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Fietszoektocht 2021 

Afstand: 30 km 
georganiseerd door voetbalclub K.ESK Leopoldsburg  

 
Van harte welkom op onze fietszoektocht, voor het vertrek toch enkele 
afspraken:  
 
1. Iedereen kan aan de zoektocht deelnemen, individueel of in groepsverband. De 

tocht is trouwens uiterst geschikt om met de familie te ondernemen. Hou wel 
rekening met de coronamaatregelen. 

2. Alle vragen kunnen op het parcours van de fietstocht opgelost worden. Je hoeft 
voor het oplossen van de vragen niemand te storen of andermans eigendom te 
betreden. 

3. Je kan meer dan één antwoordformulier inleveren. 
4. Deze zoektocht druk je zelf af. 
5. De ingevulde antwoordformulieren kan je elke dag tussen 13:00 en 18:00 

afgeven aan de verantwoordelijke van het terrascafé voor de kantine van K.ESK 
Leopoldsburg. 

6. Op het einde van elke maand wordt de verbetering aangevat. Voor elk juist 
antwoord wordt één punt toegekend. 

7. Indien het antwoord niet leesbaar is wordt het als fout aangerekend. 
8. Niet vergeten: de fotoronde. 
9. Alle personen met de meeste juiste antwoorden maken kans op één set van twee 

abonnementen op voetbalclub K.ESK Leopoldsburg voor het seizoen 2021-2022. 
Er wordt over deze zoektocht geen discussie gevoerd, alle niet voorziene 
geschillen worden door de organisatie beslecht. 

10. De deelnemers verklaren uitdrukkelijk af te zien van elk verhaal tegenover de 
organisatie in geval van ongeval of andere schade. 

11. De deelnemers dienen dit reglement te kennen en te aanvaarden. 
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Routebeschrijving en vragen: 
 
Bij het verlaten van de accommodatie van K.ESK Leopoldsburg sla je links af de 
Heidestraat in. 
 

Vraag 1 : Waarvoor staan de letters ESK ? 
 
Waar Heidestraat Groenstraat wordt, sla je links af, richting knooppunt 278. 
 

Vraag 2 : Welke vogel gaf zijn naam aan een 7 km lang wandelpad? 
(zie infobord aan de Merel) 

 
Vervolg je weg verder naar knooppunt 278. 
Op knooppunt 278 ga je even naar links voor de Schans van Gerhees. 
 

Vraag 3 : Wat is de oorspronkelijke betekenis van “ schans “ ? 
 
Je keert terug naar knooppunt 278 en volgt richting knooppunt 40. 
 
Tussen knooppunt 278 en 40 kom je een Mariakapel tegen. Los daar vraag 4 op. 
 

Vraag 4 : De firma met telefoonnummer 011 54 14 46 maakt banken en  
 tafels met bijzonder materiaal, welk ? 

 
Vervolg je weg naar knooppunt 40. 
 

Vraag 5 : Wanneer zijn de leveranciers niet welkom bij Ollevier & Co ? 
 
Vanaf knooppunt 40 volg je knooppunt 38. we zijn nu op het Antwerps fietsnetwerk 
dus groene aanduidingen ! 
 

Vraag 6 : Waarom kun je je niet proper wassen in de straat van KVV  
  Zwaluwen Olmen? 
 
Kijk goed uit bij het oversteken van de Oosthamse steenweg, je wordt 
DRIEMAAL verwittigd !!! 
 
Je komt voorbij Pakawi Park, voorheen de Olmense Zoo. 
 

Vraag 7 : a ) Geef de naam van de feestzaal van het park. 
                   b) Wat betekent Paka in het Swahili ? 
 
Voorbij het park ga je niet over de brug maar je rijdt via parking 1 aan de linkse zijde 
tot aan het kanaal, volg knooppunt 33. 
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Vraag 8 : Welke klasse bromfietsen is toegelaten op het jaagpad ? 
 
Van knooppunt 33 fiets je naar knooppunt 39 via de Processiestraat rechts. 
 

Vraag 9 : Wat bouwde men in deze straat tijdens de jaarlijkse processie ? 
 
Bij kruising van de Processiestraat en de steenweg : rechtdoor wel 
OPLETTEN want oversteek drukke baan. Links is er een zebrapad. 
 

Vraag 10 : Welk dier houdt wacht bij de Heivoortkapel ? 
 
Fiets verder naar knooppunt 39  
 
Stop even aan de aanduiding Schootstraat 9 voor vraag 11. 
 

Vraag 11 : Geef de som van alle aanduidingsnummers van de 
wandelknooppunten op de paal links. 

 
Aan knooppunt 39 ga je even naar links naar het Hondapark.  
 

Vraag 12 : Wat is de maximaal toegelaten geluidssterkte op dit oefenpark voor 
motoren ? 

 
Ga terug naar het knooppunt 39 en volg knooppunt 277. 
 
Waar de weg naar knooppunt 277  90° links draait zie je rechts in de dreef een doek. 
 

Vraag 13 : Weet je waarom die doek er hangt ? 
 
Blijf je weg volgen naar knooppunt 277 tot aan de T – kruising Grensstraat met 
Asdonckstraat. Sla links af en onmiddellijk rechts: de Tunnelstraat in. Een eindje in 
de Tunnelstraat zie je links de aanduiding knooppunt 554 die je volgt. 
 
OPLETTEN bij het oversteken van de kanaalstraat : ROOD STOPTEKEN – 
GEVAARLIJKE OVERSTEEK. 
 

Vraag 14 :  Wat is de functie van de vijver aan je rechterzijde als richting 
knooppunt 554 links omhoog richting spoor gaat ? 

 
Blijf dit pad langs de spoorweg volgen en rust even op het eerste bankje dat je aan 
je rechterzijde tegenkomt. 
 

Vraag 15 : Hoeveel kruisjes staan er op de gedenkplaats achter je ? 
 
Knooppunt 554 blijven volgen, achter overweg rechts MAAR als 554 naar links wijst 
ga je rechtdoor, de Stadenberglaan in.  
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Weg blijven volgen als de weg links draait en nu Heppenstraat wordt. 
 

Vraag 16: Wat was de functie van het verwaarloosde domein / gebouw / 
installatie aan de linkerzijde ? 

 
Op het einde sla je rechts af, de Bivakstraat in. Aan Villa Julia sla links af en dan 
rechts. 
 
Weg blijven volgen en waar het betonpad links draait rechtdoor het bospad volgen. 
 
Je komt op de Grootdonckstraat en je fiets rechts de spoorweg over. 
 
Grootdonckstraat wordt Frankendijk en daarna Hoekstraat. 
 
Aan de Zest zie je aan de rechterzijde aan monument ter ere van Maj Cavendish 
 

Vraag 17 : Van wie was hij familie ? 
 
Je komt aan de Beringsesteenweg en fiets naar rechts. 
 
Op de rotonde 2de afslag en onmiddellijk rechts = Heidestraat. 
 

Vraag 18 : Tegenover de kerk stond vroeger het supporterslokaal van Exc 
Heppen. Ken je de naam van dit café ? 

 
Je volgt de Heidestraat richting Buurthuis.  Aan de bushalte ( linkerzijde, juist voorbij 
het Buurthuis ) draai je links in. 
 

Vraag 19 : Volgens welk artikel mag er niet aan de kledingcontainer 
aangeplakt worden ? 

 
Je gaat rechts achter de  kleedkamerblok aan de rechterzijde. 
 
De ingevulde antwoordformulieren kan je elke dag 
tussen 13:00 en 18:00 afgeven aan de verantwoordelijke 
 van het terrascafé voor de kantine 
van K.ESK Leopoldsburg. 
 
Vergeet zeker niet je gegevens en de 
de fotoronde in te vullen. 
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ANTWOORDFORMULIER.       

Je naam en voornaam : ______________________________________ 
 
Je gsmnummer : ______________________________________ 
 
emailadres : _________________________________ 
 
Vraag 1 : ____________________________________ 
 
Vraag 2 : ____________________________________ 
 
Vraag 3 : ____________________________________ 
 
Vraag 4 : ____________________________________ 
 
Vraag 5 : ____________________________________ 
 
Vraag 6 : ____________________________________ 
 
Vraag 7 : a________________      b_______________ 
 
Vraag 8 : ____________________________________ 
 
Vraag 9 : ____________________________________ 
 
Vraag 10 : ____________________________________ 
        
Vraag 11 : ____________________________________ 
 
Vraag 12 : ____________________________________ 
 
Vraag 13 : ____________________________________ 
 
Vraag 14 : ____________________________________ 
 
Vraag 15 : ____________________________________ 
 
Vraag 16 : ____________________________________ 
 
Vraag 17 : ____________________________________ 
 
Vraag 18 : ____________________________________ 
 
Vraag 19 : ____________________________________ 
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Fotoronde: 
Schrijf naast elke foto het huisnummer van het huis waar deze beelden staan: 

………. ……….

………. ……….

………. ……….

………. ……….

………. ………. 
 
Je naam en voornaam : ________________________ 
 


