
100 jaar beweging.net
Fotofietszoektocht langs de gemeentegrenzen

Lichtervelde

Rerum Novarum 2021

Van 13 mei tot 30 juni 
Afstand  33 km 

12 foto’s
Gratis deelname



Route

Om de bomen wat te sparen hebben we ervoor gekozen om onze fietstocht
digitaal ter beschikking te stellen. 

Bekijk Route
digitaal op je
smartphone

Download pdf om
af te drukken via

PC of smartphone

https://tinyurl.com/d8y54cpn
Bezoek onze facebookpagina: Beweging.net Lichtervelde
Stuur ons een mailtje via beweging.netlichtervelde@gmail.com

Lukt het niet met de QR-code?  Probeer dan: 

Algemeen Reglement

Deelname is gratis.

Onze tochten kunt u volgen adhv de respectievelijke plannetjes. Elke deelnemer fietst of wandelt voor eigen
rekening en op eigen verantwoordelijkheid. De inrichters kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden bij
ongevallen of overtredingen.

Het verkeersreglement, evenals de geldende coronamaatregelen hebben absolute voorrang en moeten steeds
gerespecteerd worden. Er moet tijdens de tochten nergens privé-eigendom betreden worden; evenmin moet
er bij privépersonen aangebeld worden. Alle antwoorden zijn te zien vanop de openbare weg. 

U kan deelnemen van 13 mei '21 tot 30 juni '21.Uiterlijk op 30 juni '21 moet uw formulier binnen zijn. Het
antwoordformulier wordt gebust in de rode brievenbus van zaal ‘Ten Boomgaerde’ (Boomgaardstraat 4a,
Lichtervelde). Schrappen, wijzigen, doorhalen op het antwoordblad wordt altijd als fout aangerekend.

Er wordt slechts 1 prijs per adres toegekend. De prijzen worden automatisch toegekend aan het gezin dat
woont op het opgegeven adres. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in juli 2021, u wordt hiervan op de hoogte
gebracht. Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd.

De prijzen zijn niet omruilbaar. Indien de prijs, na het verstrijken van een termijn van 14 dagen na het
verschijnen van de resultaten, niet wordt opgehaald, verzaakt de winnaar aan de prijs en wordt deze
opnieuw verdeeld. De beslissing van de organisatoren is steeds onherroepelijk. Er wordt geen
correspondentie gevoerd over het reglement, de vragen en/of antwoorden; noch schriftelijk noch telefonisch.

We wensen alle deelnemers veel succes en vooral veel plezier toe! 

De antwoorden van de fietstocht vind je in
willekeurige volgorde langs het parcours. 
De prijzenpot van onze fietstocht heeft een
waarde van € 250

Fietstocht



Foto ⑥  Tot welke

telefoonmaatschappij

behoort deze tag?

Foto's 
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Foto ①  

In  welke

straat hangt

deze

elektriciteits-

cabine?

Foto ③  

Met welk

vliegtuig

stortte deze

piloot neer?

Foto ④  

Waar wonen deze papavers?

Foto ⑤  Welk huisnummer

draagt deze koebrievenbus?

Foto ②  

Welke f ietsroute

passeert aan dit

fietsknooppunt?  

Foto ⑫  

Welke Maria

wordt in deze

kapel

aanbeden?

Foto ⑦  Tot welke

zone behoort dit

paaltje met nr 3

41300 0373?

Foto ⑨  Waar wonen

de gans en de uil

vredig samen?

(straat en

huisnummer)

Foto ⑩  Waar wordt deze

vraag gesteld?

Foto ⑪  

Op welk

kruispunt

staat deze

mooie oude

grenspaal?   

Foto ⑧  

Welk nummer

heeft  de

spoorwegli jn

met overweg

61?



Foto ①  :

Foto ②  :

Foto ③  :

Foto ④  :

Foto ⑤  :

Foto ⑥  :

Foto ⑦  :

Foto ⑧  :

Foto ⑨  :

Foto ⑩  :

Foto ⑪  :

Foto ⑫  :

Antwoordblad

Noteer correct de straatnaam + huisnummer waar de foto zich bevindt.

Schiftingsvraag : Hoeveel antwoordbladen werden er tegen dinsdag 30.06.'21 ingediend ?
Uw antwoord :

Uw naam :

Uw adres :

Uw GSM-nummer 

(+ ev. e-mail) :
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V.U. Beweging.net Lichtervelde, Boomgaardstraat 4a, 8810 Lichtervelde


