FIETSZOEKTOCHT

Enkele afspraken:
Woorden tussen aanhalingstekens zijn als zodanig of als een deel van een samenstelling ergens ter plaatse te lezen en we bedoelen dan ook het woord. (lettertype
speelt geen rol)

LANDELIJKE GILDE

Een afbeelding is gelijk aan de werkelijkheid en een deel is gelijk aan het geheel.
Voorbeeld: Als je huizen moet tellen en er is een foto van een huis of van een deel
van een huis, moet je deze mee tellen.

VAN 1 JULI TOT 26 AUGUSTUS

Daar deze zoektocht over twee maanden loopt mag u geen rekening houden met
zeer tijdelijk aangebrachte zaken. Uiteraard telt ook dit vragenblad niet mee om tot
de juiste oplossing te komen.

2019
KAMPENHOUT RELST

Om de vragen op een correcte
manier op te lossen volgt u de
beschreven weg:

Het is verboden om privé-eigendommen te betreden tenzij anders aangegeven in
de tekst en de antwoorden zijn met wat gezond verstand en wat algemene kennis
ter plaatse te vinden.
Wat wij een vraag noemen kan ook een opdracht zijn.

START

Wij starten onze zoektocht aan de kerk van Sint Jozef in de Hutstraat te Relst.

De kerk van
Sint Jozef in
de Hutstraat
te Relst

VRAAG 1
Hoeveel maal kan men hier “KAMPENHOUT“ lezen ? (Het informatiebord tegen de
kerk laten we buiten beschouwing.)

De eerste vragen lossen we op door op het plein voor de kerk te lopen.

VRAAG 2
Wanneer schreef Marcel Pira “HET WITLOOFDORP”?
We nemen nu de Hutstraat naar rechts. Voorbij het Grobbeltje zien we jeugdhuis
Tonzent.
VRAAG 3
Wat doet u als u hier links de parking op rijdt?

Jeugdhuis Tonzent

We vervolgen onze weg langs de Hutstraat. Aan de verkeerslichten steken we de
Haachtsesteenweg over en nemen de Hubert Tobbackstraat die we blijven volgen.
VRAAG 4
Van wat is “BMF” de afkorting?
Na een tijdje nemen we rechts de trage weg genaamd “HOEVEWEG”.
Rechts zien we de Sint Jozefshoeve maar wij volgen links een veldweg die
voorbehouden is voor fietsers en landbouwvoertuigen.

Kapel over de
Molenbeek

Zo komen we in de Meerbeekse hoek en krijgen we terug asfalt onder de wielen.
We rijden niet naar restaurant De Wilg maar steken de Molenbeek over.
Zo rijden we recht op een kapel.
VRAAG 5
Hoeveel maal is Jezus hier afgebeeld?
We laten de kapel rechts liggen, op een T nemen we rechts.

Traiteur met
foodautomaat

VRAAG 6
Hoe dikwijls staat er “BOORTMEERBEEK”?
De voorrangsbaan is de Langestraat die we rechts nemen. Na een poosje komen
we aan een traiteur met foodautomaat.
VRAAG 7
Hoeveel maal staat hier “CATERING”?

Verder langs de Langestraat en zo komen we aan de brug van Boortmeerbeek.
We steken deze niet over maar nemen links de Aarschotsebaan.
Deze draait even verder naar links en maakt dan nog enkele bochten. Aan
“DEMEESTER” lost u volgende vraag op.

Schiplaken centrum

VRAAG 8
Bij welke firma’s komt u terecht als u achtereenvolgens volgende nummers belt?
09 242 92 00 // 016 48 09 92 // 015 41 96 25 // 013 55 49 94
We nemen hier rechtdoor de doodlopende straat en verder rechts de Caetersbosweg. Op het einde links de Blokstraat en op het einde rechts zo komen we in
het centrum van Schiplaken.
Dit dorp heeft ook een bloeiende landelijke Gilde . Deze viert dit jaar zijn 125 jarig
bestaan. Tevens is Schiplaken in 2019 dorp in de kijker voor Landelijke Gilde Vlaams
Brabant. Wij verwijzen naar hun website voor hun activiteiten en u bent daar zeker
welkom.

Kerk van Schiplaken

VRAAG 9
Aan wie is de parochie Schiplaken toegewijd?
VRAAG 10
Wanneer krijgt u hier groen?
VRAAG 11
Welke adellijke titel heeft de heer Terlinden die in 1947 overleed?
VRAAG 12
Hoe dikwijls wordt “KAMPENHOUT” vermeld op het paneel over de Groote Oorlog
in Vlaams Brabant?
VRAAG 13
Waar “ZIT JE GOED”?

Kapel

Op 26 augustus en 12 september 1914 werd er slag geleverd in Schiplaken. De
Duitsers stopten hier telkens de Belgische uitval vanuit Antwerpen.
Rechts van de kerk vindt u de militaire begraafplaats.
VRAAG 14
Wie, van wie hier begraven ligt, heeft de Eerste Wereldoorlog overleefd?
VRAAG 15
Hoeveel Nederlandse soldaten liggen hier begraven?
We verlaten nu het centrum van Schiplaken langs de Goorstraat, vervolgens rechts
de Venstraat. Waar deze een haakse bocht naar rechts maakt rijden wij rechtdoor,dit
is de Barelweg. Zo komen we aan een kapel.

Drankgelegenheid

VRAAG 16
Wat betekent de afkorting b.v.o.?
We nemen nu richting café De Dageraad. Eindelijk een drankgelegenheid op onze
weg, maar deze is wel op woensdag en donderdag gesloten.
Voorbij het café komen we op de dijk van het kanaal. We nemen het jaagpad naar
rechts, dus het kanaal stroomopwaarts volgen.
Voor de Hellebrug lossen we volgende vraag op.
VRAAG 17
Wat is de som van de cijfers op de deur van de zendinstallatie op de rechteroever?

Kledingcontainer

Opgepast bij het oversteken van de Bieststraat en verder langs het jaagpad. We
houden halt bij de glas en kleding containers.
VRAAG 18
Welke kleur heeft de glasbol waarin ik om middernacht mijn lege Champagnefles
moet deponeren?

VRAAG 19
Hoe dikwijls ziet men hier “SCHAAPSCHUUR”?
Verder maar opgepast bij het oversteken. Voor het sas zien we een kleine
waterkrachtcentrale.
VRAAG 20
Hoeveel kilogram koolstofchloride wordt hier ieder jaar vermeden?

Restaurant de Wilg

Verder en zo rijden we terug over de Molenbeek en even daarna komen we aan
restaurant De Wilg.
VRAAG 21
Hoeveel wegwijzers, die naar dit restaurant verwezen, zijn we op onze tocht
tegengekomen?
Verder en we houden halt waar de hoogspanningsleiding het kanaal kruist.

Het kanaal

VRAAG 22
Welke stromen zijn er hier nu?
We rijden verder en zien op onze rechterzijde een infopaneel bij een inrit van een
bos. Even de dijk af, best zonder fiets, en we bekijken dit paneel.
VRAAG 23
Wat is er duidelijk verkeerd aan de kaart op dit infobord?

Bos met infopaneel

VRAAG 24
Op het grondgebied van welke gemeente staat de Sint Jozefshoeve?
Verder langs het kanaal en we komen aan de yachthaven van Kampenhout.
VRAAG 25
Wat Is Jeroen Marchant?

EINDE
Kerk van Relst

De uitleg over de antwoorden,
met foto-ondersteuning en
de prijsuitreiking gaan door
op maandag 16 september om
20 uur, in het Park van Relst,
Aarschotsebaan 128.
Vormgeving: Kaat Peeters

Voor de brug slagen we rechts af en komen zo op het fietspad dat we richting
Brussel nemen. Aan een broodjeszaak houden we halt.
VRAAG 26
Hoeveel maal staat hier “BROODMANDJE”?
VRAAG 27
Kunt u de blaadjes salade tellen die tussen de broodjes liggen?
Dit was de laatste vraag. Indien u nog wat wil overleggen kunnen we u het
terras van @George aanbevelen. Verder langs de Haachtsesteenweg en aan de
verkeerslichten steken we over en nemen terug de Hutstraat tot aan de kerk van
Relst waar deze tocht eindigt.

SCHIFTINGSVRAAG 1
Hoeveel centimeter is de som van de borstomtrekken, ter hoogte van de tepels, van
de bestuursleden van onze Landelijke Gilde?
SCHIFTINGSVRAAG 2
Hoeveel geldige antwoordbladen zullen we tijdig ontvangen?

Om geldig te zijn en mee te dingen naar de prijzen dient u uw antwoorden samen
met een briefje van 5€ in een omslag te steken en binnen te brengen op onze
Landbouwdag op 25 augustus 2019 in het Park van Relst of voordien binnen te
brengen bij:
Wim Peeters Hubert Tobbackstraat 49 1910 Kampenhout
Hugo Janssens Haachtsesteenweg 490 1910 Kampenhout
Café at Georges, Café Sint Jozef
Wij hopen dat u een aangename dag of dagen hebt doorgebracht.
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Om geldig te zijn en mee te dingen naar de prijzen dient u uw antwoorden samen
met een briefje van 5€ in een omslag te steken en binnen te brengen op onze
Landbouwdag op 25 augustus 2019 in het Park van Relst of voordien binnen te
brengen bij:

KAMPENHOUT RELST

Wim Peeters Hubert Tobbackstraat 49, 1910 Kampenhout
Hugo Janssens Haachtsesteenweg 490, 1910 Kampenhout
Café At Georges Haachtsesteenweg Kampenhout
Café Sint Jozef Hutstraat Kampenhout
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