Van harte welkom op de twaalfde fietszoektocht die KWB Schoonaarde en KFC Juventus Schoonaarde
samen organiseren. Lees dit even vóór je van start gaat.
Deelnemen aan onze tocht gebeurt op eigen risico. Het parcours is ongeveer 30 km lang en kronkelt langs
rustige en landelijke wegen op het grondgebied van Berlare, Overmere en Uitbergen. Dit jaar volgt de tocht
de alom aanwezige ‘fietsknooppunten’ van ‘Vlaanderen Fietsland’. Je hoeft geen vragen te beantwoorden,
enkel de foto’s te zoeken. De foto’s kunnen zowel links als rechts van je rijrichting genomen zijn. De fietstocht
start (en eindigt) aan fietsknooppunt 68 (café ’t Oud Brughuys, Brugstraat 55 9290 Berlare). Volg vanaf hier
de bordjes met de fietsknooppunten zoals aangegeven op de routebeschrijving in bijlage.

Aandachtspunten:
- alle foto’s zijn voldoende duidelijk zichtbaar vanop de openbare weg. Betreed niemands eigendom!
- knooppunt 38 bevindt zich vlakbij de E17. Je moet de brug over de E17 NIET oversteken!
- In Uitbergen (knooppunt 45) kan je het parcours even verlaten om de dorst te lessen in één van de
twee cafés op het dorpsplein. Rij hiervoor vlak voor knooppunt 45 de ‘Scheldestraat’ in en op het einde
rechts naar het dorpsplein.
- tussen knooppunt 71 en knooppunt 38 hoef je geen foto’s te zoeken. Ook tussen knooppunt 45 en
knooppunt 65 zal je geen foto’s vinden.
- het zoeken naar de foto’s eindigt aan knooppunt 74.
- we kunnen wegenwerken op het parcours niet vermijden maar het aangegeven parcours kan en moet
wel steeds gevolgd worden
Vraag :
Zet de foto’s in volgorde zoals je ze tegenkomt tijdens de fietstocht, dit gezien over het volledige parcours.
Respecteer hierbij de volgorde van de knooppunten zoals aangegeven op de routebeschrijving in bijlage.
Zet de juiste ‘letter’ van de foto naast het ‘cijfer’ op het antwoordenblad. Elke juiste letter naast het juiste
cijfer levert één punt op.
Schiftingsvragen:
1 Vul de som van de getallen in van de lottotrekking van woensdag 7 september 2022,
het bonusnummer niet meegerekend.
2 Vul het bonusnummer in.
Deelnemen:
De antwoordformulieren moeten uiterlijk tegen maandag 5 september 2022 om 20 uur
binnengebracht worden bij één van volgende personen:
•
•

Edmond Alencon, Heerlijkheidstraat 20, 9200 Schoonaarde
Hubert Adam, Pastoor Christiaensstraat 16a, 9290 Berlare

We voorzien een prijs voor de top 20 in de uitslag van de fietszoektocht. De winnaars worden persoonlijk
verwittigd, er is geen ‘algemene prijsuitreiking’ voorzien.

