NAAM - ADRES - GSM - E-MAIL
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

in Grembergen

ANTWOORD

Doe mee met onze individuele
zomer fietszoektocht tijdens de
maanden juli en augustus 2022.

Landelijke Gilde Grembergen
Landelijke Gilden als sociaal-culturele vereniging voor alle plattelandsbewoners.
Wij zijn een gezinsvereniging en brengen mensen samen op het platteland .
Onze Landelijke Gilde Grembergen bloeit, met een bestuur en vrijwilligers vol van enthousiasme
en dynamiek. Dit uit zich in de organisatie van allerlei activiteiten met als doel mensen samen te
brengen. Kijk maar even naar onze website en facebookpagina.
http://grembergen.landelijkegilden.be
www.landelijkegilden.be
Lidgeld
Ons lidgeld bedraagt 28 €/jaar. Als nieuw lid betaal je slechts 14 € en ben je meteen lid tot eind
2023. Het lidgeld kan gestort worden op ons rekeningnummer KBC BE20 7372 0600 0256.
Inbegrepen ons 2-maandelijks tijdschrift Libelle-Nest en ledenvoordelen bij onze partners.

1) Naam van het speelbos
1ste letter

5) Som van de huisnummers
1ste letter

BESTUUR
Alain Van de Voorde
Voorzitter, Secretaris
Scheldedreef 18A
0478 43 56 48
alain.van.de.voorde@telenet.be
Godfried Dierick
Penningmeester
Hekkestraat 15
dierick.huyck@telenet.be

9) Naam mountainbikennetwerk
4de letter
Hugo Van Rumst
Zeelsebaan 33
Jean De Neef
Westbroek 38

Franky Neyt
Proost
Keefstraat 56

Danny Boeckx
Ringstraat 48

Paul Van Driessche
Bakkerstraat 283

John Buggenhout
Sint-Onolfsdijk 22

V.u. Alain Van de Voorde

13) Welk soort monument
5de letter

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Begin en einde aan de Zeelsebaan 84 (rechtover Lidl) in Grembergen. Het 35 kilometer lange fietsparcours werd uitgestippeld langs fietsknooppunten.
Op het parcours vinden jullie 16 herkenningspunten, in fietsvolgorde, met telkens één vraag. De oplossing is te vinden in
de dichte omgeving.
Uit het antwoord wordt een opgegeven letter opgeschreven.
Spaties, lees - en/of koppeltekens worden niet meegeteld voor
de volgorde van de letters.
Met al die opgeschreven letters (16 in totaal) kan je een
20-letterwoord vormen, 4 letters in de juiste volgorde krijgen
jullie alvast cadeau.
Gelieve dit woord op het antwoordformulier te noteren.
Uit alle correcte antwoorden worden 5 winnaars geloot
welke een waardebon van € 10 krijgen.
Antwoordformulier via mail naar
alain.van.de.voorde@telenet.be of in gesloten envelop indienen uiterlijk dinsdag 31 augustus bij onze bestuursleden.
Een uitgebreidere routebeschrijving kan je downloaden op
onze website:
https://grembergen.landelijkegilden.be/activiteiten

2) Aantal betonpijlers rechts
vooraan 4de letter

3) Naam van het hondenras
10de letter

6) Aantal pijlpunten
9de letter

7) Welke bij (3 woorden)
11de letter

10) Naam natuurgebied volgens
natuurpunt 1ste letter

11) Dorpsnaam van waar we
komen 5de letter

4) Naam aanbedene
4de letter

8) Naam van het fietsnetwerk
2de letter

12) Wat is verboden bij nacht
1ste letter

14) Wat is verplicht voor honden 15) Voornaam schenker bouw- 16) Voornaam van aldaar wo1ste letter
grond van de kapel 5de letter nend bestuurslid 1ste letter

