Praktisch

Herfstfotozoektocht

START

De Gentiaan vzw

Je start aan de turnzaal (SintMaartensberg 6, 2820 Rijmenam).
Er is parking aan Sint-Maartensberg.
Dit is ook het eindpunt van de wandeling.
De wandeling is 4,31 km.

FOTOVRAGEN
Langsheen de wandeling werden 18 foto’s genomen. Bij elke
foto hoort een vraag. Opgepast! De foto’s staan in willekeurige
volgorde. Noteer telkens het antwoord bij het corresponderende cijfer
op het deelnameformulier.

WEGBESCHRIJVING
Gebruik zowel de kaart als de wegbeschrijving om de wandeling correct te volgen.

PRIJZEN
Een jaar gratis turnen, bon kinderplaneet €5O, bon kinderplaneet €25.

TIJDSPANNE
Deelnemen kan vanaf 9 november tot en met 20 december 2020. Mail je deelnameformulier voor
20 december 2020 door naar herfstfotozoektocht@degentiaanvzw.be. Op maandag 21 december
2020 om 20 uur zullen we de winnaars bekend maken via onze facebookpagina.

van 9
november tot
en met 20
december
2020

1. Aan de achterzijde
van welk bedrijf vinden
we deze vogel terug?
3. Hoeveel brievenbussen
heeft dit gebouw?
2. Wat verkopen ze hier?

6. Kan jij hier ook een leuke
turnfoto maken?

7. Welke ﬁrma is hier gevestigd?

8. Bij welk
huisnummer kan
je hier aanbellen?

5. Hoeveel lampen van
deze soort hangen er in
dit paadje?
4. Welke nummer staat er
op de paal waar de pijl
naar wijst?

9. Welke schattige diertjes
die op de paal zitten
bewaken dit huis?

10. Welke bieren worden
hier zeker geserveerd?

11. Welk
wandelknooppunt
kan je hier volgen?

12. Wat kan je hier
kopen?

13. Welk jaartal
zoeken we?

14. Wat is de naam van
het gebouw achter de
omheining?

18. Maak jij een gekke turnfoto?
16. Welk ﬁetsknooppunt
gaat hier naar links?

15. Hoeveel zonnepanelen heeft dit huis?

17. Welke kleur hebben
de boomstronken die je
vindt aan de overzijde?

Wegbeschrijving
Start met je rug naar de turnzaal, ga linksaf. Sla linksaf
na de Belgische vlag. Stap de dijk op. Voorzichtig! Steek
de Brugstraat over en blijf de Dijle volgen. In een scherpe
punt, ga met de trap aan de linkerkant naar beneden.
Blijf de weg volgen. Neem de 2de verharde weg rechts
(Zilverberklaan). Ga links de Heidestraat in. Opgepast!
Steek de baan over op het zebrapad, ga hier linksaf.
Neem de eerstvolgende straat rechts. Sla linksaf de
Brakelberglei in. Opgepast! Steek de baan over. Hou
rechts aan bij de splitsing. Blijf de Broekstraat volgen.
Negeer de doodlopende straat rechts. Sla even verder
links af de Elststraat in. Volg het mountainbikepadje
rechts. Blijf dit paadje volgen door het bos tot aan De
Knipoog. Vervolg uw weg over het kloosterplein.
Opgepast! Steek de Dijleweg over en ga linksaf de straat
Sint-Maartensberg in.

Proficiat, u heeft de route voltooid!

DEELNAMEFORMULIER:

Naam gymnast:

Noteer je antwoorden bij het juiste nummer! Één formulier per gymnast!
1.

7.

13.

2.

8.

14.

3.

9.

15.

4.

10.

16.

5.

11.

17.

6. Voeg je bijlage toe!

12.

18. Voeg je bijlage toe!

