FIETSTOCHT KWB LEEST
KWB Leest organiseert van 8 augustus tot en met 22 augustus 2021 een
fietstocht in en rond Leest.
Bedoeling van deze tocht is dat je de foto’s in de juiste volgorde kan
plaatsen, hiervoor zijn er 3 startpunten voorzien met oranje
bewegwijzering.
Afhankelijk of je kiest voor route 1 – route 2 – route 3, dien je foto’s te
herkennen en rangschikken in volgorde door een volgnummer toe te
wijzen.
De tocht is net geen 23 km lang, waarbij je zowel langs rustige banen komt
als iets drukkere punten.
Op de volgende pagina’s vind je:
-

Een kaartje met de verschillende startpunten en rijrichting
Routebeschrijving
Antwoordformulier met te ontdekken foto’s
Wedstrijdreglement indien je wil kansmaken op een prijs

Deelname is op eigen risico, respecteer de verkeersregels en veel
zoekplezier!

Namens gans de KwB Leest ploeg

Start hier met lezen indien gekozen voor Route 1 (Startpunt: Leest-Dorp):
Je vertrekt vanuit Leest-Dorp en ga richting Zennebrug, deze ga je over
zodat je op de Leestesteenweg richting Mechelen fietst.
In het Voorendonkstraat (daar waar de manege gevestigd is), rijden we
helemaal uit tot aan de Gentsesteenweg. We blijven langs deze kant van
de Gentsesteenweg. Nadat we de Zennebrug in Heffen zijn over gereden,
draaien we onmiddellijk links af (scherp bocht) om zo via een verhard
stukje weg naar een zandweg te gaan (Molenweg). Dit uitgereden komen
we op de Molenstraat uit.
Hiermee slaan we rechtsaf om vervolgens na een kort ritje op de
Molenstraat links af te slaan zodat we op de Heirstraat rijden.
Deze rijden we uit tot aan een kruispunt met de Herstraat (daar waar het
Hertsveld ligt), dit baantje komt uit op de Blaasveldstraat.
Daar aangekomen, steken we de Blaasveldstraat over om naar de Grote
Heide te gaan. Deze straat rijden we volledig uit. We passeren de
welgekende Hertenfarm.
Deze volledig uitgereden, komen we aan de Oude Tisseltbaan – een
klein stukje – om uit te komen op de Juniorslaan.
Start hier met lezen indien gekozen voor Route 2 (Startpunt: Tuincenter
Van Praet):
Hier nemen we een bocht naar links (scherpe bocht) om vervolgens naar
rechts te gaan, zijnde de Kapellestraat.
Deze gaat na verloop van tijd over in de Valkstraat om vervolgens op
een kruispunt te komen van de Alemstraat, Moerstraat en Trieststraat.
Wij gaan rechtdoor, richting Den Triest en het bedrijf van Prinsheerlijke
Aardbeien. De Trieststraat tot het einde uitreden, brengt ons op de
Oostdijk met uitzicht op de Vaart. Hier gaan we linksaf, richting Kapelleop-den-Bos. Nadat we een stuk langs de vaart hebben gereden, slaan we
linksaf de Mechelseweg in. Deze gaat vervolgens over in de
Kapellebaan. Op deze baan komt er wel wat verkeer aan te passen, dus
wees voorzichtig.
We laten de Kleine Heide links liggen en rijden rechtdoor. We bevinden
ons nog steeds op de Kapellebaan. Net voor de tunnel van het spoor,
slaan we linksaf (nog steeds Kapellebaan!). Hier komen we na een tijd
terug in de velden terecht.
Vergeet zeker niet links te kijken, want hier woont een bekende Vlaming.
We komen ondertussen op de Kleinestraat die ons langs de
Paardenmelkerij brengt van De Beck. De Kleinestraat uitgereden, nemen

we een scherpe bocht naar rechts en zijn we op de Kapelseweg. Voor de
spoorweg, slaan we linksaf zodat we aankomen op het Aland.
Rijdende op het Aland bevinden we ons echt in de velden. Vergeet zeker
niet het monument te bekijken, wat ons doet herinneren aan de helden
van toen die zijn gestorven. Aland uitgereden, komen we aan op de
Kleine Heide, hier slaan we rechtsaf.
We blijven op de Kleine Heide. Het eerste baantje dat we tegenkomen
(Rennekouter), slaan we rechtsaf. Dit recht baantje gaat ter hoogte van
een scherpe bocht naar links over in de Kloosterhoeveweg. Deze rijden
we uit tot we aan de brug komen van de Juniorslaan.
Start hier met lezen indien gekozen voor Route 3 (Startpunt: kruispunt
Blaasveldstraat/Juniorlaan):
We steken deze baan over, een klein stukje stevig klimmen en we rijden
het spoor over. Op de Juniorslaan passeren we de Blaasveldstraat en we
rijden nog steeds door richting Leest-dorp. Op bepaald moment zal je een
Kapelleke tegenkomen (één van de zovelen). Dit kapelleke staat op het
kruispunt met de Wagenmakersstraat. We steken de Juniorslaan dus
over en rijden verder over de Wagenmakersstraat. Dit brengt ons terug
op iets rustigere baantjes. Op de Wagenmakersstraat nemen we het
tweede baantje rechts, zijnde de Elleboogstraat. Deze rijden we uit tot
we – wederom – bij een Kapelleke komen. Hier slaan we rechts, de
Tiendeschuurstraat in. Deze rijden we helemaal uit. Op een bepaald
punt kom je de parallelbaan tegen, het Aland, daar waar we daarstraks
hebben gereden.
De Tiendeschuurstraat uitgereden, slaan we linksaf, de Kapelseweg in.
Hier komen we in de straat waar onze burgervader woont.
De kapelseweg uitgereden komen we uit op een druk kruispunt met de
Schoolstraat en de Winkelstraat. Dit kruispunt steken we over zodat we
de Larestraat inrijden. Deze is weer een baan tussen de velden om
uiteindelijk uit te komen op de Kouter.
Eens de Larestraat uit, slaan we linksaf de Kouter op om deze volledig uit
te rijden tot we in Leest-Dorp uitkomen.
Indien je niet gestart bent in Leest-Dorp, lees verder op de vorige pagina
bij startpunt 1:Leest-Dorp

ANTWOORDFORMULIER

NAAM DEELNEMER: _________________________________________________

STARTPLAATS ROUTE: ________________________________________________

Heb je een foto herkend? Rangschik deze dan in volgorde door een volgnummer toe te
wijzen. (bv 1 naast de foto die je eerst tegekomt op je route). In totaal dien je 19 foto’s te
herkennen op je tocht. De laatste foto die je tegenkomt dient aageduid te worden met nr19.

Schiftingsvraag:
Hoeveel deelname formulieren zullen bezorgd zijn vóór 23 augustus 2021 om 24u?

____________________________________________

WEDSTRIJDREGLEMENT "Fietszoektocht KwB Leest 2021”
1. WEDSTRIJD
KwB Leest organiseert in het kader van een fietszoektocht een wedstrijd genaamd "Fietszoektocht KwB Leest 2021”. De
wedstrijd loopt van 8 augustus 2021 tot en met 23 augustus 2021 om 24u. Het afleggen van de fietszoektocht zelf is gratis. Enkel
de deelname aan de wedstrijd is betalend (2,5 EUR voor KwB leden en 5 EUR voor niet leden per deelname) en verloopt
elektronisch door middel van e-mail waarbij het ingevulde antwoordformulier doorgestuurd wordt naar kwb-leest@outlook.be.
De datum van inschrijving per e-mail, geldt als bewijs van datum van deelname mits tijdige betaling van de deelnameprijs.
2. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD
De wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die in België woont, met uitzondering van personen die betrokken zijn
bij de organisatie van deze wedstrijd.
Om deel te nemen volstaat het de fietstocht af te leggen en vervolgens het antwoordformulier volledig in te vullen met
antwoorden op de wedstrijdvragen.
De wedstrijddeelnemers moeten ten laatste op 23 augustus 2021 om 24u de deelnameprijs hebben overgeschreven op het
volgende KwB Leest rekeningnummer BE40-9791-3724-1463 alsook het antwoordformulier correct te hebben ingevuld, d.w.z.
invullen van de startplaats van de route (1/Leest-dorp, 2/ Tuincenter Van Praet of 3/Kruispunt Blaasveldstraat/Juniorlaan) alsook
het invullen van de nummering van de foto’s in volgorde wanneer de routebeschrijving gevolgd wordt alsook het antwoord op
de schiftingsvraag. Tevens dient de naam van de deelnemer ingevuld te worden.
Elk onvolledig of foutief ingevuld deelnameformulier wordt ongeldig verklaard. Elke persoon mag meermaals deelnemen mits
betaling van de deelnameprijs per bijkomende deelname.
Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing van
de organisator. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of
andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege KwB Leest.
3. TE WINNEN PRIJZEN
Er zijn 3 prijzen te winnen:
- Eerste prijs: Een prijspakket ter waarde van 50 EUR
- Tweede prijs: Een prijspakket ter waarde van 30 EUR
- Derde prijs: Een prijspakket ter waarde van 20 EUR
Deze prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging. De waarde van de prijs staat zelf niet op de prijs vermeld.
4. OPGAVE & ANTWOORDEN
Zie bijhorende opgave en antwoordformulier van de Fietszoektocht. Noteer dat foto’s mogelijks ingezoomd zijn, dus hou hier
rekening mee bij het observeren. De observaties kunnen gedaan worden van op de openbare weg, privé terrein betreden is dus
niet nodig.
Schiftingsvraag:
Hoeveel deelname formulieren zullen bezorgd zijn vóór 23 augustus 2021 om 24u?
De winnaar is de deelnemer die de vragen correct beantwoorden en die het antwoord op de schiftingsvraag juist raadt of het
dichtst benadert. In geval van een ex-aequo, wordt de winnaar aangeduid in functie van de datum en het tijdstip waarop zijn
antwoord per e-mail werd ontvangen. Binnen de vier weken na afloop van de wedstrijd zal de winnaar persoonlijk verwittigd
worden en wordt de prijs bezorgd. De deelnemer gaat er mee akkoord dat de winnaar tevens bekend gemaakt wordt aan het
bredere publiek via de KwB Leest nieuwsbrief en via haar facebook pagina.
De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De prijs kan niet omgeruild worden, is niet overdraagbaar, niet
terugbetaalbaar en mag niet verkocht worden.
5. VERANTWOORDELIJKHEID
KwB Leest draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid, onder welke vorm ook aangaande deze wedstrijd

en de toekenning van de prijs noch met betrekking tot het afleggen van de fietstocht. KwB Leest is niet aansprakelijk voor enige
schade, van welke aard ook, die voortvloeit of samenhangt met deelname aan de wedstrijd of de fietszoektocht. KwB Leest kan
niet verantwoordelijk gesteld worden indien de modaliteiten van de wedstrijd gedeeltelijk of geheel moeten gewijzigd worden,
of indien de wedstrijd zelf geannuleerd wordt in geval van overmacht of wegens andere omstandigheden die het verloop van de
wedstrijd verhinderen. Bovendien kan KwB Leest niet verantwoordelijk gesteld worden voor een tijdelijk of permanent technisch
probleem waardoor aan de wedstrijd niet kan worden deelgenomen.
KwB Leest draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de aangeboden prijzen of in geval van een ongeluk,
ziekte tijdens of na de activiteit.
6. CORRESPONDENTIE
Over deze wedstrijd word(t)(en) tijdens en na de wedstrijd geen briefwisseling noch telefoongesprekken gevoerd met
uitzondering van de bekendmaking van de winnaar via de betrokkenn kanalen.
7. PERSOONSGEGEVENS
KwB Leest is begaan met de bescherming van uw privacy.
KwB Leest bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt via het antwoordformulier van deze wedstrijd (naam en emailadres). Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen. De gegevens worden maximum 2 jaar bewaard.
De gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van uitnodigingen van andere activiteiten die KwB Leest organiseert.
Het dossier van de persoonsgegevens kan indien nodig aangepast worden door de persoon waarnaar de gegevens verwijzen, en
dit door verzending van een e-mail, met een bewijs van identiteit, naar kwb-leest@outlook.be.

***

