fietszoektocht 2020
Deze fietszoektocht van Toerisme Westerlo heeft als doel om je aan de hand van
10 vragen even te laten stilstaan bij een aantal aantrekkelijke plaatsen in Westerlo
en omgeving. De vertrek- en aankomstplaats van de fietszoektocht is fietsknooppunt
84, vlakbij de kerk in de Rietstraat. De route is ongeveer 35 km lang.
Volg de nummers van fietsnetwerk Kempen zoals ze hier staan vermeld:

84 - 88 - 86 - 87 - 19 - 56 - 18 - 17 - 14 - 39 - 13 - 89 - 84
reglement
1. Iedereen kan aan de zoektocht deelnemen, individueel of in groepsverband. De tocht is trouwens
uiterst geschikt om met de familie te ondernemen. Hou wel rekening met de coronamaatregelen.
2. Om aan de zoektocht deel te nemen, download je dit formulier via www. 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. De openingsuren kunnen wijzigen omwille van de
coronamaatregelen.
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 2020.
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.

Tel de bloemen op deze plek zonder vlekken.
Hoeveel ontbreken er voor een volledig boek?

2.

Langs de hoeveelste poort fladder je per abuis het groene
Hertberg-West in en ontsnap je aan de lockdown.

3.

Is het mogelijk dat Joe Exotic ondergedoken leeft in Herselt? Onder
welke schuilnaam kan de postbode de Tiger King dan vinden?

4.

Lekker slapen, stevig ontbijten en toch kunnen de kasseistampers niet
kiezen. Meer ennen of minder in de Langdorpse bossen? Wat zegt het
straatnaambord?
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5.

Gewikt en gewogen hoe je ongelukken kan vermijden:

6.

Van melk word je sterk, en wie ambitieus is in de sportwereld,
ligt misschien in de bovenste schuif. Maar in dit lokaal verdenken
we de krak van ’t kot toch van grootheidswaanzin:

7.

Maria houdt niet van vlekken. Hou haar blazoen schoon en stop:

8.

Om haar letters zo ‘n adellijke tint te geven, haal je deze waterloop uit
de kleur van boetedoening en rouw:

9.

Een klein beetje stress of toch helemaal zen?
Zoek het erfgoed dat al zeker 5 jaar zonder nut kan.

10. Welke vrienden kozen de Dag van de Arbeid
voor dit hemels geschenk?
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