REGLEMENT.
ZOMERFOTOZOEKTOCHT 2021
KWB Savio-Dilbeek.
1. Deze zoektocht wordt ingericht door KWB Savio-Dilbeek en loopt van 15 juni tot 15 september
2021.

2. De deelname aan deze zoektocht is gratis. Alle
daden die gesteld worden in het kader hiervan geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid
(eigen verzekering) zonder enig verhaal tov. de inrichters. Door zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement en dient hij
zich neer te leggen bij iedere beslissing van de organisatie. Alle beslissingen aangaande bepalingen
in dit reglement of punten waarin niet werd voorzien, zullen door de inrichters autonoom in de geest
van dit reglement worden beslecht.

3. De nodige documenten (parcoursbeschrijving,
foto’s, antwoordformulier en reglement) vind je op
www.kwb.be/zomerzoektochten. of telefonisch
02/466.02.33 of freddy.verschueren@telenet.be of
kwb_savio@hotmail.com

6. Voor de winnaars voorziet KWB Savio-Dilbeek
een prijzenpakket met Dilbeekse streekproducten.

7. Om in aanmerking te komen voor de einduitslag
dienen de ingevulde antwoordformulieren (fotonummers en schiftingsvraag) uiterlijk op 16 september 2021 via email opgestuurd te worden naar
het volgende adres “kwb_savio@hotmail.com”.

8. De schiftingsvraag dient om uitsluitsel te geven
bij gelijke stand in de einduitslag.

9. De deelnemers zullen nadien via email of telefonisch de uitslag van deze zoektocht ontvangen en
de winnaars worden op dezelfde manier verwittigd
van hun prijs.

10. De deelnemers dienen zich te houden aan het
verkeersreglement. Het parcours loopt langs verkeersluwe en landelijke wegen. Maak ook steeds
gebruik van de beschikbare fietspaden. De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
11. Het bestuur van KWB Savio-Dilbeek danken
jullie voor jullie deelname. We wensen jullie een
veilige en fijne fietstocht. Succes.

Privacyverklaring
4. Onderweg moet je 12 foto’s terugvinden. Iedere
foto heeft een nummer. Het is de bedoeling de
foto’s te rangschikken in de volgorde dat je ze tegenkomt tijdens het affietsen van het parcours. Je
kan inpikken onderweg, maar de zoektocht start en
eindigt op het plein van de H. Dominiek Saviokerk,
Stationsstraat 275, te Dilbeek.

5. De foto’s werden genomen half mei. Het was vrij
zonnig weer. De meeste afbeeldingen op de foto’s
zijn zichtbaar in een straal van 5 meter afstand van
de plaats waar de foto werd genomen en men hoeft
geen privégronden te betreden, wel af en toe even
van je fiets stappen en de openbare gebouwen wat
dichterbij bekijken om de oplossing te vinden. Alle
foto’s zijn genomen op het parcours. Aangezien het
ganse gezin kan deelnemen kunnen korte rustpauze
genomen worden, er zijn verschillende openbare
kinderspeeltuintjes en horecazaken onderweg.

KWB Savio-Dilbeek bewaart de gegevens die ze ontvangt op het inschrijvingsformulier voor deze zoektocht in een beveiligd bestand. De gegevens worden
maximum twee jaar bewaard, en kunnen gebruikt worden voor:
• Het bezorgen van een eventuele prijs in het
kader van deze activiteit.
• Het bezorgen van uitnodigingen voor andere
activiteiten die KWB Savio-Dilbeek organiseert.
Je gegevens inkijken, verbeteren of laten schrappen
kan dit via een mail aan kwb_savio@hotmail.com.
KWB Savio-Dilbeek verklaart de Europese Verordening
2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens
na te leven.

Parcours Zomer fiets/fotozoektocht 2021.
Lengte parcours 27 km en 220 hoogtemeters.
L=Links, R=Rechts, RD=Rechtdoor,
hn=huisnummer, fknp=fietsknooppunt,
vkl=verkeerslichten, ER=éénrichtingsstraat.

We verlaten het plein van de H. Dominiek
Saviokerk via de Stationsstraat naar links
(richting Centrum) – R H. Dom. Saviolaan – L
Withuislaan – R Stationsstraat – R
Zuurweidestraat – RD tot het pleintje en aan
wilgenboom het wegje naar rechts
Kauwenlaan – RD grindpad ts. hn. 123/125
Langehaagstraat – RD Bruine-Lieveheerstraat
– RD Neerstraat, thv Solleveld wordt het StMartinusstraat en net na de beek L Lange
Broekstraat (grindpad) tot Dorpsplein van
Sint-Martens-Bodegem.

R Schepdaalstraat wordt Wijngaardstraat
(km5) – Steek J. De Trochstraat over RD
Wijngaardstraat tot Ninoofsesteenweg,
opgepast gevaarlijk kruispunt met vkl – RD E.
Eylenboschstraat (thv Dreef ER) langs SintRumoldus-kerk van Schepdaal.

L Geraardsbergsestraat – R
Heiligekruiswegstraat - L Scheestraat – R
Brouwerijstraat (km10) – L Lostraat - R
Isabellastraat – R Ijsbergstraat – L Roomstraat
tot Pedebrug – R Armveldweg, onder de
Pedebrug en asfaltweg blijven volgen naast
spoor, Herdebeekstraat oversteken en RD fknp
88 – R Poverstraat (NIET fknp 88) – L
Lennikseweg (kasseiweg) – over voet- en
fietsbrug R Lennikseweg (NIET fknp 37) – L
Koeivijverstraat – R Hof Ter Mullenstraat
(km15) – R Keperenbergstraat fknp 87 – aan
vkl steek Itterbeeksebaan over – RD
Dorpsstraat.

Volg rechts van de Sint-Pieterskerk fknp 87 –
R Kerkstraat, draai mee naar rechts, gaat over
in Weidestraat – RD Kalenbergstraat – L

Neerhofstraat – L Dr. R. Lambrechtslaan –
RD tunnel onder Ninoofsesteenweg – R Oude
Smidsestraat fknp 46 – L Kasteelstraat fknp
61– R de Heetveldelaan fknp 61 – R
Gemeenteplein.

Neem tegenover het gemeentehuis van
Dilbeek de Sint-Ambrosiuslaan – RD wordt
Astridlaan – L Kattebroekstraat – L J. De
Windestraat – R Nelemolenstraat, wordt
grindpad – aan feestzaal Kattebroek L
Elegemstraat (km20) – R Stichelgatstraat – L
Stichelberg en naar links (Konijnenroute)
blijven volgen. Opgepast druk kruispunt met
vkl (R. Dansaertlaan) – RD Elzenstraat – R
Bosstraat tot Gemeenteplein GrootBijgaarden.
R I. Van Beverenstraat – L Groenstraat – RD
Vliergaarde, op het einde thv huisnummer 52
– R veldweg – R Bekkerzeelweg (Woonroute)
– L Reinaertstraat – L Rodeberg – steek
Brusselstraat over (opgepast) – RD Molenberg
– L Hoogveld en direct naar R Achter d’Abdij
– L Priorijstraat (km25) – thv hn 13/15 wegje
(steil naar beneden) R Sint-Wivinadreef tot
kerkhof van de Broeders van de Christelijke
Scholen achter Wivina-kapel.
Ga terug richting Wivinasite (mooi park met
vijver – verboden voor fietsers) – R Hendrik
Placestraat – L Wolsemstraat, onder
spoorwegbrug tot R. Dansaertlaan en ga naar
links richting Renbaanvijvers. Net na de
parking, neem het grindpad naast beek tot
einde (straatje met in het midden ronde
verkeersdrempels en bomen) – R Turflaan – R
ZEH Heyrbautlaan – L Paddocklaan – R M.
de Coenelaan – thv hn 32 L plein van de H.
Dominiek Saviokerk.
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Antwoordformulier Zomerfotozoektocht 2021 / KWB Savio-Dilbeek .

Naam en voornaam:………………………………………………………………
Straat + huisnummer:……………………………………………………………..
Postcode en gemeente:……………………………………………………………
Emailadres:……………………………………………………………………….
Telefoon of GSM (facultatief):…………………………………………………..

Zet de teruggevonden foto’s hieronder in de juiste volgorde beginnende met de
eerste foto die je terugvond vanaf de start van de zoektocht op het plein van de
H. Dominiek Saviokerk.

..….. - ..….. - ..….. - ..….. - ….... - ..….. - ..….. - ..….. - ..….. - ..….. - ..….. - ..…..

Hoeveel mensen zullen de KWB-website bezocht hebben tijdens de maand
augustus 2021. (maandelijks ongeveer 10.000 bezoekers).
Aantal bezoekers: ..................

Hopelijk heb je een aangename tijd beleefd tijdens onze zomerzoektocht 2021.
Graag ontvangen we je antwoord vòòr 16 september 2021 op ons mailadres
KWB_Savio@hotmail.com.
Je krijgt van ons een bericht als je bij de gelukkige winnaars hoort.

Het bestuur van KWB Savio-Dilbeek.

