wandelzoektocht 2019
Deze wandelzoektocht wordt door Toerisme Westerlo georganiseerd en het doel is
om je aan de hand van 10 vragen even te laten stilstaan bij een aantal aantrekkelijke
plaatsen in Westerlo. De vertrek- en aankomstplaats van de wandelzoektocht is
wandelknooppunt 20, achter het gemeentehuis van Westerlo (Boerenkrijglaan 61).
De route is ongeveer 6 km lang. Volg de nummers van wandelnetwerk de Merode
zoals ze hier staan vermeld:

20 - 21 - 129 - 7 - 4 - 3 - 382 - 2 - 1 - 343 - 5 - 6 - 20

reglement
1. Iedereen kan aan de zoektocht deelnemen, individueel of in groepsverband. De tocht is trouwens
uiterst geschikt om met de familie te ondernemen.
2. Om aan de zoektocht deel te nemen, download je dit wedstrijdformulier via toerismewesterlo.be
of haal je een exemplaar af bij Toerisme Westerlo, Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo.
Het infokantoor is elke weekdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur,
van 1 juni tot 15 september ook tijdens het weekend en op feestdagen
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.
3. Alle vragen kunnen op het parcours van de wandeling opgelost worden. Je hoeft voor het oplossen
van de vragen niemand te storen of andermans eigendom te betreden.
4. Per persoon kan slechts één ingevuld antwoordformulier ingeleverd worden bij Toerisme Westerlo.
5. De ingevulde antwoordformulieren moeten in het bezit zijn van Toerisme Westerlo uiterlijk
op 1 oktober 2019.
6. Na afsluiting van de wedstrijd wordt de verbetering aangevat. Voor elk juist antwoord wordt één
punt toegekend.
7. De antwoorden zoals ze door Toerisme Westerlo worden gepubliceerd zijn onbetwistbaar. Ook
de uitslag kan niet worden aangevochten.
8. Onder de deelnemers die alle vragen correct beantwoordden, wordt een aantal mooie prijzen
verloot. De winnaars worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking waar zij hun prijs in ontvangst
kunnen nemen.
9. Personeelsleden en personen verbonden aan Toerisme Westerlo kunnen niet aan de
wandelzoektocht deelnemen.
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antwoorden
NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:

NR:

POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
E-MAIL:

1.

Wil je J. uit Turnhout vinden?
Dan heb je maar beter ogen op je rug. Misschien opent Sesam ze en
lukt het om hier de juiste familienaam in te vullen …

2.

Dana Winner is de meter, maar wie is de peter van APMA vzw?

3.

Een blondje, een brunette, een boswachter en een Schot …
Nee, dit is niet het begin van flauwe mop. Als de puzzel goed uitdraait
ken je de kleur van de haarrekjes van het meisje met de klompen:

4.

Welke ‘indoorbaan’ loopt dood langs het traject?
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5.

Nog voor je dit riviertje een tweede keer oversteekt,
kan je het antwoord al ontdekken. De naam is:

6.

Een windvaantje op het binnenplein van de abdij, met het schild van abt
Paul Meyfroot, leidt je naar de oplossing. Vertaal het jaartal en tel de
cijfers op.

7.

We zoeken de naam van een zaal die verwijst naar een dagelijkse
activiteit van de paters van de abdij van Tongerlo:

8.

Wat tapte men vroeger in ’t hof alhier?
Ga niet uit de bocht wanneer je er haastig binnen wil …

9.

Teken hier het symbool dat algemeen gebruikt wordt voor
jeugdherbergen.

10. Wist je dat Westerlo al jaren een link heeft met het Zwarte Woud?
Zoek, vind en tel uit in welk jaar Westerlo en Ottersweier hun
diamanten jubileum (60 jaar) mogen vieren.
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