KENNISMAKINGSTOCHT (46 KM)
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Volg de hierna beschreven route en zet de foto’s in de juiste volgorde. Een vraagteken (?) wijst je op een vraag op dat stuk van de route. Noteer
de antwoorden op de vragen in het rooster op de achterzijde van dit formulier.
Start en aankomst van de route: parking Recreatie- en Natuurpark Keiheuvel. Adres: 17de Esc. Licht Vliegwezenlaan 14, 2490 Balen
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59 - 7 - 24 - 30 - 275 - (?) - 272 - 257 - 256 - (?) - 254 - 255 - (?) - 264 - 552 - 266 - 60 - 59 - 58

Volg bij de start knooppunt 59 in de richting van het vliegveld en de manege.
VRAAG 1: Met welke gemeente is Eksel in vriendschap verbonden?
VRAAG 2: Geef de naam van de loop die je tegenkomt langs het stuk onverharde weg. Laat je niet misleiden, water zal er niet in staan.
VRAAG 3: Let op het infobord aan het fietscafé: hoeveel Duitse gesneuvelden van WO I en WO II liggen er op deze begraafplaats?
Tip voor het invullen van de puzzel: letters vermommen zich soms als cijfers.
VRAAG 4: Welke foto kom je als laatste tegen tijdens de tocht?
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VRAAG 4
Uitkomst

Naast het fietsplezier maak je tijdens het Lekkertrappen Fietsfestival ook kans op heel wat mooie prijzen.
Met deze kennismakingstocht maak je van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 maandelijks kans op een K-doos ter waarde van
25 euro. Om deel te nemen aan de online wedstrijd heb je je deelnemingscode alsook de uitkomst van de kruiswoordpuzzel nodig.
Surf naar www.lekkertrappen.be/wedstrijden en volg daar de verdere instructies.
Jouw deelnemingscode is: 90-2020
Ben je overtuigd om deel te nemen aan één of meerdere van de 43 fietstochten? Op pagina 4 lees je hoe dat dan precies in zijn werk
gaat. En bovendien maak je kans op nog meer prijzen. Je leest er alles over op pagina 12.

Nieuws over deze tocht (bijv. omleidingen door wegenwerken) kan je terugvinden op www.lekkertrappen.be/kennismakingstocht.
Heb je zelf opmerkingen bij de tocht, vertel het ons via info@lekkertrappen.be.

