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Deelnemingsformulier
zevenentwintigste oldtimershow
en -rally
voor FIETSEN te Kalken,
19 april 2015.
De Stichting Sint-Pietersfeest Kalken heet U hartelijk welkom
op de zevenentwintigste bepijlde rally voor fietsen (herkenbaar
door een pijl met een fietsje er op). Er is één stopplaats
voorzien: in herberg De Schorpioen, langs de Heirweg,
rechtover de Zomerstraat. Met het daartoe bestemde bonnetje,
geniet aan het deelnemingsformulier, kan u er een gratis
verfrissing bekomen (bijleggen indien duurder dan de normale
consumptieprijs). Onderweg en aan de aankomstplaats zijn
enkele vraagjes op te lossen.
Het vragen- en antwoordformulier vindt u op de laatste pagina.
In geval van pech, verwittig ons via volgende
telefoonnummer:
0476/73.26.43 (Henri)
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Start

Kruisenstraat

N445
Zele

8,4 km
De Wallekes

0,1 km
Scheestraat

0,3 km
Husseveldestraat

0,8 km
Cootveld

0,9 km
KALKEN

2,4 km
Brugstraat

4,1 km
Hogendries

4,9 km
Zomerstraat

5,1 km
STOP
De Schorpioen

6,5 km

6,8 km

8,7 km

Opgelet!
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Steenbeekstraat

Nerenweg

Kordewagenstraat

8,8 km
Vaartstraat

9,3 km
Kalkendorp

9,4 km
Koffiestraat

9,9 km
STOP

11,0 km

Los hier
vragen 1 en 2
op

Los hier
vraag 3 op.

11,2 km

We vragen U
onderweg de
verkeersreglementen
stipt na te leven en
we wensen jullie
een plezante
namiddag.

12,0 km

Nog enkele praktische tips:
Na de bepijlde tocht kan u uiteraard in de omgeving van de tent
terecht voor een drankje en voor de hot-dog of frietjes met een
sausje (zie bijbehorende bonnetjes).
Omstreeks 17.45 uur heeft de prijsdeling plaats.
Tot slot nog een hartelijk dankwoordje aan Ria De Ly voor de
logistieke steun.
3371

Vraag- en antwoordblad
Naam : ...............................................................
Adres : ...............................................................
Vraag

Antwoord
A, B of C

Hoeveel procent alcohol bevat het
nieuwe Hoegaarden radler bier volgens
de gegevens ter plaatse?
A = 1,5%
B = 2,0%
C = 2,5%
twee laatst bijgekomen biertjes
2 De
op de drankenlijst zijn
“Grabbelaar” en “Cornet”.
Hoeveel procent alcohol bevatten
die twee biertjes samen?
A = 14% B = 15% C = 16%
welk jaar vond er op de
3 In
Kalkense meersvlakte een grote
ijsschaatswedstrijd plaats?
A = 1932 B = 1933 C = 1934
Schifti De voorzitter van de Stichting Sintngs- Pietersfeest, André, stond deze
vraag
morgen op de weegschaal.
Welk gewicht duidde de teller aan?
Geef het gewicht tot op de
hectogram: bv. 138,5 kg.

1

Bedankt en tot volgend jaar !?!?!
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