
DEELNAME FORMULIER
WestFIt MTB zoektocht 15K

De fietszoektocht is geschikt voor gezinnen en bedoeld voor de MTB omdat deze vaak off-
road gaat. De tocht kan op elk moment van de dag/week gereden worden, is circa 15 km 
lang en duurt circa 1,5 uur.  Start en aankomst liggen aan het Boswachtershuis 
(Papedreef 1, Westerlo). Gebruik van een fiets-GPS is sterk aan te raden, zonder GPS 
zal je zelf wat naar de weg moeten zoeken.
De te volgen route kan je bekijken (afprinten) en downloaden via volgende link:
https://ridewithgps.com/collections/3988?privacy_code=HJSJEtipR9FZuaIR 
Onderweg moet je onderstaande woordenpuzzel oplossen. Zoek de letters met het 
vraagteken, zet deze in de juiste volgorde en je vindt de oplossing. Overhandig dit 
formulier aan WestFIt (digitaal naar westfit.info@icloud.com of steek het in de brievenbus 
te Eilardusstraat 10 Westerlo) en uit de inzendingen worden 3 winnaars geloot.
Hou je aan de corona- en verkeersregels, fiets veilig en veel fiets- en zoekplezier!

Punt 1: Zoek het monument van de dieren in nood. Deze gedenksteen staat 
in een hoek van het driehoekig parkje gelegen schuin achter het 
gemeentehuis. Wie is de meter van deze dieren in nood? ⎕⎕⎕⎕ ⎕⎕⎕⎕⍰⎕
Punt 2: Zoek het standbeeld van de eerste wereldoorlog op de Grote Markt 
van Westerlo. Waar stierf J.B. Van Dijck? ⎕⎕⎕⎕⎕⍰⎕⎕⎕⎕
Punt 3: Zoek de kapel van de engel Gabriël in het Riet. Het laatste Latijnse 
woord op regel 10 dat grootmoeder betekent? ⎕⎕⎕⍰
Punt 4: Zoek het oude sluissysteem aan het bruggetje over de Grote Nete. 
Hoe noemt dit sluissysteem? ⎕⎕⎕ ⍰⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕
Punt 5: Zoek het infobord over de exploitatie van het bos dat staat naast het 
waterzuiveringsstation. Met wat wordt een te kappen boom gemerkt? 
⎕⎕⎕⍰⎕⎕⎕
Punt 6: Zoek de ster in het midden van het bos. Naar waar stapt de blauwe 
wandelaar? ⎕⎕⍰⎕⎕
Punt 7: Zoek de ingang van camping ’t Heiken. Waar hangt de bel? 
⎕⎕⎕⍰⎕⎕⎕⎕
Punt 8: Zoek de voetbalvelden van KFC Tongerlo. Naar wie is dit 
sportcomplex genoemd? ⎕⍰⎕⎕ ⎕⎕⎕⎕⎕⎕
Punt 9: Zoek het infobord onder de poort van de abdij van Tongerlo. Wat is de 
favoriete plaats van de paters (nummer 22)? ⎕⎕⎕⍰⎕⎕⎕⎕
Punt 10: Zoek het populaire fietscafé dat gelegen is in de Boerenkrijglaan. 
Hoe noemt dit fietscafé? ⎕⎕⎕⎕ ⎕⍰⎕ ⎕ ⎕⎕⎕   
________________________________________________________________________

Oplossing:

Je NAAM en VOORNAAM: 
Je E-MAILADRES:
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