Fietsen door het Waas - en Scheldeland met
KWB OVERMERE-UITBERGEN. FOTOZOEKTOCHTEN 2022

Beste Kwb’er, beste vrienden,
Ook dit jaar hebben we een 2 mooie fietstochten uitgewerkt die ons langs allerhande dorpjes brengen
zullen. De ene is een ietwat steviger kuitenbijter dan voorgaande edities, want tocht A zal ons ruim 40
kilometer laten genieten van wat het Waas- en Scheldeland ons te bieden hebben.
De andere trip (Tocht B) brengt ons naar Wetteren en Serskamp over een traject van ruim 30 km.

TOCHT A
Op het traject werden twaalf detailfoto’s genomen en het is nu aan jullie om de juiste knooppunten te
achterhalen waartussen deze foto’s genomen werden. Wij hebben vele plaatsen gevonden alwaar jullie de
dorst zullen kunnen lessen of de hongerige maag kunnen spijzen maar ga zeker even langs bij onze sponsor
van het kwb-jaarmarktcafe in café

FOTO-TIP

Let wel op want deze zaak is gesloten op dinsdag en woensdag en met verlof van 1 t.e.m. 11 augustus.
Onze tocht hebben wij aangevat in de Broekstraat Overmere, aan knooppuntbordje 48 t.h.v. de Molenwegel
om ons dan te begeven richting Kruisstraat.
De volgorde waarin jullie de knooppuntbordjes dienen te volgen zijn….

48 – 38 – 32 – 30 – 91 – 93 – 92 – 90 – 85 – 88 – 80 – 81 – 20 – 23 – 24 – 86 – 70 – 32
– 38 – 48 .

Veel fietsplezier en nog deze tip !! Eenmaal in Zeveneken de Grote baan
overgestoken komen we in de HOEKSTRAAT, aan het houten chalet t.h.v.
Fietsen Chris rechts indraaien. Bordje is daar verwijderd door werken aldaar.
Zie foto-tip hierboven waarop Francky de juiste richting aanduidt !!
QR-code voor traject op smartphone->

SCHIFTINGSVRAAG : Hoelang fietsten onze organisatoren
over het traject bij een laatste controle, rustpauzes niet
inbegrepen?
Uren…………………………..minuten…………………………
Deelnameformulier: Binnenbrengen ten laatste op 31/08 bij Patrick in Heikantstraat 29. Deelname
door Kwb Overmere-Uitbergen leden is gratis. Voor niet-Kwb/leden vragen we drie euro

NAAM:……………………………………………………………………
ADRES:…………………………………………………………………..
E-Mail:…………………………………………………………………..
GSM-TEL:.................................................................
FOTO 1 : tussen …………………en.………………
FOTO 2 : tussen………………….en.……………….
FOTO 3: tussen …………………en.……………….
FOTO 4: tussen …………………en………………..
FOTO 5: tussen …………………en………………..
FOTO 6: tussen………………….en………………..
FOTO 7: tussen………………….en…………………
FOTO 8: tussen………………….en…………………
FOTO 9: tussen………………….en………………..
FOTO 10: tussen………………..en………………..
FOTO 11: tussen………………..en………………..
FOTO 12: tussen………………..en………………..

Let op als je drukkere rijbanen zou kruisen. Deze tocht leidt vooral langs rustige wegen. Als je te
lang zou rijden zonder een knooppuntbordje op te merken, kan het zijn dat je er eentje bent
voorbijgereden en dan zal je best even rechtsomkeer maken. Veel fietsplezier !!

Zet onderstaande twaalf foto’s tussen de juiste twee knooppunten !!
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Om geldig te zijn moet uw antwoordformulier ten laatste op woensdag 31 augustus binnen zijn bij
Patrick in Heikantstraat 29 te Overmere!!

TOCHT B
Zomerzoektocht B vertrekt in de Broekstraat te Overmere bij knooppunt 48. De
tocht is ruim 31 km lang.
QR-code voor smartphone 

Zoek onderweg naar volgende foto’s. Noteer tussen welke knooppunten ze onderweg genomen
zijn.
Beantwoord ook de bijvragen.

tussen knooppunt ……….... en ………….

tussen knooppunt ……….... en ………….

tussen knooppunt ……….... en ………….

tussen knooppunt ……….... en ………….
Hoeveel beelden staan hier ? ………….

tussen knooppunt ……….... en ………….

tussen knooppunt ……….... en ………….
Hoeveel kwekers zijn er tegenwoordig ?
……………………….
Hoeveel hectare wordt hier bewerkt ?
……………………………. ha
Hoeveel soorten bomen worden hier
gekweekt?……………………………….

Schiftingsvraag :
Hoeveel deelnemers zullen een ingevuld formulier van tocht B binnenbrengen ? ………………………….
Hoeveel juiste antwoorden zullen er zijn ? ……………………………………………………………………
Naam + Voornaam : …………………………………………………………………………………………
Adres : …………………………………………………………………………………………………………….
Gemeente + Postcode …………………………………………………………………………………….
KWB Overmere-Uitbergen Lid Ja/Neen
Binnenbrengen bij Patrick Maes, Heikantstraat Nr. 29 9290 Overmere voor 31/08/2022

