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REGLEMENT
1. Iedereen kan aan de zoektocht deelnemen, individueel of in groepsverband.
De tocht is trouwens uiterst geschikt om met de familie te ondernemen.
2. Om aan de zoektocht deel te nemen, download je dit wedstrijdformulier via
toerismewesterlo.be of haal je een exemplaar bij Toerisme Westerlo,
Sint-Lambertusstraat 4 in Westerlo.
3. Het infokantoor is elke weekdag open van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot
16 uur, van 26 mei tot 30 september ook tijdens het weekend en op
feestdagen van 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 15 uur.
4. Alle vragen kan je op het parcours van de wandeling oplossen. Je hoeft voor
het oplossen van de vragen niemand te storen of andermans eigendom te
betreden.
5. Per persoon kan slechts één ingevuld antwoordformulier ingeleverd worden
bij Toerisme Westerlo.
6. De ingevulde antwoordformulieren moeten in het bezit zijn van Toerisme
Westerlo uiterlijk op 1 oktober 2022.
7. Na afsluiting van de wedstrijd op 1 oktober 2022 verbeteren we de
formulieren. Voor elk juist antwoord wordt een punt toegekend.
8. De antwoorden zoals ze door Toerisme Westerlo worden gepubliceerd, zijn
onbetwistbaar. Ook de uitslag kan je niet aanvechten.
9. Onder de deelnemers die alle vragen correct beantwoordden, verloten we een
aantal mooie prijzen. De winnaars nodigen we uit voor de prijsuitreiking waar
zij hun prijs in ontvangst kunnen nemen.
1 0 .P e r s o n e e l s l e d e n e n p e r s o n e n v e r b o n d e n a a n T o e r i s m e W e s t e r l o k u n n e n n i e t
aan de wandelzoektocht deelnemen.

Loopt je inner speurhond al dagen te kwispelen? Dan is deze
wandelzoektocht van Toerisme Westerlo écht iets voor jou! Start aan de
Beddermolen, Molenwijk 74 in Tongerlo voor 5 km lang fun, fun, fun. Ga
rechtsaf bij het verlaten van de parking van de Beddermolen. Volg nu
deze knooppunten van wandelnetwerk de Merode en oplossing 6:
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1.

Welkom op Domein de Beddermolen.
Uniek Kempens Landschap, op het prinsheerlijk
platteland. En waar werkt verbeelding dan?

2.

In onze Scrabbledoos zitten er 2 en samen brengen
ze minimum 8 punten op. Heb jij wel een spijker
voor elk gat? Dan vind je vast de juiste boom en
verschijnt hier met stip de correcte letter:

3.

Google kent het schokkend verhaal van Bills paard
Joe wel. Maar niet aan welk bedrijf je code G602232
kan vasthangen. Vermijd een dikke streep door deze
vraag en noteer hier de firmanaam:

4.

Op 22 april van welk jaar werd de oplossing van
deze vraag in steen gebeiteld of geschreven?

5.

Hier rust een oud-burgemeester naast een
luchthartig levensgenieter. Over wie van zijn
4 verwanten kunnen we niet met zekerheid
zeggen ging je als tachtiger of negentiger?

6. Deze heb je nodig om niet
te verdwalen. Tegenover 33?
Levensgevaarlijk! Zet bij min 10 je
koers links verder en vervolg je weg
zonder hier iets in te vullen ...

7. Welk Duits seizoen opent de poort
met de juiste code. Al blijft het ook
dan een risico.

8. Als Linde een zus had van 1962,
waar zou ze dan wonen?

9. Na deze dekselse horden zie je de
molen bijna weer. Eerst nog even
noteren hoeveel gesloten cirkels
Lecomte telt.

10.Een dauwdruppel op een hete plaat
zal de gloed niet blussen. Bij wie
kan je dit staaltje design kopen?

