FIETSZOEKTOCHT 2021
Vlaams Belang Kalmthout

Reglement
Coronavirus
 Respecteer de 1,5 meter afstand met andere fietsers.
 Doe de fietszoektocht enkel met je gezin of met een beperkte groep mensen uit je ‘bubbel’.
 Dreig je toch in contact te komen met andere ‘bubbels’? Zet dan snel even je mondmasker op.
Route
 Deze fietszoektocht is ongeveer 15 km lang en zou je moeten kunnen oplossen in 2 à 3 uur tijd.
 De officiële startplaats is aan het gemeentehuis van Kalmthout.
 De route volgt vooral rustige wegen, is geschikt voor fietsers en is niet af te leggen met een auto.
 Neem zeker een fietsslot mee, want sommige onderdelen moet je te voet doen.
 Het is en blijft een fietszoektocht, dus de weg ‘zoeken’ is een onderdeel van de fietszoektocht.
 Het verkeersreglement dient steeds te worden nageleefd. Veiligheid boven alles!
 Gelieve geen private eigendommen te betreden en geen zwerfvuil achter te laten.
 Elk antwoord is zichtbaar vanop de straat / route, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 Het is niet de bedoeling dat je ergens gaat aanbellen of bewoners vraagt om te helpen.
De fietszoektocht bestaat uit:
 Deel A: 40 vragen die je op chronologische volgorde volgens verloop van de route moet oplossen.
 Deel B: 10 foto’s op willekeurige volgorde waarbij we de straatnaam zoeken.
 Schiftingsvraag: een gokvraag die moet ingevuld worden voor het geval er een ex aequo is.
Antwoordenformulier
 Alle antwoorden van deel A, deel B en de schiftingsvraag moeten op het antwoordenformulier
worden ingevuld.
 Vergeet je naam en contactgegevens niet in te vullen. Deze gegevens worden enkel gebruikt om
je score door te sturen en om je te contacteren wanneer je in de prijzen valt.
 Antwoorden die niet leesbaar zijn of niet duidelijk zijn worden aangerekend als fout.
 We zijn mild t.o.v. spellingsfouten, maar probeer er zo goed mogelijk op te letten.
 Geef enkel antwoord op de vraag. Als we een (familie)naam vragen hoef je geen voornaam te
geven. Als die voornaam dan uiteindelijk fout blijkt te zijn keuren we het antwoord fout.
 Je moet antwoorden aan de hand van dingen die je tegenkomt. De jury heeft altijd gelijk.
 Per vraag kan je 1 punt verdienen als je het antwoord volledig juist hebt, ook bij een opsomming.
 Het antwoordenformulier moet je na afloop ingevuld versturen naar kalmthout@vlaamsbelang.org.
Winnaar
 Degene die de meeste antwoorden juist heeft wint.
 Indien er meerdere mensen zijn met evenveel juiste antwoorden, dan bepaalt de schiftingsvraag.
 Indien er evenveel juiste antwoorden zijn en de schiftingsvraag ook gelijk is, dan wint degene die
als eerste het antwoordenformulier heeft ingediend.
 Indien ook dit gelijk is, zal er door trekking een winnaar worden aangeduid.
 De winnaar krijgt een prijs.
Timing
 De zoektocht start op 01/07/2021.
 Je kan de zoektocht doen tot 31/08/2021. Dan moeten alle antwoordformulieren binnen zijn.
 In de loop van september zal je jouw individuele score per mail ontvangen, alsook de juiste
antwoorden op de vragen.
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DEEL A
Dit jaar starten we aan het gemeentehuis van Kalmthout.
1. Hoe heten de leeuwen aan de trappen van het gemeentehuis?
Volg de Kerkeneind richting kerk.
2. Wie was de architect van deze kerk?
3. Hoe heet de muziekschool die hier is gevestigd?
Ga even verder naar rechts in de -straat.
4. Sinds wanneer kan je hier overheerlijk vlees kopen?
Ga naar links in het fietspad.
5. Welk dier kan hier wel eens vallen?
6. Wie is hier volledig ontwaakt?
Volg het fietspad en ga rechtdoor.
7. In welke straat ben je nu?

Ga op het einde van deze straat naar rechts.
Neem daarna de eerste straat links.
8. In welke straat ben je nu?

9. Waar bevindt zich glasbol 14?
Volg de straat en buig af naar rechts.
10. Welk duivenlokaal is ook een speeltoestel?
11. Bij wie moet je zijn voor een ontspanningsmassage?
Volg deze straat tot op het einde.
Steek de Kapellensteenweg over en ga rechtdoor.
Je bent nu westwaarts aan het fietsen.
12. Waar kan je haarden en kachels kopen?
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Rij voorbij de hondenweide en ga rechts in het eerste fietspad dat je tegenkomt.
Volg het fietspad.
13. In welke straat kom je uit?

Ga naar links in RAL4008.
14. Hoeveel vogelkastjes tel je tegen de gevels?
Volg tot aan het rondpunt en ga dan naar rechts.
15. Hoeveel sprongen kan je hier maken?
Keer terug als je het antwoord weet. Neem aan voor het rondpunt het fietspad naar de Valkendries, ga
op het einde naar rechts en neem dan de eerste straat links. U bent nu in de Kneuterlaan.
16. Welke 3 vogels zijn hier in asfalt gegoten?
17. Wat doet Kelly niet?
a. Acupressuur
b. Cryolipolyse
c. Plasmapen
U komt nu uit in het Groenhof.
18. In welk jaar is de Vredesboom geplant?
Ga de Akkerlaan in.
Ga naar rechts in de Frans Greefslaan en stap af aan de speeltuin.
19. Welk speeltoestel draagt de code KRESKI?
Stap terug op de fiets en rij verder door. Ga dan links het fietspad in, tot aan de Vogelenzangstraat en
ga dan naar rechts.
20. Waar kan je gym en dans volgen?
Rij links het park van Gitok in. Volg het fietspad door het park. Tot je in het Heuvelspad komt.
Ga naar links en rij de Cassenboomlaan in.
Hier staat de oudste boom van Kalmthout: de Cassenboom.
21. In welke eeuw werd deze boom geplant?
22. Naar wie werd deze boom vernoemd (voor- en achternaam)?
23. Wat is de diameter van deze boom (in cm)?
Volg de Cassenboomlaan tot op het einde.
Rij rechtdoor het fietspad in.
Ga naar rechts in de Vuurkruiserslaan.
24. Waar kan je nog op een leuke ouderwetse manier grondwater ophalen? (huisnummer)
Aan de eerste rotonde ga je naar rechts.
Rij aan de tweede rotonde rechtdoor het fietspad in.
Je komt nu uit in de Voetbooglaan.
Ga nu naar links.
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25. Welke dokter was ook een bekende veldrijder?
Volg de Voetbooglaan verder en rij het fietspad in.
Volg het fietspad tot de Statiestraat.
Steek de straat over en rij meteen de Molenstraat in.
26. Welke traiteur is oud-leerling van het Spijker?
Rij ten einde, tot op de Sint-Jacobsplaats.
27. Welk woord kan je vormen met het woord LERIGMP?
28. Hoeveel kilometer zijn we van Santiago De Compostel?
Ga even naar links en sla dan de straat over. Wees hierbij voorzichtig, dit is een drukke straat.
Rij nu in de Groeneweg.
Ga rechtdoor en fiets dan in de Leyterstraat.
Relax onderweg en geniet van het mooie uitzicht.
29. Welk knooppunt kom je onderweg tegen?
30. Welke hoeve kom je tegen in de Leyterstraat?
Ga op het einde naar rechts en fiets via de Roosendaalsebaan naar de kerk van Achterbroek.
31. Hoeveel Achterbroekse Oorlogsslachtoffers tel je?
Steek het kruispunt over en volg de Brasschaatsteenweg.
Ga de eerste straat naar links, in de Bloemstraat.
32. Bij wie kan je rustige bossen vinden?
Ga naar rechts en volg het Heiken.
33. Welke straat is de slimste straat van Achterbroek?
34. Welk huis staat er al sinds 1989? (huisnummer)
35. Welke twee heiligen zijn ook een hoeve?
Ga in het Klein-Heiken.
Sla daarna rechts af in de Stofzandstraat.
Wees voorzichtig op het einde van deze straat. Dit is een drukke baan.
Steek de drukke baan over naar het fietspad en ga daarna naar links.
36. Welke melkmachine doet hier haar werk?
Na de Ela winkel rij je het eerste fietspad in naar rechts.
Volg Den Akkerweg.
37. Waar kan je lekkere ijsjes eten?
Je komt nu uit op een kasseiweg: de Heikantstraat. Ga naar rechts.
38. Welke 4 kleuren heeft het vee?
39. Dankzij welk Scandinavisch land kan je hier joggen?
Steek de straat over. Je bent nu terug in de -straat.
40. Welke huisnummer heeft de Bib?
Volg de straat verder en ga dan naar rechts in Kerkeneind.
Proficiat! Je hebt deze fietszoektocht voltooid!
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DEEL B
Hieronder staan 10 foto’s in willekeurige volgorde. We vragen per foto de straatnaam of de naam van
het fietspad te geven vanwaar de foto getrokken is. We vragen dus niet naar een huisnummer of
naar de straat waar het gebouw of object staat, enkel naar de straatnaam van de plek waar de
fotograaf stond toen hij de foto trok. Alle foto’s zijn getrokken op de route van de fietszoektocht (zie
deel A).

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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Foto 6

Foto 8

Foto 7

Foto 9

Foto 10

SCHIFTINGSVRAAG
Wat zal de gemiddelde score zijn van alle ingestuurde antwoordformulieren (tot 2 cijfers na de
komma)?
Deel A staat op 40 punten, deel B staat op 10 punten. Dus 50 punten zijn er max. te verdienen.
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