Start Fietszoektocht:

R=Rechts ; L=Links ; RD=Rechtdoor

Belangrijke tip: Zorg voor goede remmen en banden voldoende opgepompt.
Zoals gewoonlijk beginnen we aan ons lokaal op Stationsstraat 67 met de eerste vraag.
Opgave 1: Welke drie Vlaamse bekende personen herken je op de samengestelde
foto aan het raam van ons lokaal?
Aan het lokaal neem je het fietspad tot Kasteeldreef, daar R richting kasteel.
Opgave 2: Welk bedrijf is gevestigd in Amersfoort?
Op het einde scherp L in de onverharde dreef, en aan het betonpad RD en dan R in Bosdreef.
Ongeveer 50m verder L richting voetbalterrein. Vóór sportterrein R via fietspad in Bosakkers.
Opgave 3: Bij welk huisnr zie je haan en kip met kroost?
Tweede straat R en dan L naar Bosakkers 30-68. Hierin R en L en dan het fietspad zo recht
mogelijk volgen tot in Loboslaan.
Opgave 4: Welk bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Kortemark?
Opgave 5: Welk huisdier hebben Ella en Vic?
Op einde R en na 80m L en dan R de onverharde weg volgen achter de woonhuizen tot aan
Bommelslaan. Op het einde RD op fietspad tot Poelinckstraat. Hier L en aan Pauwstraat R.
Opgave 6: Op welk huisr heeft het verkeersbord A7b betrekking?
Bij huisnr 154 R de onverharde weg in. Rijdt op het einde naast ‘den ijzeren weg’ naar het
oosten. Aan Station Beervelde RD, maar steek misschien best over te voet via het zebrapad.
Opgave 7: Welk woord staat er bij 25-06-’03?
Rijdt verder langs de noordzijde van de spoorweg tot je L op asfaltweg kan.
Opgave 8: Bij welke wildbeheerseenheid behoort het bos?
Op einde van Volderstraat R.
Op zondag kan je hier “Bij Lucas” iets drinken.
Dan onmiddellijk schuin L langs huisnummers 93 en 91.
Opgave 9: Welk soort vogel heeft gaten in zijn flanken?
Op einde R in Sint-Elooistraat en dan L in Bastelare.
Opgave 10: Aan welk huisnr denk je aan Paaseiland?
Eenmaal in Lokeren ga je R in Nieuwe Stationsstraat en L in Ferdinand Hanusdreef.
Opgave 11: Bij welk huisnr vind je een tweemaster?
Opgave 12: Welke stijlinvloeden vertoont deze vroegere arbeiderswijk?
Je bent hier in de Lokerse wijk ‘Oudenbos’, met eenrichtingsverkeer rond het mooie kerkje.
Opgave 13: Vul aan: Sodat dien hane die __________ __________
Op het einde van F. Hanusdreef ga je R tot over de spoorweg en terug R in Spoorweglaan.
Opgave 14: In welk jaar was dit de mooist bebloemde straat?
Opgave 15: Aan welk huisnr mag men enkel een BMW parkeren?
Na Spoorweglaan volg je fietsostrade F4 tot aan de zwart-gele hoogtebegrenzer, tussen 2480
en 2481. Hier L op de onverharde weg naar Toleindestraat. Dan L en L in Tollekenswegel.
Opgave 16: In wat handelde Van Ruyteghem?
Op einde Tollekenswegel ga je L in Toleindestraat.
Misschien is La Masure wel open om de dorst eens te lessen.
Aan de grens met Lokeren ga je R het fietspad in tot aan het kapelletje en R in Cootveld.
Opgave 17: Aan welk huisnr vind je Runa en Wolf?
Vóór de brug ga je R. In de buurt van de snelweg E17 zie je heel wat windmolens staan.
Opgave 18: Wat is de optimale windsnelheid voor een windmolen?
Boven op de helling RD in Hanselarestraat, dan L Raveschoot in en wat verder R in
Raveschootstraatje. Dit fietspad brengt je via Molenberglaan tot Heistraat, daar L.
Opgave 19: Bij welk huisnr speelt men darts?

Op het einde van Heistraat dwars je Rivierstraat (best te voet op zebrapad) in Kasteelstraat.
Opgave 20: Wiens school treffen we hier aan?
Op einde Kasteelstraat ga je L in Beervelde-Dorp.
Hier vind je zeker drinkgelegenheid, maar probeer misschien eens het MOK bij huisnr 56.
Opgave 21: Aan welk huisnr kom je ‘Radio Shack’ tegen?
Aan huisnummer 12A neem je de fietsdoorgang naar Kijkdorp.
Opgave 22: Waarop vind je het woord ‘COPRO’?
Op einde ga je R in Kloosterstraat.
Opgave 23: Bij welk huisnr let de koe op de warmte?
Nu RD in Brandstraat en dan tweede straat L in Ertbuerhoek.
Opgave 24: Welke Spaanse Costa tref je hier aan?
In de bocht ga je R naar Moststraat.
Opgave 25: Aan welke Franse stad is Metafich gelinkt?
Op het einde ga je R op N445 en dan terug R in Reigerstraat. Op het einde ga je opnieuw R in
Brandstraat en dan L in Vijfakker tot aan Hoogstraat. Hier L en dan R in Draaiboomstraat.
Opgave 26: Op welk volledig adres zoekt de truck de juiste richting?
L in Bochtenstraat. Opgelet bij RD kruisen van Groenstraat. R in Jagerstraat.
Opgave 27: Welk getal past hier niet in de reeks?
L in Molenstraat. Volg dan het pad naar huisnummers 39-41-43 om via Van Driesschestraatje
uit te komen in Damstraat. R en aan rotonde RD en steeds Houtstraat volgen tot onder R4.
Een beetje verder ga je R in pad naar Spoorwegstraat. Op einde Spoorwegstraat RD in
Stationsstraat. Na 200m ga je R het poortje in van/naar Haeseveld.
Je rijdt hier door een gerenoveerde site waar binnen en buiten drinkgelegenheid is.
Langs de andere uitgang ga je over de spooroverweg in Beelbroekstraat. Vóór ’t Hof van
Praet, R op een fietspad tot in Standelkruidstraat, R Harlekijnstraat en R Koraalwortelstraat.
Opgave 28: Bij welk huisnr speelt men op de dwarsfluit?
Na huisnummer 20 R fietspad, L asfaltweg en dan L het bibberpad op, en aan stuw R tot
Veldekensstraat. Daar L onder autostrade R4.
Opgave 29: Bij welk homenr staat de roze kabouter te zwaaien?
Aan vierweegse RD naar Lichtelarestraat en tot voorbij Voordestraat (eventueel rijd je langs
Malgaver en Voordestraat, is mooier en veiliger), dan R in Nieuwstraat. L in Populierenhof en
R via fietspad naar Dennenhof. Nu L Dennenhof volgen volgens oplopende huisnummers.
Opgave 30: Op wat vind je het woord BENOR?
Aan huisnr 67 ga je L een fietspad in naar Wilgenhof. Daar ongeveer RD en dan de bochten
volgen om uit te komen in de Stationsstraat. Hier R tot aan ons wijklokaal.
Aan het lokaal eindigt de fietszoektocht. We hopen dat u ervan genoten heeft en alle vragen
correct heeft kunnen oplossen. Dan rest u nog juist het antwoord op de schiftingsvraag.
Nog dorst: Op het dorp van Lochristi, Oost of West, is altijd wel iets te vinden.
Wie graag de antwoorden wil kan die altijd bekomen bij antoon.demuynck@proximus.be
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