Periodefietszoektocht
doorheen Kalken
in het kader van het samenwerkingsproject

‘Met

Vlag en Wimpel,
Feest in Kalken’

19 april – 21 september 2008
Deelnemingsbrochure
Kostprijs € 2,50

v.u. André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270 Kalken.
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HOE
HOE

DEZE FIETSZOEKTOCHT TOT STAND KWAM…

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.
We zochten en vonden dit jaar een middel om nog meer aandacht
te vragen voor die samenwerking en om die samenwerking
onderling te versterken.
Deze fietszoektocht kwam tot stand dankzij de inzet van:
Stichting Sint-Pietersfeest Kalken, feestcomité De Keille,
Kalmañados vzw, Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kalken,
Reuzencomité Kalken, KWB Kalken, werkgroep Hogendries,
estaminet In den Bouw, herberg Vriendenkring, herberg
Sportvriend en herberg De Schorpioen

VERFRISSINGSMOGELIJKHEDEN

TIJDENS DE

FIETSZOEKTOCHT
Tijdens de fietszoektocht kan u desgewenst een bezoekje
brengen aan één van de Kalkense herbergen.
- herberg Koninklijke Harmonie, Koffiestraat 72.
sluitingsdag woensdag.
- herberg Den Après Sport, Koffiestraat 70.
sluitingsdag maandag.
- herberg De Meander, Kordewagenstraat 2.
sluitingsdag dinsdag
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herberg De Schorpioen, Heirweg 8.
sluitingsdag dinsdag.
herberg Sportvriend, Provinciebaan 126.
sluitingsdag dinsdag en woensdag.
herberg Vriendenkring, Husseveldestraat 10.
sluitingsdag dinsdag.
herberg ’t Kapelleke, Kapellestraat 40.
sluitingsdag woensdag.
herberg De halve maan, Kalkendorp 13.
sluitingsdag zaterdag- en zondagnamiddag.
herberg De Groene Meersen, Uitbergsestraat 12.
sluitingsdag maandag.
herberg ’t Kriekske, Scheestraat 46.
open vrijdagavond, zaterdag en zondagvoormiddag.
herberg De Beize, Vromondstraat 2.
open vrijdagavond, zaterdag en zondag.
herberg Parochiehuis, Kalkendorp 28.
sluitingsdag donderdag.
estaminet In den Bouw, Zomerstraat 85.
open vrijdagavond, zaterdag en zondag.

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.
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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.
In de omgeving = 20 meter.
In de onmiddellijke omgeving = 5 meter.
De te lezen teksten op uw routeblad dienen identiek teruggevonden 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.
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.
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Schrappen, wijzigen en/of 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!
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DE

ROUTE EN DE VRAGENREEKS.

Welkom op deze eerste fietszoektocht, georganiseerd in het
kader van ‘Met Vlag en Wimpel’.
De zoektocht doorkruist letterlijk Kalken en loopt over een
afstand van 23 km. Via deze tocht gaan we op verkenning door
onze gemeente naar plaatsen waar nog ieder jaar een kermis of
andere activiteit ingericht wordt in verband met volksvermaak
allerhande. Via deze brochure kom je ook aan de weet waar en
wanneer deze gebeurtenissen plaatsvinden.
Op de zoektocht stellen we 30 vragen, genummerd van 1 tot en
met 30. De juiste antwoorden schrijf je dan ook in het
overeenstemmende vakje. Ook 6 fotovragen krijg je
voorgeschoteld, beantwoord de bijhorende vraag en noteer het
antwoord in het voorziene vakje op uw antwoordblad, in de
volgorde zoals je de afbeeldingen op de foto’s op uw route
tegenkomt. De antwoorden op de fotovragen zijn te vinden op
een plaats waar een zoektochtvraag wordt gesteld, dus nooit
ergens onderweg. We hebben geprobeerd de zoektocht niet al te
moeilijk te maken. Je moet zeker geen specialist in het genre
zijn om de juiste antwoorden te vinden. Hier en daar moet je wel
opletten voor een addertje onder het gras, daarom is het
aangeraden de vragen aandachtig te lezen.
Hebt u het reglement en de bijbehorende inleiding aandachtig
gelezen, dan kan u eindelijk de tocht aanvatten.
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1. De eerste vraag van deze zoektocht stellen we aan de kerk
van Kalken.
VRAAG 1
Hoeveel kruisen, religieuze betekenis, bevinden er zich op of
aan deze kerk?
Mogelijke antwoorden: minder dan 7 – meer dan 7 - 7 –
8 - meer dan 8.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vervolg uw weg tussen “Lokeren” en “Dexia” (Boombosstraat).
“Zandvleuge” L.
Einde weg L.
Net naast woning met huisnummer 52, wegel R.
Einde wegel L.(kasseiweg).
Kruispunt RD., dit is het Bosstraatje (opletten bij
oversteken).

VRAAG 2
Welke merknaam van een bepaald zoet beleg trekt hier onze
aandacht?
8. De wegel, verboden voor auto’s, gaan we links inrijden en
volgen deze tot aan de school.
VRAAG 3
Welke school heeft, VGTP, een hart voor elk kind?
9. Driesprong R.(Koffiestraat).
10. Kruisenstraat L. (dit is Noordenbos) maar eerst volgende
vraag.
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VRAAG 4
Wie is gediplomeerd, VGTP?
AKTIVITEITEN STICHTING SINT-PIETERSFEEST KALKEN
Nieuwjaarswens – 1 januari, in café Den IJsbeer, braakliggend
terrein Koffiestraat.
Molekenskermis – 19 en 20 april. Ruilbeurs voor devotionalia,
viering 20 jaar Stichting Sint-Pietersfeest Kalken en 100 jaar
Sint-Pietersfeest op de wijk De Kruisen te Kalken, oldtimershow
voor auto’s, moto’s, bromfietsen en fietsen, activiteiten voor
groot en klein.
Levensgenieterstocht – 26 april, muziek, wandelen en
gastronomische verwenning.
Sint-Pietersfeest – 28 en 29 juni, Ierse Avond, motorenontmoetingsdag, barbecue, muzikale optredens, activiteiten voor
kinderen.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

J.V.D.Veldestraat L; blijf deze volgen.
Wegel verboden voor bromfietsen R.
Tussen witgele paaltjes, wegel L.
Hoofdweg R. en blijf deze volgen.
Rechtover de Bieststraat gaan we L.
Eerste mogelijkheid tot afslaan R.

VRAAG 5
Welk huisnummer heeft het eigendom met “Mijn droom”?
17. Via “Groenemeersen” rijden we “Hofland” binnen.
VRAAG 6
Weet u over welke beek u daarnet gereden bent?
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18. Einde weg L.
19. Een eind verder langs deze weg bemerken we een kleine
bergwoning.
VRAAG 7
In welk land staat dit huisje?
AKTIVITEITEN FEESTCOMITE DE KEILLE
Keillefeesten – 31 mei en 1 juni – o.a. hammetjesfestijn.
Vaardekenskermis – 29 -31 augustus – op en rond het Vaartplein.
Vrijdag 29 augustus: schieting voor amateurs.
Zaterdag 30 augustus: rommelmarkt en wielerwedstrijd voor
juniores.
Zondag 31 augustus: aperitiefconcert Koninklijke Harmonie StCecilia Kalken en optreden van Marino Punk (omstreeks 17 u.).
Kerstfeest – 26 december- In café De Meander en optocht van
de kerstman onder begeleiding van Kon. Harmonie St-Cecilia
Kalken langs Vaartstraat, Kordewagenstraat en Nerenweg.
20. Hoofdweg RD.(opletten bij oversteken) Wetterstraat. Deze
betonweg is een deel van de Gordelroute, herkenbaar aan de
groene bordjes, blijf deze volgen over ongeveer 1,7km.
Bewust stellen we op dit deel van het parcours geen vragen
om u optimaal te laten genieten van een stukje Kalkense
Meersen.
21. We verlaten de Gordelroute aan de driesprong waar we de
baan volgen tussen “Peperstraat” en bord met “Nr.24b”.
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Antwoordblad FIETSZOEKTOCHT KALKEN, 2008

MET VLAG EN WIMPEL
NAAM: ___________________________
STARTNR.: ________________________
ADRES: __________________________
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10

25

26

29

30

Foto 1.

Foto 2.

Foto 5.

Foto 6.

27

28

Foto 3.

Foto 4.

Schiftingsvraag i.v.m. de lottotrekking van woensdag 24
september 2008.
1. Hoeveel denkt u dat de som van de 7 winnende lottogetallen
zal zijn?
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Geef het reservenummer van diezelfde trekking.
………………………………………………………………………………………………………………………

Antwoordbladen in gesloten omslag bezorgen ten
laatste op dinsdag 23 september 2008 aan
André Van De Sompel, Kruisenstraat 70, 9270
Kalken.
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VRAAG 8
Hoeveel verschillende namen van steden of gemeenten, al dan
niet verborgen, bevinden zich op het bord met “KAJ”?
22. Hoofdweg R. en stop aan “80a”. Volgens de afbeeldingen,
aangebracht nabij het ingangshek, is de bewoner
waarschijnlijk een paardenliefhebber.
VRAAG 9
Hoeveel hoeven bevinden zich hier?
Mogelijke antwoorden: minder dan 4 – 4 – 6 – 8 – meer dan
8.
23. Nadat we de juiste oplossing genoteerd hebben steken we
voorzichtig de weg over. We bevinden ons nu in de
Krimineelstraat.
VRAAG 10
Wat is het huisnummer van het eigendom, waar we een
ladder bemerken die, voor mij althans, moeilijk te beklimmen
is?
24. Driesprong L.
VRAAG 11
Waarvoor moet je opletten volgens gegevens?
25. Kruispunt RD.(Berlindestraat) en stop aan de kapel. In deze
omgeving ontdek je een naam waarvan men zegt dat je er
beter niet te biechte gaat.
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VRAAG 12
Welke naam bedoelen we?
Aktiviteiten in en rond café ’t KAPELLEKE
Vrijdag 15 augustus: vrij podium.
Zaterdag 16 augustus: avond van vertier.
Zondag 17 augustus: diverse optredens.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Vervolg uw weg via de Kapellestraat.
Bord met “Monumentenpad” R. (aardeweg).
Einde weg L.
“Eekronkerstraat” L.
Driesprong R.
“Ekerstraat” L. aardeweg volgen en daarna eerste wegel R.
berijden. We komen zo aan het voetbalterrein.

VRAAG 13
Waar is of was, VGTP, de firma Lenaerts-Blommaert N.V.
gevestigd?
VRAAG 14
Hoeveel maal bevindt zich hier aan de buitenkant van de
kantine en te zien vanaf de straatkant “S.K.KALKEN”?
AKTIVITEITEN WIJK EESVELDE “HERBERG SPORTVRIEND“
Eesveldekermis – O.L.H.-Hemelvaartweekend
Donderdag 1 mei: kantboogschieting en optreden Mario.
Vrijdag 2 mei: Kermismaaltijd (varkensgebraad aan ’t spit).
Zaterdag 3 mei: seriekaarting.
Zondag 4 mei: schieting.
Maandag 22 september – Kalkenkermis – traditionele
kermisschieting, ingericht door peloton ‘Speelvogels’.
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32. Hoofdweg L.(opletten bij oversteken) en terug L. richting
E17 (Colmanstraat).
33. Aan uw rechterzijde zal u straks het administratief centrum
zien, ook het jeugdhuis heeft hier zijn onderkomen.
VRAAG 15
Hoe schrijft men in Kalken “kasteel”?
34. Verkeerslichten L. en daarna eerste R. (Brugstraat).
VRAAG 16
Hoeveel km mag men hier rijden?
35. Stop even bij het eigendom met huisnummer “33”. We zien
hier een gebruiksvoorwerp waar men vroeger wel iets anders
mee deed dan hetgeen waar het nu voor gebruikt wordt.
VRAAG 17
Wat is dit voorwerp?
36. Aan onze rechterzijde bemerken we een boomkwekerij
waarvan de naam van de eigenaar bij veel kijkers van het
programma ‘Boer zoekt vrouw’ een belletje doet rinkelen.
VRAAG 18
Noteer zijn voor- en familienaam op uw antwoordblad.
37. Hogendries R.
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AKTIVITEITEN WERKGROEP HOGENDRIES
Natuurloop Kalken – zaterdag 7 juni 2008.
Loods Chrysantenkwekerij Coppens-Lammens, Brugstraat 18a,
9270 Kalken.
Info: André De Clercq, Hogendries 2, 9270 Kalken,
0498/83.04.82.

38. Driesprong L. (Zomerstraat). Zo komen we aan Estaminet “In
den bouw”.
VRAAG 19
Welke naam van een boom komt ook voor in de naam van dit
café?
AKTIVITEITEN “ESTAMINET IN DEN BOUW“
20 april: tekeningen van Bart Baele.
18 mei: werk van Lore Vanelslande.
15 juni: kleine collages van Frans Gentil.
15 augustus: Sporen: een artistiek- archeologische interpretatie
van organische vondsten met o.a.Ben Kockelkoren en John
Quivron.
15 augustus: Mogelijkheid tot vliegeren op de vliegertjesweide.
21 september: (Kalkenkermis): Recent werk Frank Van den
Berghe.
19 oktober: Geschilderde luikjes van Nadine Van der Linden.
39. “Apostelhuizen” R.
40. In de bocht naar R. gaan wij naar L., we volgen het blauwe
Bloso pijltje.
41. Einde wegel R. We bevinden ons nu in de wijk ‘Hussevelde’.
Vanaf hier is het nog een 1600m fietsen vooraleer we nog
een vraagje stellen.
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AKTIVITEITEN WIJK HUSSEVELDE in en rond “HERBERG
VRIENDENKRING” en in de feesttent.
Husseveldefeesten.
Vrijdag 18 juli: schieting.
Zaterdag 19 juli: varken aan ’t spit.
Zondag 20 juli: trappistenwandeling.
Maandag 21 juli: schieting.
Dinsdag 22 juli: fietssneukeltocht.
42. Eén van de zes wordt hier ergens in deze straat voorgesteld
als een boom.
VRAAG 20
Welke van de zes is een boom en wat is het bijhorende
huisnummer?
43. Verkeerslichten RD. Richting “Kalken”.
VRAAG 21
Wat is, VGTP, waarschijnlijk het bouwjaar van de kapel
“O.L.V. Onbevlekt ontvangen”?
44. Aan kapel rechts meedraaien.
VRAAG 22
Welk synoniem voor ‘streek’ zit verborgen in de benaming
voor een speciaal vakman?
45. Eerste R. (Meirestraat)
46. Driesprong L. kasseiweg over 400m. Straks krijg je er nog zo
eentje voor de wielen geschoven. Langs deze weg vinden we
een bedrijf gespecialiseerd in poorten en tuinhuisjes.
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VRAAG 23
Wat heeft “Kuppens” meer dan “De Coster”?
47. Hoofdweg R.
VRAAG 24
Geef het huisnummer waar we grazende herten afgebeeld
zien?
48. Bordje met “Kastelenroute” R. (kasseiweg die vele jaren de
finale inluidde van de ‘Omloop Het Volk ‘).
49. Hoofdweg R. Langs deze weg vinden we een drankgelegenheid
met de naam van een dier dat gelukkig niet in onze contreien
te vinden is.
VRAAG 25
Hoeveel maal bevindt zich hier de naam “De schorpioen“?
50. Driesprong RD. Een eind verder komen we aan een honden- en
kattenpension.
VRAAG 26
Hoeveel dieren zijn er afgebeeld op het bord met “NOACH”?
VRAAG 27
Wat is het huisnummer van het eigendom waar een restant
van een molen te vinden is?
51. Verkeerslichten RD.
52. Wegel met verbodsbord verboden voor ruiters, nemen we R.
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VRAAG 28
In welke kleur staan paard met ruiter?
53. “Koffiestraat” L.
54. Driesprong RD.
54. Hoofdweg R.
VRAAG 29
Waar bevindt zich, VGTP, een postpunt? Huisnummer
volstaat.
55. We zijn nu aan het einde gekomen van onze zoektocht, maar
eerst nog een vraagje.
VRAAG 30
Op hoeveel plaatsen zijn we tijdens deze tocht tweemaal
gepasseerd?
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FOTOVRAGEN

FOTOVRAAG 1.

FOTOVRAAG 2.

Waarvan is dit een onderdeel ?

Welke naam van een bijbelse
figuur vind je hier terug ?

FOTOVRAAG 3.

FOTOVRAAG 4.

Welke tekst staat net niet op
de foto?

Welke functie oefent
de bewoner van dit huis uit?

FOTOVRAAG 5.

FOTOVRAAG 6.

Geef het huisnummer van dit
gebouw.

Op welk gebouw is dit
aangebracht?
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Er rest ons alleen nog jullie hartelijk te bedanken voor de
deelname aan deze fietstocht en hopen dat je er van genoten
hebt. Vergeet niet de schiftingsvragen in te vullen en de
antwoorden te bezorgen aan André Van de Sompel,
Kruisenstraat, 70, 9270 Kalken, ten laatste dinsdag 23
september 2008.
De prijsuitreiking zal plaats hebben op zondag 12 oktober 2008
ter gelegenheid van de boerenmarkt op het kerkplein te Kalken.
Afspraak om 14.30 uur.

Verdere info voor mensen die in clubverband aan zoektochten
willen doen, kan ingewonnen worden bij onder andere
ZOEKTOCHTVERENIGING ROS BEIAARD
Mil De Schrijver, Opwijksestraat 154, 9280 Lebbeke
tel.: 052 413 240
e-mail: emieldeschrijver@scarlet.be
De inrichters van deze periodefietszoektocht bedanken hierbij
de heer en mevrouw Jacques Raman voor het vele werk dat aan
de opstelling van deze zoektocht besteed is.
Voor deze periodefietszoektocht wordt de sportverzekering
gratis door BLOSO aangeboden.

Colofon:
Samenstelling: Jacques Raman
Lay-out: Annick Trivier.
Reproductie: gemeentebestuur Laarne.
April 2008.
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