
Een organisatie van 

vzw De Wommeltjes 

Contact: 

Gsm: +32 (0)489 55 55 60 

E-mail: chris.bonte@wommeltjes.be 

Website: www.wommeltjes.be/fietszoektocht/2019 

Met medewerking van: 

10e editie 



01 Welk woord is hier verborgen? 

 

 

02 We zoeken de vrouwelijke familienaam die bij deze foto 

hoort. 

 

03  Bij welk huisnummer wonen deze vogeltjes? 

 

 

 

 

04 Welke voornaam staat er na 3 LOLA, FLOR, ? 

 

 

 

   ??? 



05 Onder het woord ROZE….staat een telefoonnummer. 

Schrijf exact over! 

 

 

06 Welk woord is hier verborgen? 

 

 

07 We zoeken het woord tussen 2 uitroeptekens. 

 

 

08 Bij welke huisnummer werd deze foto genomen? 

 

 

 

 

   ??? 



09 Bij welke huisnummer hoort deze foto? 

 
10 We zoeken een Europese deelstaat. 

 

 

 

 

11 Welke letter is hier verborgen? 

 

 

12 Noteer exact wat we hier verborgen hebben. 



13 Geef ons de 3 letters, in de juiste volgorde, onder deze 3 

pijlen. 

 

 

14  Hoe laat is het (PM)? Notatie 09:33 (5 karakters) 

 

 

 

 

15 Welk beroep staat er boven 216? 

 

 

16 Welk woord is hier verborgen? 

  

. 

??? 

??? 



17 We zoeken een website (30 karakters). 

 

 

18 We zoeken een kledingmerk. 

 

 

 

19 Welke cijferreeks is hier verborgen? 

Geen spaties tussen de cijfers! 

 

 

 

20 Noteer exact (letter(s) / leesteken(s)) wat verborgen is. 

 

 

 

 

 

 

??? 





ROUTEBESCHRIJVING 
 

Met rug naar gemeentelijk sportcentrum Brieleke, R aanvatten 
 
TIP:SPONSOR BRIELEKE– BON 
 
Tot aan T-kruispunt, L afslaan, Scheersel 
Na bocht, L afslaan, Echelveldstraat 
Kruispunt Hoevenstraat oversteken en L afslaan fietspad volgen 
1e straat R afslaan, Rollebeekstraat 
T-kruispunt, R afslaan, Ternesselei 
1e straat L afslaan, Doornaardstraat, verder over brug 
OPLETTEN NA AFDALING GEVAARLIJK KRUISPUNT! 
Rechtdoor, blijft Doornaardstraat 
Einde straat, L Koeiestraatje volgen 
Einde Koeiestraatje, Rechtdoor, Schijnbeemdenlaan 
Kruispunt Koolsveldlaan oversteken, blijft Schijnbeemdenlaan 
Thv bocht, Rechtdoor, wandel-fietsweg volgen 
T-kruisunt, L afslaan, Turhoutsebaan, dubbelrichtingsfietspad 
Thv verkeerslichten (achter fietsenrek) R afslaan en oversteken, (gebruik drukknop)  
R afslaan Turnhoutsebaan, dubbelrichtingsfietspad 
1e straat L afslaan, Ruggeveldstraat 
2e straat R afslaan, Wijngaardstraat 
Rond puntje, 3e straat R afslaan, Ganzeweg 



 

1e straatje (wandel-fietsweg), R afslaan, Nachtegalenweg 
T- kruispunt, L afslaan, Hoevestraat 
Kruispunt Merksemsebaan veilig rechtdoor oversteken aan de voorziene veilige oversteek, 
Beukenlaan, wordt Zandstraat 
T-kruispunt, R afslaan, Vaartdijk, wordt Kraaidijk 
Langs kanaal (Jaagpad) verder fietsen, onder brug door, via oversteek het kanaal oversteken L 
afslaan, Het Sas, R aanhouden, T-kruispunt, R afslaan, Oude Turnhoutsebaan, fietspad rechts 
volgen. Thv huisnr 499, aan het zebrapad oversteken.  
OPLETTEN BIJ HET OVERSTEKEN! 
Turnhoutsebaan oversteken, L afslaan, Turnhoutsebaan 
Voor brug, R afslaan, ’s Gravenwezelsteenweg (Fietspad aan L kant) 
Kruispunt met de Houtlaan, thv verkeerslichten oversteken, blijft ’s Gravenwezelsteenweg 
(Fietspad aan L kant), wordt Wijnegemsteenweg 
3e straat R afslaan, Pater Nuyenslaan.  
OPLETTEN BIJ OVERSTEKEN! 
6e straat L afslaan, Rozenlaan 
Rozenlaan volledig uitrijden, T-kruispunt met Kortvoortbaan, R afslaan en direct L afslaan, De Kluis 
T-kruispunt, R afslaan, Gillès de Pélichylei 
1e straat R afslaan, Missionarislei 
T-kruispunt R afslaan,Kortvoortbaan en direct L afslaan, Kluisdreef 
Rond punt, 2e straat R afslaan, blijft Kluisdreef 
Rond punt, R aanhouden, Turnhoutsebaan (Ventweg) 
Voor rond puntje, L afslaan, oversteken aan de verkeerslichten en R afslaan, Turnhoutsebaan 
1e straat, L afslaan, Schevehoeveweg 
T-kruispunt, R afslaan, Schaliënhoefdreef 



 

T-kruispunt, L afslaan, Kasteeldreef 
1e straat R afslaan, Ruitersdreef 
2e straat R afslaan, Rerum Novarumlaan, wordt Helenalei 
T-kruispunt L afslaan, Hippolyte Meeusstraat 
T-kruispunt, R afslaan, Het Sas, R aanhouden 
T-kruispunt L afslaan, Oude Turnhoutsebaan 
Volg KNP 58, dmv heuvel op te fietsen, eens boven, R aanhouden en fietspad volgen 
T-kruispunt R afslaan, Turnhoutsebaan, brug over 
Thv huisnr. 430 aan de verkeerslichten oversteken, R afslaan, Turnhoutsebaan  
Thv verkeerslichten, L afslaan, Marktplein, fietspad volgen tot oversteek fietsers, over-
steken L afslaan Eikenlaan 
Thv verkeerslichten, L afslaan, Wommelgemsteenweg, wordt Wijnegemsteenweg 
Rond punt, 2e straat R afslaan, Wijnegemsteenweg, brug over, halverwege afdaling, R 
afslaan, Koralenhoeve 
T-kruispunt in bocht, L afslaan, richting Nijverheidsstraat 96/106 
OPLETTEN IN DEZE BOCHT! 
Fietspad volgen, L afslaan richting Kapelleveld 
T-kruispunt, R afslaan, Sportstraat 
Kruispunt A. Mortelmansstraat oversteken 
Kruispunt Dasstraat oversteken, wordt Echelveldstraat 
Kruispunt Hoevenstraat oversteken, blijft Echelveldstraat 
T-kruispunt, R afslaan, Scheersel 
1e straat R afslaan, terug aan gemeentelijk sportcentrum Brieleke. 





1/10/2019 







 De afstand van deze fietszoektocht is een lus van ± 25 km. De officiële startplaats is gemeentelijk 

sportcentrum Brieleke te Wommelgem, doch je kan overal inpikken langsheen het traject. 

De route is beschreven in bijgevoegde routebeschrijving. Het is en blijft een fietszoektocht, dus de 

weg “zoeken” is een onderdeel van de fietszoektocht. Bij aanvraag via chris.bonte@wommeltjes.be 

kan u de routebeschrijving digitaal ontvangen in een apart .pdf bestand. 

 De fietszoektocht bestaat uit: 

 40 foto’s waarop we één antwoord verwachten. De foto’s staan niet in volgorde. Ook hier geldt: 

het is een “zoek”-wedstrijd..... , alle antwoorden zijn ter plaatse langsheen het parcours te vin-

den.  

 1 schiftingsvraag (zie antwoordblad) 

 1 antwoordblad (kladversie) 

 Het verkeersreglement dient steeds te worden nageleefd. Vzw De Wommeltjes kan niet verant-

woordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. 

 Wees een heer in het verkeer! Geen private eigendommen betreden, geen zwerfvuil achterlaten. 

 Alle antwoorden dienen online via www.wommeltjes.be/fietszoektocht/2019/antwoorden  inge-

diend te worden. Registreren op de website www.wommeltjes.be biedt vele voordelen.  

 Lees het volledig reglement op onze website www.wommeltjes.be/fietszoektocht/reglement  

REGLEMENT (*) / PRAKTISCHE INFORMATIE / TIPS  

(*)Volledig reglement www.wommeltjes.be/fietszoektocht/reglement 



 Indien geen enkele mogelijkheid om online in te dienen, neem contact met voorzitter Chris Bonte. 

 Als jullie in aanmerking willen komen voor een prijs, moeten de antwoorden vòòr 1 oktober 2019 

bezorgd worden: via de website www.wommeltjes.be/fietszoektocht/2019/antwoorden 

Het spreekt voor zich dat je slechts één inzending kan indienen per geregistreerde deelnemer. 

 De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 22 oktober om 19.30 uur in het gemeentelijk sportcentrum 

Brieleke, Brieleke 16, 2160 Wommelgem.  

Alle prijswinnaars worden uitgenodigd, tenminste als we in het bezit zijn van uw  

gegevens. Bij aankoop van een gewoon boekje dien je hiertoe een “infofiche” in te vullen bij het 

verkooppunt. Vul deze zo correct mogelijk in: in hoofdletters, duidelijk leesbaar en zo volledig mo-

gelijk incl. gsm nummer.  

 Om in aanmerking te komen voor de prijzen moet je: 

 Aanwezig zijn op de prijsuitreiking.  

 Indien je niet aanwezig kan zijn, kan je jouw prijs laten ophalen door een andere persoon die wel 

aanwezig is. Dit dien je ons vooraf te melden. 

 Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij:  

Chris Bonte  | Voorzitter vzw De Wommeltjes 

gsm 0489 555 560  | e-mail chris.bonte@wommeltjes.be 

mailto:chris.bonte@telenet.be


  

 

 

  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 



ADVERTENTIE RUIMTE OVER 

 

 

 

  

 

  

32 euro per persoon? 

 

Nee !!!  

25 euro per gezin. 

Meer info: 

Wommeltjes.be/vwb  



21 Wat is hier verborgen? Schrijf exact over! 

 

 

 

22 We zoeken de website / url die bij deze afbeelding hoort. 

Schrijf exact over! 

 

 

23 Met wie woont Frans samen? 

 

 

 

 

24 In welke straat woont deze uil? 

 

 

 

 

??? 



25 Welk woord staat er voor AUREA op deze onvolledige  

foto? 
26 We zoeken het e-mailadres van Claudia. 

 

 

 

27 Welke 2 letters zijn hier verborgen? 

  

 

 

28 Welke straatnaam is hier verborgen? 

 

 

 

??? 

??? 



29 Welke voornaam staat er voor Evers laan? 

 

 

30 6 vakjes met vraagtekens.  

Wat is de som van alle verborgen getallen? 

 

 

 

 

31 We zoeken een naam, beginnend met de letter h. 

 

 

32 Bij welke huisnummer behoort deze afbeelding? 

 

 

 

 

 

??? 

??? 

??? 

??? 

??? 

??? 



33 Welk jaartal is hier verborgen? 

 

 

 

 

34 Onderaan deze foto staat een (onvolledig) woord. 

Welk woord? 

 

 

 

35 Hoeveel letters (in totaal) bevatten de 4 woorden rechts 

van dit logo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Welk woord staat net boven deze onvolledige foto? 

 

 

  

??? 



37 Welk jaartal vind je rechts van 1999? 

 

 

 

 

38 Welke Japanse therapie geeft Chantal? 

 

 

39 Schrijf exact over wat hier verborgen is. 

 

 

 

 

40  We zoeken het huisnummer passend bij deze foto. 

 

 

??? 



MET DANK AAN ONZE HOOFDSPONSORS 

     

  DASSTRAAT 40 WOMMELGEM 

  HERENTALSEBAAN 495 WOMMELGEM 

  WOK TIME WOMMELGEM 

AUTOLEI 296 WOMMELGEM   BRIELEKE 16 WOMMELGEM 

  SCHILDESTEENWEG 97 OELEGEM  

  SINT-DAMIAANSTRAAT 29 WOMMELGEM 


