
AFSTAND: +/- 4 KILOMETER
START EN AANKOMST: CLUBLOKAAL CAFE VIERHUIZEN
 
 
 

Iedereen mag deelnemen aan de zoektocht, maar enkel leden van WSV De Vossen
maken kans op een prijs. Welke prijzen je kan winnen, ontdek je in het Zwervertje. 
Inrichter is Erik Van Der Jeught, Terkamerveld 11, 9255 Buggenhout.   

Volg de geldende veiligheidsvoorschriften, zowel op verkeers- als gezondheidsvlak.
Je kan je antwoorden indienen op twee manier: 

De winnaar is diegene die zich aan het reglement hield en de meeste vragen goed
heeft beantwoord. Bij gelijke stand telt de schiftingsvraag. Is er dan nog steeds een
gelijke stand? Dan beslist het lot!
Op het routeblad vind je de wegbeschrijving. In de wegbeschrijving is geen enkele
valstrik ingebouwd. Wanneer aan een mogelijkheid tot wegverandering niets wordt
vermeld, moet je gewoon rechtdoor gaan. 
 Leesbare teksten staan tussen aanhalingstekens.

                              REGLEMENT

       GSM: 0478/24.74.89. Bij discussies heeft hij steeds het laatste woord.

-Elektronisch: via het formulier in de nieuwsbrief 20-02
-Op papier: papieren antwoordenbladen moeten opgestuurd of in de bus gestoken
worden van de inrichter.

       Voorbeeld:
       Aan "kapel" rechts betekent dat je aan het geschreven woord kapel rechtsaf moet.
       Aan kapel rechts betekent dat je aan een echte kapel rechtsaf moet.
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KLAAR?

SPEUREN MAAR!
 



Start je speurtocht aan de veranda van ons clublokaal, Café Vierhuizen. Steek het zebrapad over en neem het baantje
tussen de esdoorns . Neem het eerste baantje  links, tussen de huisnummers 36 en 34. Aan de linkerkant bevindt
zich het gebouw "Bobo", zoals je kan zien aan de brievenbus die ervoor staat.
 
VRAAG 1: Op welke datum werd dit gebouw ingehuldigd?
 
Ga aan het einde van de weg naar rechts. Aan het rondpunt ga je naar links. Vervolgens ga je aan het einde naar
rechts. Je neemt het eerste baantje rechts , tegenover huisnummer 10. Neem het eerste baantje links "Verlorenweg".
Bekijk het huis waaraan dit straatnaambord hangt. 
 
VRAAG 2: Hoeveel muurankers zie je aan dit huis? (tel de muurankers die je niet volledig ziet, niet mee)
 
Ga aan het einde naar rechts. Aan de rechterkant staat het postgebouw. Voor het postgebouw staat een rode
brievenbus met twee kleppen. 
 
VRAAG 3: Wat moet je doen volgens opschrift op deze brievenbus als je vragen hebt of informatie wenst?
 
Neem de eerste straat links, spoorweg over. "Malderen" links, "Terkamerveld". In de straat "Terkamerveld", staan
elektriciteitspalen. Elk van deze palen heeft een volgnummer, een zwart getal op een gele achtergrond.
 
VRAAG 4: Wat is het verschil tussen het grootste en het kleinste van deze getallen?
 
Aan de kruispunten rechtdoor. De straat versmalt verderop. Aan het einde links, veldbaantje in. Aan het einde van dit
veldbaantje, steek de straat over en ga naar links. Neem het eerste baantje rechts, tussen de huisnummers 25 en 23.
Je wandelt nu door een boomkwekerij. Wat verder, aan de linkerkant, ligt een rotsblok. Ga rechtdoor. Aan het einde
van dit baantje staat een esdoorn en ligt een putdeksel. In dit putdeksel zie je een aantal vierkantjes met een zijde
van 2,5 cm.
 
VRAAG 5:  Hoeveel van deze vierkantjes tel je in dit putdeksel?
 
Ga nu scherp naar links en volg het betonbaantje. Sla op het einde van dit baantje rechtsaf en ga de spoorweg over,
"Vierhuizen". Neem de tweede straat rechts, geteld vanaf de spoorweg, "Kruisbaan". Voorbij het huis met nummer
"42" staan enkele verkeersborden.
 
VRAAG 6: Hoeveel keer zie je het woord "Jansens" op deze borden?
 
Wat verder aan de linkerkant staat een hoogspanningspaal. 
 
VRAAG 7: Wat mag je niet doen volgens het bord op deze paal?
 
Ga op het einde naar links, betonbaantje. Aan het bord met "Gemeentelijke buitensport/speelterreinen" links. MAAR
los eerst onderstaande vraag op over dit bord.
 
VRAAG 8: Wat moet je doen met je schoeisel volgens dit bord?
 
Ga rechtdoor en je komt weer aan bij ons clublokaal!
 
SCHIFTINGSVRAAG: Hoeveel geldige formulieren van deze wandeltocht gaat de redactie ontvangen?
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