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Tot 15 september 2021 

 



 

 

Spelregels: 
1. Onze zoektocht is een gratis toeristische fotozoektocht 

van ongeveer 21 km geschikt voor kinderen (vanaf 10 

jaar) en volwassenen die voornamelijk over kleine wegen 

en zandwegen gaat. 

2. De zoektocht loopt tot 15 september . 

3. De routebeschrijving begint en eindigt op het Bergplein. 

4. Op het traject hebben we 24 foto’s genomen. Bij elke 

foto wordt een vraag gesteld. De oplossing is steeds te 

vinden in een straal van 20 meter. De fotovolgorde is 

willekeurig. 

5. Gebruikte afkortingen  L=links, R=rechts, 

RD=rechtdoor, KP=kruispunt, V.G.T.P.= volgens 

gegevens ter plaatse, FKP= fietsknooppunt en WKP = 

wandelknooppunt. 

6. Een herkenningspunt tussen aanhalingstekens is een te 

lezen tekst. Een herkenningspunt niet tussen 

aanhalingstekens is een voorwerp, een persoon of een 

afbeelding ervan. Een deel van een geheel = het geheel  

bvb. een leeuwenkop is een leeuw. 

7. De cijfers die wij kennen zijn de Arabische cijfers 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0) en de Romeinse cijfers  

(I,V,X,L,C,D,M) 

8. Bij V.G.T.P. dient een tekst letterlijk overgenomen te 

worden. 

9. We kijken nergens een privéhuis binnen daarom tellen 

gegevens achter vensterglas van gebouwen niet mee. 

10. De prijsuitreiking gaat door op 3 oktober. Voor de 

prijsuitreiking worden de winnaars via mail verwittigd en 

uitgenodigd waar en hoe laat deze zal doorgaan. 

11. Een extra prijs is voorzien voor de leukste foto van de 

fietstocht die gepost wordt op facebook van Gezinsbond 

Westmalle. 

12. De beslissing van de organisatie is onherroepelijk en niet 

betwistbaar. 

13. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor gebeurlijke ongevallen. 

14. Maximum 1 deelnemingsformulier per gezin. 

 



 

Wegbeschrijving: 

 

 

Startpunt is het Bergplein ter hoogte van het herdenkingsbeeld 

gesneuvelde Westmalse soldaten van de eerste wereldoorlog. 

- Via “ Den Berg “ rijden wij, links naast bakkerij “Westmals brood”  

  het doodlopend straatje voor autoverkeer in  = “Bergstraatje”. 

- Aan KP  L = “Paalstraat” 

- Einde straat R  WKP 94 volgen 

- Aan WKP 94 L   WKP 95 volgen. 

- Aan WKP 95 RD  WKP 18 volgen 

- Aan WKP 18 L WKP 89 volgen 

- Einde “De Hoeve” RD straat oversteken naar de begraafplaats 

- Op het einde van de begraafplaats aan “Speelzone” L zandweg 

- Einde weg R WKP 79 volgen 

- Aan WKP 79  R WKP 03 volgen 

- Aan WKP 03  L WKP 02 volgen 

- Aan WKP 02 RD WKP 40 volgen 

- Aan WKP 40 RD WKP 99 volgen 

- Aan WKP 99 L WKP 65 volgen 

- Aan WKP 65 RD WKP 36 volgen ( opgelet  WKP 36 is slechts     

  gedeeltelijk zichtbaar) 

- Aan WKP 36 L  WKP 35 volgen 

- Aan WKP 35 RD WKP 33 volgen 

- Aan WKP 33   WKP 31 volgen 

- Aan WKP 31 R WKP 98 volgen 

- Aan WKP 98 L WKP 01 volgen 

- Aan WKP 01 RD WKP 99 volgen 

- Aan WKP 99 L WKP 30 volgen 

- Aan WKP 30 RD  WKP 32 volgen 

- Aan WKP 32 L betonbaan volgen 

- Na huisnummer 48 R  = “Druivenlaan “ 

- Einde weg R 

- Aan “Heidemolenbaan” R WKP 73 volgen 

- Aan “ Hemelstraat” L 

- Onmiddellijk na huisnummer 31 R 

- Einde weg R 

- Aan “ Den Blauwvoet” L 

- Aan speeltuintje R en even verder L  FKP 66 volgen en blijven  

  volgen tot aan de oprit van het kasteel. 

- We nemen 100 m verder aan het einde van de bocht voorbij het  

  Mariabeeldje, tegenover een tuinpoortje de zandweg R. Aan het  

  einde van deze zandweg draai je R in de “Leemstraat”   

- Einde “ Leemstraat “ L  = “Berckhovenstraat” 



 

- Even voor het einde van de Berckhovenstraat R 

- Zo zijn we terug aan ons beginpunt. 

 

Hopelijk hebben jullie van de fietstocht genoten! 

 

 

 
De foto’s  
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Het antwoordblad met de vragen: 

 vragen antwoord 
FOTO 

01 

Welk object hangt er boven de 

afgebeelde boom ? 

 

FOTO 

02 

Wat heb “ik” hier nodig V.G.T.P. ?  

FOTO 

03 

Wat hangt er voor deze 

parkeermeter ? 

 

FOTO 

04 

Wat hebben de gesneuvelde 

soldaten  Adriaensen en Verbist 

gemeen V.G.T.P. ? 

 

FOTO 

05 

Hoeveel cirkelvormige ramen vind 

je aan de voorgevel van deze 

woning ? 

 

FOTO 

06 

Hoeveel afbeeldingen van 

personen vind je op de voorkant 

van het bord van “KWB” ? 

 

FOTO 

07 

Geef het huisnummer.  

FOTO 

08 

Hoeveel verschillende Romeinse 

cijfers vind je hier ? 

 

FOTO 

09 

Wie woont hier V.G.T.P. ?  

FOTO 

10 

Wat staat er hier boven “ 

natuurpunt “ geschreven V.G.T.P.? 

 

FOTO 

11 

Voor wat staat “6+” hier V.G.T.P. ?  

FOTO 

12 

Hoe “zit” je hier V.G.T.P. ?  

FOTO 

13 

Hoeveel sterretjes komen er in 

totaal uit alle toverstokjes ? 

 

FOTO 

14 

Aan welke “hoeve” vind je dit 

plaatje ? 

 

FOTO 

15 

Wat is er hier “gezellig” V.G.T.P. ?  

FOTO 

16 

Hoeveel dieren staan er op de 

wapenschilden? 
 

FOTO 

17 

Wat staat er voor “119” ?  

FOTO 

18 

Hoeveel uren per week is het hier 

open V.G.T.P. ? 
 



 

FOTO 

19 

Welke “BV” is er hier gevestigd 

V.G.T.P. ? 
 

FOTO 

20 

Wat is “4” V.G.T.P. ?  

FOTO 

21 

Hoeveel km. is de trappistenroute?  

FOTO 

22 

Geef het huisnummer.  

FOTO 

23 

Welk telefoonnummer vind je hier?  

FOTO 

24 

Hoe lang “duurt” de wandeling 

V.G.T.P. ? 
 

 

Schiftingsvraag 1:  

Wat is de som van de 6 getallen van de lottotrekking op 25 

september 2021? 

 

Schiftingsvraag 2:  

Wat is het reservegetal bij deze trekking?    

  

Naam:  

Adres:                      

Emailadres:                              

Telefoonnummer: 

Dit antwoordblad ten laatste 15 september bezorgen aan 

gyssels@gmail.com  of in de bus steken Zeepakker 13 Westmalle 

 

mailto:gyssels@gmail.com

