Fietszoektocht
1 juli 2020 tot 27 september 2020

Hoofdprijs:
Dames- of Herenfiets
Prijs: 5 euro
Onze privacyverklaringen vindt u op www.kwbschoonaarde.be
Gelieve de Covid-19 maatregelen te respecteren.

Van harte welkom op de elfde fietszoektocht die KWB Schoonaarde, Juventus Schoonaarde en Davidsfonds
Schoonaarde samen organiseren.
Eerst een woordje uitleg, lees dit even vóór je van start gaat.
Anders dan vorige jaren, wegens de Covid-19-maatregelen, is onze tocht enkel digitaal ter beschikking. Hij
kan gereden worden over een periode van 3 maanden en we voorzien een prijsuitreiking ergens in
oktober/november. Meer info hieromtrent zal tijdig worden verspreid via sociale media, websites, ….. .
Deelnemen aan onze tocht gebeurt op eigen risico, gelieve hierbij ook de Covid-19-maatregelen die de
regering opstelt te respecteren.
Het parcours is ongeveer 30 km lang, meestal langs rustige en landelijke wegen, dit jaar op het
grondgebied van Schoonaarde, Wichelen, Schellebelle en Wetteren. Onderweg moeten er, net zoals bij
onze vorige edities, een aantal vragen opgelost worden. Deze zijn onderverdeeld in 3 reeksen en telkens
geïllustreerd door een foto. Eens de foto gevonden, is het oplossen van de vraag kinderspel. De foto’s
(fotoblad 1 en 2) staan in volgorde zoals je ze tegenkomt op het parcours en zijn zowel links als rechts van
de straat genomen. De foto’s van fotoblad 3 moet je zelf in volgorde plaatsen, deze foto’s zijn ook zowel
links als rechts van de straat genomen, dit gezien over het volledige parcours. Respecteer hierbij de
routebeschrijving.
Gebruikte afkortingen: Li = links ; RE = rechts ; RD = rechtdoor ; T = T-kruispunt ; X = Kruispunt
We starten aan het voetbalterrein van Juventus Schoonaarde, rijden naar R en aan “Lange Pier”rijden we Li
de “Molenkouterstraat” in. Hier begint je zoektocht naar de eerste reeks van zes foto’s (fotoblad 1).
Fotoblad 1
Foto 1: Wat is het huisnummer waar je dit vogelhuisje kunt vinden?
Foto 2: Welke woorden zijn hier verborgen?
Foto 3: Wat is het beroep?
Foto 4: Wie woont hier?
Foto 5: Wat is de naam van deze B&B?
Foto 6: Wat staat er onder deze speciale hartjes vermeld?
Aan het kruispunt met de “Nieuwstraat” rijden we RD de “Tweebokstraat” in en wat verder rijden we RE
“Brukkelen” in. Volg deze asfaltweg tot op het einde, rij opnieuw naar RE en volg tot aan de rotonde. Hier
bevindt zich een bordje van de “Scheldeland fietsroute” richting knooppunt 11. We volgen dan ook deze
route een eerste maal, over een afstand van ongeveer 5,7 km, naar volgende knooppunten: 11  12 
53  54 richting 56. Aan het X, op het einde van de “Onnebossen”, verlaten we de route en rijden we RD
de “Schoolstraat” in. Neem in deze straat de eerste afslag naar RE en volg tot T, hier Li. Blijf vanaf hier de
betonweg volgen en steek wat verder de spoorweg over. Volg de betonweg opnieuw tot aan splitsing, rij
hier naar RE. Via de “Hoekstraat” volgen we ditmaal een stukje van de bewegwijzerde “Groene Gordel”
van de gemeente Wichelen, over een afstand van ongeveer 2 km langsheen het station van Schellebelle,
tot wanneer je Li de “Rijckerstraat” kunt inrijden. In deze straat, net voorbij huisnr. 20, zetten we via de
korte wegel en de daaropvolgende asfaltweg onze weg verder. Aan het einde van de “Lange wegel” aan T
rijden we RD de veldweg/wandelpad tussen de bomen in. Blijf steeds RD rijden tot op de asfaltweg en rij
RD tot X. Hier bevindt zich een bordje van de “Scheldeland fietsroute” richting knooppunt 40. We volgen
dan ook vanaf hier deze route een tweede maal, over een afstand van ongeveer een 5-tal km, naar
volgende knooppunten: 40  35  43. Onderweg aan knooppunt 40 eindigt je zoektocht naar foto’s van
fotoblad 1. De zoektocht naar foto’s van fotoblad 2 begint pas aan knooppunt 43.

Fotoblad 2
Foto 7: Wat is het huisnummer?
Foto 8: Welk Park zoeken we?
Foto 9: Hoeveel soortgelijke constructies vind je hier?
Foto 10: Welke familie woont hier?
Foto 11: Geef de straat en het huisnummer!
Foto 12: Wat staat er op dit bordje?
Aan knooppunt 43, dit is net voor het veer in Schellebelle, vind je ook opnieuw het bordje van de “Groene
Gordel” van de gemeente Wichelen. Volg vanaf hier ook deze gordel een tweede maal over een afstand
van ongeveer 2,8 km. In de “Bruinbekestraat” verlaten we de route en rijden we Li de “Watermolenstraat”
in. Op het einde van deze straat, aan T, rijden we naar Li tot wanneer we RE “Boeygem” kunnen inrijden.
Net voor de kapel in deze straat slaan we Li de brede veldweg in. Als deze veldweg overgaat in een
asfaltweg zijn we in de “Paepestraat” beland die we vervolgen tot grote baan. Steek deze recht over en rij
“Hulst” in. In “Hulst” voorbij huisnr. 39 verlaten we de betonbaan via de veldweg naar Li, dit op enkele
meters voorbij de splitsing.
Eens terug op het fietspad rijden we naar RE, steken we wat verder de spoorweg over en rijden we aan T
opnieuw naar RE. We steken de grote baan niet over en volgen na enkele meters het fietspad tot wanneer
we RE via “Bohemenhoek” de spoorweg opnieuw kunnen oversteken. Rij onmiddellijk de asfaltweg naast
de spoorweg in en blijf de spoorweg volgen. Neem in deze weg, die ondertussen een veldweg is, een bocht
naar RE en rij aan het daaropvolgend X RD. We verlaten de “Nieuwstraat” wanneer we Li de “J. De
Troetselstraat” kunnen inrijden. Deze straat brengt ons terug tot aan onze startplaats.
Hier eindigt vanzelfsprekend ook je zoektocht naar de foto’s van fotoblad 2.
Schiftingsvraag:
- Wat is de som van de getallen van de lottotrekking van zaterdag 3 oktober 2020,
het bonusnummer niet meegerekend?
- Wat is het bonusnummer?
Deelnemen:
Deelnemen kan door het ingevulde antwoordformulier samen met het gepaste inschrijvingsgeld (€5) in een
enveloppe te bezorgen aan één van de onderstaande adressen en dit uiterlijk tegen:
zondag 27 september 2020.
• Luc Van Wesemael, Vrankrijkstraat 45, 9200 Schoonaarde
• Edmond Alençon, Heerlijkheidstraat 20, 9200 Schoonaarde
• Hubert Adam, Pastoor Christiaensstraat 16a, 9290 Berlare
De prijsuitreiking vindt plaats in de voetbalkantine van FC Juventus.
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FIETSZOEKTOCHT 1 JULI TOT 27 SEPTEMBER 2020

ANTWOORDENBLAD

Uiterlijk op 27

VOLGNUMMER: ..............

september te 20 uur moet dit antwoordenblad binnen zijn !

Naam: ..................................................................... Voornaam: ............................................
Straat: ......................................................................................................................................
Postnr: ..............................

Gemeente: ................................................................................

Tel/GSM: ...................................... E-mail: ...........................................................................
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