Langsheen de
mysteries van
Lembeke
────
Deze tocht (±17 km) kan
u vrijblijvend doen met de
fiets of te voet, tezamen
met uw bubbel.

KINDER

────

FIETSZOEKTOCHT
Vrijblijvende zomer fietszoektocht, langsheen
de plaatsen waar het mysterie van Lembeke
verscholen zat, op kindermaat.

U kan mooie prijzen (op
kindermaat) winnen door
deel te nemen aan de
wedstrijd.
────
We hebben zoveel
mogelijk de drukke
wegen vermeden. Wees

WINWINWIN
Wilt u deelnemen aan de wedstrijd?
Uw deelname is geldig wanneer u per antwoordformulier €2
(leden) / €4 (niet-leden) stort op rekeningnummer
BE51 7373 1210 91 62 met de vermelding: fietszoektocht - uw
naam en voornaam + vermelding lid/niet lid”
Antwoordformulier ingeven
U kunt tot en met zaterdag 31 juli 2021 uw antwoordformulier:
• deponeren in de brievenbus van Silke De Rocker,
Aveschoot 12/0101, 9971 Lembeke
• via e-mail versturen naar klj.lembeke@outlook.com

voorzichtig en houd u aan
het verkeersreglement.
────
Gelieve de geldende
coronamaatregelen te
respecteren.
────
Deel jullie avonturen op
sociale media met
#zoektochtkljlembeke2021

● minimum 3 winnaars ● prijzen op kindermaat ●
Succes bij het beantwoorden van de vragen!

!!!

Route ook te downloaden via QR-code (RouteYou).
Startpunt: Kerkakkerstraat, ter hoogte van WZC De Boomgaard
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ROUTE OMSCHRIJVING:
Rijd vanuit Kerkakkerstraat richting Aveschoot
Steek Aveschoot over om het wegeltje rechts naast Aveschoot 7 in te rijden

⇡

Vervolg het wegeltje rechtdoor aan het kruispunt met de kasteeldreef

↱

Op het einde ga je naar rechts, het fietspad oude spoorlijn 55A

↑

Ga rechtdoor bij kruispunt Vrombautstraat om het fietspad te vervolgen
!! Let op, gevaarlijke oversteekplaats !!

↑

Ga rechtdoor bij kruispunt Koekoekstraat om het fietspad te vervolgen

VRAAG 1

⇡

Hier stond het mysterie van Lembeke: Bijenhotel oude spoorlijn 55A
Sla rechtsaf Koeistraat

↑

Ga rechtdoor op Koeistraat

↑

Ga rechtdoor bij kruispunt Vaartstraat naar Krommeveldstraat.
!! Let op, gevaarlijke oversteekplaats !!

↱

Sla rechtsaf Krommeveldstraat

↑

Ga rechtdoor op Krommeveldstraat

↰

Sla linksaf Krommeveldstraat

Sla linksaf Oosthoek

↑

Ga rechtdoor op Oosthoek

↑

Vervolg Oosthoek naar Vroenhoek

↱

Sla rechtsaf Bommelsdreef/Duivelsgoed

↑

Vervolg Bommelsdreef naar Duivelsgoed

↑

Ga rechtdoor op Duivelsgoed

↰

Sla linksaf Westakkerstraat

↱

Sla rechtsaf Rijkestraat

↑

Ga rechtdoor op Rijkestraat

↗

Steek het kruispunt Ledestraat schuin rechts over om de weg te vervolgen
Molenhoek
!! Let op, gevaarlijke oversteekplaats !!

↑

Ga rechtdoor op Molenhoek

↱

Sla rechtsaf Heide

↑

Vervolg Heide naar Heidestraat
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VRAAG 4

↰

VRAAG 3

Hier stond het mysterie van Lembeke: Picknicktafel kruispunt Krommeveldstraat,
Oosthoek, Kaprijkstraat

VRAAG 2

↱

⇢

↗

Sla rechtsaf het wegeltje in aan de achterkant van de huizen in de Heidestraat
richting bossen
Hier stond het mysterie van Lembeke: wegeltje verbinding Heidestraat en
Gentweg
Steek het kruispunt Gentweg schuin rechts over om het wegeltje te vervolgen
(zandweg Gentweg naar Antwerpse Heirweg in Lembeekse bossen)
!! Let op, gevaarlijke oversteekplaats !!
Ga rechtdoor in de Lembeekse bossen (zandweg Antwerpse Heirweg)
!! let op, zandweg !!

⇢

Sla rechtsaf ter hoogte van de herkenningspunten in de Lembeekse bossen:
speelbos op uw linkerkant en kaartershuisje op uw rechterkant, richting parking
Lembeekse bossen

⇡

Vervolg zandweg (Antwerpse Heirweg) Lembeekse bossen naar Tragelstraat

VRAAG 5

⇡

Hier stond het mysterie van Lembeke: Kapel van Troost en Vrede

↑

Ga rechtdoor op Warande

↱

Sla rechtsaf fietspad Lorkenpad

↑

Ga rechtdoor op fietspad Lorkenpad

↰

Sla linksaf fietspad Eikenlaan

↑

Ga rechtdoor Eikenlaan

↑

Ga rechtdoor op kruispunt Beukenlaan naar Boslucht

↱

Rechts afbuigen Boslucht
Hier stond het mysterie van Lembeke: wij zijn KLJ Lembeke
Sla rechtsaf Ledestraat

↑

Ga rechtdoor op Ledestraat

↰

Sla linksaf Heihoek

↰

Links afbuigen Heihoek naar Bardelare

↰

Links afbuigen Bardelare naar wegeltje via oprit Bardelare 32

↰

Sla linksaf op brugje Heihoekse Kerkwegel

⇡

Vervolg Heihoekse Kerkwegel rechtdoor aan kruispunt Eeklostraat
!! Let op, gevaarlijke oversteekplaats !!
Hier stond het mysterie van Lembeke: looppiste aan voetbalveld Lembeke

↰

Sla linksaf Kerkakkerstraat

↑

Vervolg Kerkakkerstraat tot aan startpunt
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VRAAG 8

↱

VRAAG 7

Sla linksaf Warande

VRAAG 6

↰

VRAGEN:
1. Wat betekent luidkeels gekraai?

2. Hoeveel keer lees je het woord “bij” op het plakkaat aan het bijenhotel?

3. Wat is het huisnummer van het huis op onderstaande foto?

Mysterie van Lembeke * KLJ Lembeke * zomer kinder-fietszoektocht 2021 *

4. Hoeveel ronde paaltjes tel je langs het wegeltje?

5. Welk dier staat er op de foto van Luc Meert?

6. Aan welk tafereel vind je onderstaande foto, volgens de rondgang rozenkranstaferelen?
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7. In welk jaar ging KLJ Lembeke voor het allereerst op kamp?

8. Wat is de naam van onderstaand standbeeld?
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SCHIFTINGSVRAAG 1:
Wat kom je niet tegen op de route?

1

2

3

4
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5

6

SCHIFTINGSVRAAG 2:
Hoeveel formulieren zullen wij in totaal ontvangen?

Gegevens:
Naam + voornaam: ………………………………………………………………..………………………..
email: ………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon- of gsm- nummer: ……………………………………………………………………………….
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