FAMILIEZOEKTOCHT
Een initiatief van
Wandelclub

PAREL VAN HET PAJOTTENLAND®

in samenwerking met
de GEMEENTE GALMAARDEN

Een zoektocht om samen met familie en vrienden een leuke tijd te beleven in onze gemeente.
De 3 zoektochten van elk ongeveer 6-km lopen zowel over verharde als onverharde wegen.
REGLEMENT

-Iedereen mag gratis deelnemen.
-Deelnemen valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer.
-Meerdere prijzen, geschonken door het gemeentebestuur en wandelclub Parel van het Pajottenland® te
winnen. De prijsuitreiking zal op zondag 27 augustus 2017 om 14u plaatsvinden in het Baljuwhuis en dit
ter gelegenheid van de jaarlijkse Baljuwtochten. Nadien zal de uitslag met de correcte antwoorden op de
website van de gemeente en op de website van www.parelvanhetpajottenland.be worden gepubliceerd.
- Er wordt geen correspondentie gevoerd met betrekking tot deze zoektocht.
- Er mag slechts één antwoordformulier per adres worden ingediend.
-Deelnameformulieren te bekomen op het gemeentehuis, VVV-kantoor en de bibliotheek. Het formulier kan
eveneens worden gedownload via de website van de gemeente of www.parelvanhetpajottenland.be
-Alle vragen zijn van op het openbaar domein op te lossen.
-Bij gelijke stand zal de rangschikking door loting worden opgesteld.
-PRIVACY VAN DE BEWONERS RESPECTEREN!
FOTOZOEKTOCHT.
Op de 3 wandelingen werden er telkens 10 foto’s genomen. Er wordt één vraag gesteld in de omgeving waar
de foto werd genomen. Opgelet, de foto’s staan in willekeurige volgorde. Noteer uw antwoord onder het
corresponderende nummer op het antwoordformulier. Bezorg het antwoordformulier onder gesloten
omslag, vóór 10 augustus, aan het gemeentebestuur, FAMILIEZOEKTOCHT, Marktplein 17 te 1570
Galmaarden.

PARCOURSBESCHRIJVING-AFKORTINGEN
L = links - R = rechts - RD = rechtdoor – WKP = wandelknooppunt - FKP = fietsknooppunt - T = kruispunt in T-vorm

Veel succes!

GALMAARDEN
1

TOLLEMBEEK
1

Wie ontwierp het
plaatselijke kunstwerk?

Wie heeft hier een veilig
onderkomen gevonden?

2

3

Op welk hof vinden we
deze bank?

2

3
Wat snuif ik daar?

4

5

Welke sportactiviteit
is verboden?
Hoeveel liter gasolie kan
ter plaatse opgeslagen
worden?

6

Van welk land is de
vlag aan de gevel?

7 Wat is het beroep
van bewoner Jean?

8

Welk kruiswegtafereel
wordt afgebeeld?

Geef de naam van de
uitbaters?

Welk is het nummer van
deze verdeelkast?

4
Hoeveel uren per week is
deze shop open?

5
Wat is hier levensgevaarlijk?

6

Hoeveel sassen komt men
tussen WKP 600 en 608 tegen?

7
Welk werktuig hangt er
aan de voorgevel?

8

Hoeveel bordjes van toerisme
Vlaams-Brabant hangen er op
WKP 608?

9
Hoeveel gewichten
spannen de 2 rijdraden van
de bovenleiding hier strak?

10

Hoeveel natuurstenen
bevat de
deuromlijsting?

PARCOURSBESCHRIJVING – GALMAARDEN
Vertrek aan Baljuwhuis naar WKP 607. We
volgen de Mark om dan R naar WKP 606 te gaan.
Daar kiezen we WKP 62 en vervolgens WKP 61
en WKP 60 om te eindigen aan WKP 6 =
Baljuwhuis.

9
Geef het adres van
deze instelling.

10
Hoeveel TL-lampen zijn er
onder de luifel?

PARCOURSBESCHRIJVING - TOLLEMBEEK Vertrek
parking aan standbeeld Urbanus. Richting kerk, volg
bord Markroute tot WKP 600. Vandaar naar WKP 608.
Vervolgens naar WKP 602 en verder richting WKP 603
tot Muylebeekstraat huisnr 56 waar we L voor huisnr
58 de voetweg nemen. Aan T met Kramerijkstraat L en
dan RD Statiestraat. Aan Begijnhofstraat R naar WKP
601 en dan L naar WKP 600 tot einde.

VOLLEZELE
1

ANTWOORDFORMULIER

Hoeveel witte bogen zien
we op de gevel aan de
straatkant?

2
In welke straat vinden
we dit paneel

3

4

5

Hoeveel
doorvoeropeningen zijn er
in de betonnen palen?

Van welk soort project
is hier sprake?
Hoeveel gekleurde(niet
witte)rechte hoeken vinden
we op de muurpanelen

Onder gesloten omslag opsturen/deponeren Gemeentebestuur
“FAMILIEZOEKTOCHT” Marktplein 17 1750 Galmaarden

GALMAARDEN

TOLLEMBEEK

1)……………………..……………………

1)…………………………………………

2)………………………..…………………

2)…………………………………………

3)…………………………..………………

3)…………………………..…………

4)…………………..………………………

4)…………………..……………………

5)………………………..…………………

5)……………………..…………………

6)……………………....…………………

6)……………………..…………………

7)……………………….…………………

7)……………………….…………………

8)………………………….………………

8)…………………………………………

9)………………………….………………

9)…………………………………………

10)…………………………………………

10)………………………………………

6
Hoeveel parcourswijzers
zijn er tussen WKP 630 en
WKP 629?

7

Naam van het
domein?

VOLLEZELE
1)……………………….………….………
2)……………………….…………………
3)………………………..……..…………
4)…………………..….….………………

8

Wat wordt hier
uitgebaat?

5)……………….……..….………………
6)……………………...….………………

9

7)……………………….….………………
Wat is de som van de
Romeinse cijfers op deze
gedenkplaat?

8)…………………………….……………
9)……………………………..……………
10)…………………………………………

10
Welke soort boom
treffen we hier aan?
PARCOURSBSCHRIJVING – VOLLEZELE
Vertrek kerk naar WKP632 tot Ninoofsesteen-

weg = N255. Nu R tot huisnr 57. Hier R voetweg
naar WKP 630. Nu L voetweg naar WKP 629. Dan
R WKP 628. Aan kruising Errebeekstraat en
Ezelveldstraat volg RD bord Markroute tot FKP 98
dan FKP 97. Nu R tot WKP 625. Dan RD tot WKP
626. Nu L tot WKP 633 en dan R N255 tot
Oudstrijdersplein en einde.

Naam:……………………………………………….……………….
Voornaam:…………………………………………………………
Straat:…………………….…………………………nr:…………..
Postcode:………….Gemeente:.…………………………….
e.mailadres:……………………….………………………………

