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Hoe deze fietszoektocht tot stand kwam...
Het samenwerkingsverband Met Vlag en Wimpel, Feest in Kalken, werd in
2005 opgestart met de publicatie van een gelijknamige brochure waarin de
activiteiten voor 2005 werden voorgesteld. Sindsdien werd jaarlijks een
gelijkaardige brochure opgesteld.
Met deze periodefietszoektocht willen we nog meer aandacht vragen voor
die samenwerking. Voor de derde editie van de fietszoektocht sturen we de
deelnemers door de twee deelgemeenten van Laarne (de kerndorpen Kalken
en Laarne) en een deel van Wetteren.
Deze fietszoektocht kwam tot stand dankzij de inzet van Stichting SintPietersfeest Kalken, feestcomité De Keille, Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Kalken, Reuzencomité Kalken, KWB Kalken, Davidsfonds Kalken – Laarne,
ACV-Kalken-Laarne, buurtvereniging Boombos, Kleine Jaarmarktcomité
Laarne, Toneelkring Cauci, estaminet In Den Bouw, herberg Vriendenkring,
herberg Sportvriend, Heksengilde Laarne-Kalken, herberg ‘t Kapelleke en
herberg De Schorpioen.
Algemeen reglement van de fietszoektocht.
Deze zoektocht is geen snelheidswedstrijd. Alvorens te vertrekken, strekt
het tot aanbeveling volgend reglement aandachtig te lezen.
‐

‐

‐

Wegen verboden door de wegcode, private wegen en wegen “uitgezonderd
plaatselijk verkeer” mogen niet bereden worden. Het verkeersreglement
heeft absolute voorrang. Mocht het zoektochttraject wegens
werkzaamheden onderbroken zijn, dan doen we een beroep op uw
oriëntatievermogen.
Er zijn twee soorten herkenningspunten:
a) tussen aanhalingstekens op uw routeblad = te lezen tekst, vb. :
“Kerk” U moet zoeken naar het woord kerk
b) niet tussen aanhalingstekens op uw routeblad = voorwerp of
afbeelding ervan.
R. = rechts
L. = links
RD. = rechtdoor
VGTP = Volgens gegevens ter plaatse.
EP = elektriciteitspaal
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In de omgeving = ca. 20 meter. In de onmiddellijke omgeving = ca. 5
meter.
De te lezen teksten op uw routeblad dienen identiek gevonden te worden.
Aard en vorm van de letters hebben geen belang, spaties echter wel.
Vb.” LeEuw”=”leeuw” maar “De leeuw” is niet hetzelfde als Deleeuw.
Leestekens hebben geen belang, deze mogen weggedacht worden.
Vb.” Lééuw & Lééuwin” = ”Leeuw Leeuwin”.
Zoek geen val in voorzetsels (aan, op, in, tegen).
Een = ’n = 1 = of meer dan 1, maar één = 1, twee = 2, drie = 3, enz.
‘n Afbeelding telt voor werkelijkheid, dus een tekening van een paard telt
voor een paard. Deel van een geheel telt voor het geheel.
Vb.: een paardenkop telt voor een paard maar een hoefijzer is geen paard.
Geen antwoorden zoeken bij eventuele vlaggen of wimpels, ook achter glas
tellen gegevens niet mee, tenzij dit glas dient als bescherming
(infopaneel, in een kapel, enz…).
Bij vragen die gevolgd worden door “kies uit“, moet u antwoorden met
slechts één van de opgegeven mogelijkheden. Bij vragen die gevolgd
worden door “mogelijke antwoorden” kan meer dan één van de opgegeven
mogelijkheden juist zijn.
Alle vragen zijn te beantwoorden, wat wel kan is “geen” of “nul”.
Een opdracht is gelijk aan een vraag.
Schrappen, wijzigen, doorhalen van de antwoorden wordt altijd fout
aangerekend.
Antwoorden moeten ingevuld worden met onuitwisbare inkt, gebruik van
potlood is verboden.
Muzieknoten zijn do-re-mi-fa-sol-la-si.
Arabische cijfers 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9.
Romeinse cijfers I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000.
De zes klinkers van ons alfabet zijn de letters a-e-i-o-u en de y.
Verborgen in een tekst: “mooi en meedogenloos” zit o.a. verborgen
“ooi”,”ooien”, “ogen”, enz...
Verborgen in een woord: in “fietszoektocht” zitten o.a. verborgen “tocht”,
“fiets”, “zoek”, enz...

De deelnemers verklaren door hun deelname dat zij zelf of via derden afzien
van elk verhaal tegen de inrichters.
Veel succes!

De route en de vragenreeks.
Welkom op de derde fietszoektocht georganiseerd in het kader van ‘Met
Vlag en Wimpel, Feest in Kalken, 2010’. Het jaar 2010 is tevens het Stien-enLiesjaar, verwijzend naar de viering van de vijftigste verjaardag van de
gelijknamige Kalkense reuzen.
De tocht loopt over een afstand van 19 km doorheen delen van Kalken,
Wetteren en Laarne.
Op de zoektocht stellen we dertig vragen, genummerd van 1 tot en met 30.
De juiste antwoorden schrijf je dan ook in het overeenstemmende vakje.
We hebben geprobeerd de vraagstelling zo eenvoudig mogelijk te houden
zodanig dat een niet ervaren deelnemer er ook evenveel plezier zal aan
beleven.
De zoektocht starten we op het Kalkense dorpsplein in de omgeving van de
kerk.
1. De gegevens op het infobord “De Kalkense Meersen“ zullen ons helpen bij
het oplossen van de eerste vraag.
Vraag 1: Waar ligt Gent, volgens gegevens op het infobord en een klein
beetje logisch denkend?
Mogelijke antwoorden:
In het noorden? ja / neen in het oosten? ja / neen
In het zuiden? ja / neen
in het westen? ja / neen
2. We laten de kerk links van ons liggen en nemen R. richting Wetteren.
3. Wanneer we de letters ADNEWG in de juiste volgorde zetten en wanneer
we die plaatsen vóór de naam van een winterharde bladhoudende sierheester,
dan vinden we het antwoord op vraag 2.
Vraag 2: Noteer de naam en voornaam die aan deze gegevens voldoet op uw
antwoordblad.
4. We blijven nog altijd de Vaartstraat volgen.
5 . “De Meander“ L. (Wetterstraat) en volg de Gordelroute.
Vraag 3: Ergens op ’n bord worden jager en prooi verenigd in één woord.

Welk woord?
6. Driesprong met “Gordelroute“ en “Monumentenpad“ R.
7. Bord met “ 29 “ R. (Peperstraat, straks komen we hier nog eens langs)
8. Hoofdweg L. (OPLETTEN GEVAARLIJK)
9. Driesprong RD = hoofdweg blijven volgen.
10. Kruispunt aan de car-wash voorbijrijden om daarna aan de overkant van
de hoofdweg de aardeweg te nemen die evenwijdig loopt met grote
baan.(OPGELET BIJ OVERSTEKEN).
11. Driesprong R. meedraaien.
12. Aan deze driesprong zien we duidelijk de kerk van Wetteren.
Vraag 4: Kunt u hier meer dan één kerktoren zien ?
13. Hoofdweg oversteken en daarna L. (OPLETTEN GEVAARLIJK)
14. Eerste R. Deze straat noemt Giezeveld, blijf deze ook een eind verder
links meevolgen.
Vraag 5: Waar kies je voor, vgtp ?
15. Driesprong met “Bistro” L.
16. Hoofdweg R. (Laarne steenweg)
17. Aan huisnummer 25 gaan we links de wegel tussen de paaltjes in rijden
(OPGELET BIJ OVERSTEKEN)
18. Ik, en nog vele anderen met mij, weten maar al te goed dat moeder de
vrouw thuis de broek draagt. Bij een bewoner in deze straat is het
waarschijnlijk ook zo.
Vraag 6: Noteer het huisnummer van de bewoner die aan voorgaande
gegevens voldoet.
19. Driesprong R. Dit is de Stooktestraat, die we volgen tot aan het einde,
maar onderweg toch nog een vraagje.
Vraag 7: Wie woont in huisnummer 61?
20. Einde weg L. (Zavelstraat)
21. Stop aan de kapel van Onze - Lieve - Vrouw van bijstand.

Vraag 8: In het hoeveelste decennium van welke eeuw werd deze kapel
gebouwd?
22. “ZONE 7” R. (Laarnestraat).
23. Dat een haag scheren niet eenvoudig is, weet iedereen, toch zijn er
tuinliefhebbers die er iets speciaals weten van te maken.
Vraag 9: Hoeveel cilindervormige sparren bevinden er zich in de tuin van het
eigendom met huisnummer 11? (geen val, gewoon tellen)
24. Eerste L. (Dit is de Groenstraat die we blijven volgen tot aan de
Prullenbosvijver).
25. Voor het oplossen van volgende vraag begeven wij ons naar het infobord
aan de rand van de visvijver.
Vraag 10: Wie moeten we content houden volgens gegevens op dit infobord?
26. We nemen de weg links van de vijver, tussen de paaltjes laverend houden
we ook rekening met eventuele sportvissers, en rijden zo het bosje in.
27. We laten de molenstenen rechts liggen en volgen de aardeweg L.
28. Betonweg R. (EP 549).
29. Eerste L. (Hoogstraat).
30. Aan de gele letters die zich op een gevel bevinden, kunnen we zien dat
hier het lokaal van de plaatselijke KSJ gevestigd is. Wanneer we gaan
scrabbelen met zoveel mogelijk van deze gele letters kunnen we ‘n naam
vormen van iets dat warmte en licht geeft.
Vraag 11: Welke naam zoeken we, en welke van deze gele letters hebben we
niet gebruikt?
Vraag 12: Hoeveel namen van kommissarissen worden er vermeld op de
gedenkplaat op een zijgevel in deze straat?
31. “Hoogstraat 83 – 197“ R.
32. Driesprong RD.
33. Einde weg L. (Warande).
34. Voorbij huisnummer 128, wegel R.

35. Kruispunt RD (klinkerweg volgen).
36. Einde wegel L. (asfaltweg).
37. Mijmerend of nadenkend over wat er ons op deze zoektocht nog allemaal
te wachten staat, fietsen we verder.
Vraag 13: Waar voldoet iemand aan voorgaande beschrijving maar niet al
fietsend ? Noteer het huisnummer op uw antwoordblad.
38. Even verder komen we aan Taverne Verloren Hoek. Hier op een
lichtreclamebord wordt publiciteit gemaakt voor een speciaal soort bier.
Vraag 14: Hoeveel “kastelen“ bevinden er zich op bedoeld reclamebord?
39. Hoofdweg R. en volg tot aan de splitsing waar we naar links gaan, maar
opgelet bij oversteken.
40. Aan de vrije basisschool houden we even halt.
Vraag 15: Door wie, wat was zijn functie, en in welk jaar werd de StMachariusschool ingewijd?
41. Molenstraat volgen.
42. Viersprong RD.
43. Eerste R. (Haeghensgoed).
Vraag 16: Door wie werd een eerste steen gelegd, vgtp?
44. Driesprong L.
45. Aan het begin van de Veldmeersstraat bemerken we witte borden met
zwarte letters die verwijzen naar de bedrijven die daar gevestigd zijn.
Vraag 17: Welke naam van ’n vlaamse schrijver komt hier op een bord, niet
verborgen, voor?
46. Vervolg uw weg via de “Korte Meire”.
47. “Lange Meire” R, wordt daarna Steentjestraat.
Vraag 18: Welke naam van een dier hoort bij “Steven en Tine”?

48. “Lemeire” R. (Hoekstraat).
49. Driesprong L. (Hoekstraat blijven volgen).
50. Stop even bij het eigendom met huisnummer 44 voor volgende vraag.
Ofwel zien we hier de naam van een of andere vreemdeling, ofwel ontbreekt
er hier in een woord één van de 26 om een juist woord te vormen.
Vraag 19: Welke van de 26 hebben we nodig om een correct woord te
vormen?
51. Vervolg uw weg tot aan de hoofdweg die we gaan dwarsen, maar ook hier
opletten bij het oversteken. Dit is de Peperstraat die, even verder
meedraaiend naar links, ons terug aan de hoofdweg brengt.
52. In deze straat vinden we verschillende hydranten, (witte bordjes, rood
omrand met een grote zwarte letter H).
Vraag 20: Wat is de som van de verschillende cijfers, die op zulke bordjes in
deze straat, voorkomen?
53. Hoofdweg R.
54. Alhoewel ik er geen kan bemerken, was hier blijkbaar vroeger een
afsluiting in een bepaalde kleur.
Vraag 21: Welke kleur zou dat kunnen geweest zijn vgtp?
Vraag 22: Welk betaalmiddel is ook de naam van een automerk?
55. “Saskia“ L. (Kordewagenstraat).
Vraag 23: Waar hebben ze, vgtp, liefst geen hondenpoep?
56. Eerste R. (nieuwe wijk, RD blijven volgen). Zo komen we via het bruggetje
in de Groenemeersen waar we de eerste weg L. nemen.
Vraag 24: Welk beroep, uit lang vervlogen tijden, wordt in deze straat
uitgebeeld?
57. Einde weg R. (Nerenweg).

58. “Voedingswaren“ L. Dit is de Bieststraat die we volgen tot aan de kapel op
het einde van deze straat.
59. Links en rechts van de kapel zien we 2 vensterramen verdeeld in 8
vensters. We nemen 6 gelijke vensters van ieder raam en 2x4 vensters van
de ingangsdeur om hier een antwoord te geven op volgende vraag .We gaan er
van uit dat elk venstertje 20x20 cm groot is.
Vraag 25: Wanneer we de ruiten eens grondig zouden willen kuisen, hoeveel is
dan, uitgedrukt in mm², het totale glasoppervlak van de ruiten die we dan
zouden moeten poetsen?
60. Vervolg uw weg tussen “Kruisenstraat” en fietsenwinkel, huisnummer 30.
Vraag 26: Welke naam geven ze in deze straat aan gevleugelden?
61. Tussen “Koffiestraat” en “Noordenbos”.
62. Driesprong L.; de J.V.D. Veldestraat blijven volgen.
63. In de bocht rijden we RD; richting speelplein.
64. In de omgeving van dit plein vonden we een woord dat we meestal in het
Engels zullen gebruiken wanneer het eens mis gaat.
Vraag 27: Welk getal hoort bij dat woord?
65. Een eindje verder komen we aan het oud-gemeentehuis waar de burelen
van de lokale politie zijn ondergebracht.
Vraag 28: Hoeveel wezens bevinden er zich in de onmiddellijke omgeving,
achterkant telt niet mee, van dit gebouw?
66. Hoofdweg L. en rij richting kerk.
67. Uit 2 namen die hierboven werden vernoemd, halen we de gegevens om
het antwoord te vinden op vraag 29. Wanneer we van die ene naam de eerste
letter gebruiken om te scrabbelen met de letters van die tweede naam
bekomen we een in Kalken zeer bekende voornaam.
Vraag 29: Wat is die bekende voornaam?

68. In de omgeving van de kerk vindt u ongetwijfeld het antwoord op
volgende vraag.
Vraag 30: Wie was burgemeester in Kalken in 1924 vgtp? Noteer het “juiste
antwoord” op uw antwoordblad.
69. Onze speur- en fietstocht zit er weer eens op. We hopen dat u het
aangenaam vond en we zien elkaar terug op de boerenmarkt voor de
prijsuitreiking.
Tot slot…
Er rest ons alleen nog jullie hartelijk te bedanken voor de deelname aan deze
fietszoektocht en hopen dat jullie er van genoten hebben.
Vergeet niet de schiftingsvragen in te vullen en de antwoorden te bezorgen
bij André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270 Kalken, ten laatste op
woensdag 22 september 2010.
De prijsuitreiking zal plaatshebben op zondag 10 oktober 2010 ter
gelegenheid van de jaarlijkse bloemen en plantenmarkt/boerenmarkt op het
kerkplein te Kalken. Afspraak om 14.45 uur.
U ontvangt geen aparte uitnodiging meer voor de prijsuitreiking.
De inrichters van de periodefietszoektocht bedanken hierbij de heer en
mevrouw Jacques Raman voor het opstellen van deze zoektocht.
Voor deze periodefietszoektocht wordt de sportverzekering gratis door
BLOSO aangeboden.

Colofon:
Samenstelling: Jacques Raman
Lay-out: Annick Trivier
Reproductie: gemeentebestuur Laarne
April 2010

Antwoordblad PERIODEFIETSZOEKTOCHT KALKEN, 2010

MET VLAG EN WIMPEL, FEEST IN KALKEN

NAAM: ___________________________________

STARTNR._______

STRAAT: _________________________________
PLAATS: _________________________________
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Schiftingsvraag i.v.m. de lottotrekking van 25 september 2010.
1. Wat zal de som zijn van de 7 winnende lottogetallen? …………………………….
2. Geef het reservenummer van diezelfde trekking. …………………………………….
Antwoordbladen in gesloten omslag bezorgen ten laatste op woensdag 22
september 2010 bij André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270 Kalken.

