* * Fietszoektocht Borluutkermis 2019 * *
voor iedereen die er zin in heeft
Zowat 25 kilometer fietsen over meestal rustige wegen; onderweg wat keuvelen en genieten, en
ondertussen oog hebben voor 2 reeksen fotovragen: dat is het recept van de 'Borluutkermis
Fietszoektocht 2019'. Tussendoor krijg je ook nog enkele andere vragen voorgeschoteld die je
aandacht op enkele merkwaardigheden richten.
Kies een mooi moment uit en ga op pad! Als je het antwoordformulier tijdig en goed ingevuld
terug bezorgt, win je misschien wel een prijsje...
De fietstocht start en eindigt op de locatie van de kermistent, zijnde het basketbalpleintje aan de
Krijzeltand in Sint-Denijs-Westrem. Veel plezier en rij voorzichtig!

De route

Laat bij je vertrek de oude en nieuwe Sint-Paulus Basisschool rechts liggen. Ook het voormalige gemeentehuis hou je aan
je rechterkant. Fiets rechtdoor, totdat je op een verkeersplateau voor de linker zijstraat kan kiezen. Je slaat vervolgens af
in de eerste zijstraat rechts, die je tot het einde rijdt. [Tip: vergeet niet regelmatig de foto-opdrachten te bekijken!] Volg de bocht
naar links en neem in de bocht het paadje links van het straatnaambord. Draai vervolgens tussen de paaltjes door naar
rechts en kies op de splitsing voor het linker pad.
Op het einde fiets je naar links en ga je verderop links midden tussen de statige bomenrij fietsen. Zodra je - zeer
voorzichtig uiteraard! - de baan bent overgestoken, rijd je gewoon rechtdoor. Als dat niet meer lukt, draai je naar rechts en
blijf je dit pad volgen. Ook als aanduidingen je zeggen dat dit pad niet voor jou bestemd is, blijf je er toch maar op
verder rijden (het andere pad, dat zogezegd voor fietsers is bedoeld, lijkt niet echt geschikt).
Na een slalom tussen paaltjes en slagbomen, mag je nu voor links kiezen. Op het T-kruispunt ga je naar rechts - gebruik
het fietspad! - tot aan de tweede zijstraat links. Die sla je in. Fiets door tot de 3de zijstraat aan je rechterkant, waar je
volgens de aanduidingen alleen als fietser of wandelaar weer uit weg geraakt. Er blijkt op het einde links inderdaad een
doorgang te zijn, die je dan maar neemt. Rij verder over de weg die rechtdoor gaat.
Daarna sla je weer rechtsaf, en ga je aan het ronde punt opnieuw rechts. Bij het volgende ronde punt rij je rechtdoor, tot
je op een T-splitsing voor links kiest.
Met deze straat duik je de tunnel in. Je komt opnieuw op een rond punt, en neemt nu de tweede straat rechts. Wanneer
die ten einde loopt, sla je links af en volg je die straat tot het einde. Rij hier even naar rechts om spoedig over te te steken
en het Bospad links te volgen.

Vraag 1: Van de gemeente De Pinte krijgt zelfs een grasvlakte een 'straatnaam'. Welke naam?
Nu mag je rechtdoor tot je bij 'Hopper' weer naar rechts gaat. Je belandt op een rondpunt, waar je naar links mag op het
fietspad dat je aan de linkerkant van de weg over de brug laat rijden. Aan het volgende rondpunt is het even moeilijk om
uit te maken wat het fietspad van je wil. Kies maar voor rechts, en vervolg die weg tot aan de tweede linker zijstraat. De
haag maakt het je even moeilijk, maar het is wel degelijk de bedoeling dat je links afslaat. Blijf vanaf hier rechtdoor rijden,
over een dwarsstraat die je voorzichtig oversteekt. Doe verderop wat de 'Bruggenroute' je voorstelt. Nog wat verderop is
het opnieuw die 'Bruggenroute' die je op het juiste pad houdt om het rondpunt rechts te bereiken. Aan dat rondpunt
steek je twee straten over om de derde te kiezen. Wees hier wel uiterst voorzichtig!

Vraag 2: Naar welke 'tegenstander' is het straatje tegenover de witte kapel genoemd?
Nu mag je weer rechtdoor tot aan het pleintje met de glascontainer.

Vraag 3: De gemeente 'Nazareth' en 'De Lijn' verschillen van mening. Waarover?'
Hier draai je rechtsaf, op een rustige weg die je ten einde toe volgt. Dan draai je even naar rechts om wat verderop de
onverharde dreef naar links te nemen.

Vraag 4: In welk bed ligt de Schelde hier?
Hier zijn we 12 km ver, dus halfweg de tocht. Hopelijk heb je ondertussen 5 foto's uit de A-reeks en 7 foto's uit de Breeks gespot?
Nu mag je rechtdoor, tot aan de kerk.

p.1

Aan de kerk ga je naar links, en neem je de eerstvolgende weg naar rechts. Kronkel met deze mee, tot een bordje je wijst
hoe je aan de Schelde geraakt. Doen!
Het jaagpad mag je naar links volgen, tot je bemerkt dat schepen hun ankers niet mogen uitwerpen. Een beetje daarvoor
moet je naar links (al kan je op dit punt misschien even blijven stilstaan bij het gedenkteken...)
Deze kronkelende weg volg je tot je links een paadje in kan. Op het einde van dat pad ga je opnieuw naar links.
Blijf deze weg een heel eind volgen. Op het einde rijd je rechts de brug over en in de afdaling van de brug ga je weer naar
links. LET HIER BIJZONDER GOED OP!!!
Fiets nu maar lekker door tot het einde van deze straat.

Vraag 5:

'Stad Gent' en 'Gemeente De Pinte' houden er een andere mening op na.
Waarover?

Nadat je gehoorzaam naar links en rechts hebt gekeken, mag je voorzichtig oversteken en je weg naar links verderzetten
tot aan de verkeerslichten. Even op de knop duwen en oversteken zodra het mag.
Bij de eerste linker zijstraat steek je over om die te volgen. Wanneer de weg rechtdoor niet meer verhard is, draai je mee
naar rechts. Wanneer je opnieuw voor een keuze komt te staan, kies je weer voor rechts. Ook op het volgende kruispunt
kies je voor de fietsstraat rechts. Even verder kom je zo op een veilige oversteekplaats, waar je nu naar links rijdt. Over de
brug neem je de tweede aan je rechterkant. Zo ben je weer in 'eigen land'! Kronkel rustig mee met deze straat. Aan 'James
Ensor' rijd je naar rechts en dan weer rechtdoor, tot je uiteindelijk naast de tunnel belandt. Nu hoef je enkel nog rond die
tunnel te draaien, om vervolgens de kortste weg naar je vertrekpunt te kiezen. Daarmee ben je weer 25 kilometer fitter en
25 vragen wijzer.
Er wacht je alleen nog een schiftingsvraag. Maar dat wordt gewoon gokken, tenzij je nog even een ommetje wil maken
om wat informatie te vergaren...

Schiftingsvraag:

Hoeveel fietsers zijn er volgens de elektronische teller
over de 'André Denysbrug' gereden tussen 1 januari 2019
en donderdagmorgen 12 september 2019 om 10.10u?

Indien er na deze schiftingsvraag een gelijkstand blijft, beslist lottrekking over de volgorde van de
prijswinnaars.
Per gezin of per adres wordt slechts 1 prijs toegekend.

We hopen dat je er een beetje van genoten hebt!
Het ingevulde deelnameformulier kan je binnen brengen:
• Tot en met vrijdag 18 oktober bij de deelnemende lokale handelaars:
(Slagerij Everaert (Loofblommestraat) / Bakkerij Luc (O. Soudanstraat) / ’t Pompoentje (Hemelrijkstraat))
• Tot en met zaterdag 19 oktober in de brievenbus op Sint-Dionysiusstraat 9.
• Op zondag 20 oktober tussen 13.30u en 15.00u afgeven in de kermistent (Krijzeltand).

Heb je graag een opdrachtenblad en deelnameformulier in kleur?
Dat kan je downloaden op users.skynet.be/fb208352/fietszoektocht2019.html.
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