wandelzoektocht 2020
Deze wandelzoektocht van Toerisme Westerlo heeft als doel om je aan de hand
van 10 vragen even te laten stilstaan bij een aantal aantrekkelijke plaatsen in
Westerlo. De vertrek- en aankomstplaats van de wandelzoektocht is
wandelknooppunt 130 in de Rietstraat, naast de kerk. De route is ongeveer 6 km
lang. Volg de nummers van wandelnetwerk de Merode zoals ze hier staan vermeld:

130 - 131 - 19 - 13 - 12 - 14 - 183 - 10 - 9 - 11 - 16 - 130

reglement
1. Iedereen kan aan de zoektocht deelnemen, individueel of in groepsverband. De tocht is trouwens
uiterst geschikt om met de familie te ondernemen. Hou wel rekening met de coronamaatregelen.
2. Om aan de zoektocht deel te nemen, download je dit formulier via www. toerismewesterlo.be
of haal je een exemplaar af bij Toerisme Westerlo, Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo.
Het infokantoor is elke weekdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur,
van 1 juni tot 15 september ook tijdens het weekend en op feestdagen
van 10 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur. De openingsuren kunnen wijzigen omwille van de
coronamaatregelen.
3. Alle vragen kunnen op het parcours van de wandeling opgelost worden. Je hoeft voor het oplossen
van de vragen niemand te storen of andermans eigendom te betreden.
4. Per persoon kan slechts één ingevuld antwoordformulier ingeleverd worden bij Toerisme Westerlo.
5. De ingevulde antwoordformulieren moeten in het bezit zijn van Toerisme Westerlo uiterlijk
op 1 oktober 2020.
6. Na afsluiting van de wedstrijd wordt de verbetering aangevat. Voor elk juist antwoord wordt één
punt toegekend.
7. De antwoorden zoals ze door Toerisme Westerlo worden gepubliceerd zijn onbetwistbaar. Ook
de uitslag kan niet worden aangevochten.
8. Onder de deelnemers die alle vragen correct beantwoordden, wordt een aantal mooie prijzen
verloot. De winnaars worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking waar zij hun prijs in ontvangst
kunnen nemen.
9. Personeelsleden en personen verbonden aan Toerisme Westerlo kunnen niet aan de
wandelzoektocht deelnemen.
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antwoorden
NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:

NR:

POSTCODE:

WOONPLAATS:

TELEFOON:
E-MAIL:

1.

Een engel om hulp vragen mag. Zoek zijn gevleugelde tuin
tussen de bruggetjes in de taal van Molière.

2.

In welke kleur bevindt U zich hier aan de rand van de afgeleide kreken?

3.

Een gemakkelijk punt. Geniet van dit stuk …

4.

Stap jij vandaag in de sporen van Lisa? Nice! Wandel haar pad niet
helemaal af om de juiste website van wit-rode markeringen te vinden:
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5.

Rondom gebroken, maar sinds welk dramatisch oorlogsjaar groeit
deze liefde al?

6.

Japo hekwerken is intussen verhuisd. Wat er wel hetzelfde bleef is hun
faxnummer. Onderweg vind je hun oude adres en dat is wat we zoeken.

7.

Wat heeft Cyriel De Meyere met vissen? Misschien gaat er een lampje
branden als je zijn beroep vindt. Wat deed hij voor de kost?

8.

De voorzitter van de Vuurkruisen, kanton Westerloo is gestorven voor
België. Treur 75 jaar later niet meer voor deze sterke held.
Eer hem met zijn familienaam:

9.

Ben jij spits genoeg om de juiste oplossing te vinden?
Zet hier het juiste schaakstuk, maar denk er geen 344 jaar over na.

10. Wat in het Latijn gezegd wordt, klinkt diepgaand.
Vul dit rijtje aan Ghislenum Gabrielem Josepham Mariam Wernerum
en ontdek welke Charel jarig was op 28 november.
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