
Fietszoektocht  
 

FOTOZOEKTOCHT 
Van 11 april tot en met 31 augustus   

Reglement 
1. Deze fotozoektocht wordt georganiseerd door Levensloop Neteland  en loopt van 5 

april tot 31 augustus. 

2. Iedere deelnemer ontvangt bij inschrijving een het reglement, een routebeschrijving, een 

opdrachtenblad met foto’s en/of vragen en een antwoordblad.  

3. De kostprijs van een deelnemingsformulier bedraagt 5 euro en deze zijn te koop via: 

- https://forms.gle/A6DjpagUCdMx3xec9  

 

4. Elke foto kan duidelijk waargenomen worden van op de openbare weg; men hoeft geen 

privégronden te betreden om een oplossing te vinden. 

5. Deelname aan deze zoektocht is vrij. Alle daden die gesteld worden in het kader hiervan geschieden 

op eigen risico en verantwoordelijkheid (eigen verzekering) zonder enig verhaal ten overstaande van 

de inrichters. Door zijn deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement en dient hij 

zich neer te leggen bij iedere beslissing van de organisatie. Alle betwistingen aangaande bepalingen in 

dit reglement of punten waarin niet werd voorzien, zullen door de inrichters autonoom in de geest van 

dit reglement worden beslecht.   

6. Deelnemers worden geacht zich aan de geldende coronamaatregelen te houden. De tocht kan ten 

alle tijde stopgezet worden, mocht dit wenselijk zijn omwille van nieuwe maatregelen. Je vindt alle 

actuele informatie op https://www.info-coronavirus.be/nl. 

7. Het bestuur van Levensloop Neteland is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Iedereen 

dient de verkeersregels te kennen en er zich aan te houden. 

8. De foto's werden genomen langs beide zijden van de weg, tenzij het om een dubbele rijbaan gaat 

met langs één zijde een fietspad. Dan werden de foto’s enkel genomen aan de kant van het fietspad.  

9. De foto’s dienen gerangschikt te worden in de juiste volgorde zoals je ze tegenkomt vanaf het 

vertrekpunt en volgens de aangeduide routebeschrijving. De letter van de foto dient in het juiste vakje 

geplaatst te worden op het formulier en het antwoord van de bijhorende foto er naast te noteren. Het 

vertrekpunt is Markt 14, Vorselaar. 

10. Om in aanmerking te komen voor de einduitslag dient dit antwoordblad ten laatste op 31 augustus 

bezorgd te worden. De locatie wordt nog meegedeeld via mail. Iedere deelnemer wordt op de hoogte 

gesteld van zijn plaats. De winnaar wordt persoonlijk door ons gecontacteerd. 

11. De schiftingsvraag dient om uitsluitsel te geven bij gelijke stand in de einduitslag. 

12. Noteer je antwoorden duidelijk en in hoofdletters. 

13. Het bestuur van Levensloop Neteland dankt je voor je deelname en wenst je veel succes. 
 
Contactgegevens van Levensloop Neteland:  
Verantwoordelijke fotozoektocht: Julie Heylen – julie2001heylen@hotmail.com – 0491147082  
Facebookpagina: Levensloop Neteland 
Website: https://www.levensloopneteland.info/ 

https://forms.gle/A6DjpagUCdMx3xec9
mailto:julie2001heylen@hotmail.com


Fietszoektocht  
 

Privacyverklaring 

 
Levensloop Neteland bewaart de gegevens die ze ontvangt op het inschrijvingsformulier voor deze 
activiteit (naam, adres, contactgegevens) in een beveiligd bestand. De gegevens worden maximum 
twee jaar bewaard, en kunnen gebruikt worden voor: 

• Het bezorgen van een eventuele prijs in het kader van deze activiteit. 

• Het bezorgen van uitnodigingen voor andere activiteiten Levensloop Neteland organiseert. 
 
Je gegevens inkijken, verbeteren of laten schrappen kan via een mail naar: LLNeteland@outlook.be. 
 
Levensloop Neteland verklaart de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van 
persoonsgegevens na te leven. 
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Routebeschrijving 

Je vindt een routeplan via www.Routeyou.com, genaamd ‘Fietszoektocht Levensloop 

Neteland’. Of via volgende link: https://www.routeyou.com/nl-

be/route/view/8621616/recreatieve-fietsroute/fietszoektocht-levensloop-neteland  

De fotozoektocht start aan het gemeentehuis in Vorselaar, Markt 14 (1 foto). Vervolgens zet je de tocht 

verder langs de Kerkstraat (1 foto). 

Ga langs café Den Tip verder naar de Kempenlaan. Wees voorzichtig bij het oversteken van de 

Goorbergenlaan (1 foto). Op het einde van de Kempenlaan slaat u linksaf naar de Korentenbossen. 

Vervolgens slaat u rechtsaf (1 foto) en zet u de tocht verder langs Hofeinde (1 foto). Aan de watertoren 

(1 foto) slaat u rechtsaf naar Kremersgat. Op het einde van de straat slaat u linksaf naar de 

Vorselaarsebaan, richting het Molenbos (1 foto). 

Vervolgens de tweede straat links naar de Wijngaardstraat. Nadien de eerste straat rechts naar de 

Steenbergstraat (1 foto). 

U nadert nu een drukke baan, steek deze voorzichtig over en vervolg de route links langs het Bovenpad, 

Op +/-50m kan u langs uw rechterkant een fietspad in draaien rechtover de Mariaschool (2 foto’s). 

Neem de tweede straat links, via de Kiezelweg naar de QuintenMatsyslaan waar u rechts afslaagt. Op 

het einde van deze straat gaat u een klein stukje rechts op de Eikenlei om dan de route te vervolgen 

via de Dobbelhoefweg. 

Sla nadien de eerste straat linksaf, via Gilliam (1 foto). Op het einde van de Gilliam (1 foto) gaat u aan 

de rotonde rechtsaf naar de Netestraat. Achter de brug draait u rechtsaf naast het water. Op het einde 

van de weg draait u nogmaals linksaf (2 foto’s). 

Vervolgens zet u de tocht verder langs het kanaal. Daarna gaat u de eerste straat links (een beetje naar 

beneden), langs de Nijlse baan (1 foto). Nadien slaat u de eerste straat linksaf naar de Nieuwstraat.  

Dan slaat u rechtsaf naar de korte Nieuwstraat (1 foto). Op het einde van deze straat gaat u opnieuw 

rechts naar de bloktstraat, deze straat volgt u tot op het einde, aan de drukke baan. 

U steekt voorzichtig de drukke baan over en vervolgt de route naar links. (1 foto) Dan slaat u voor het 

water naar rechts, ’t Sas in (1 foto). Vervolg de route langs de linkerkant van de vijver. Op het einde 

van deze weg draait u rechtsaf om de tocht verder te zetten via de Troon. 

Aan het Karrewiel slaat u linksaf. U rijdt naast het Karrewiel (3 foto’s) door de poort en op het einde 

van de weg slaat u linksaf. Volg deze baan tot het einde, langs de watermolen (5 foto's).  

Op de drukke baan gaat u rechtsaf (u kruist hier 2 keer hetzelfde stukje van de route).  

U volgt Hofeinde tot het einde en rijdt Vorselaar binnen. Daarna (tegenover de kleuterschool ‘De 

Duizendpoot’) slaat u rechtsaf naar de Dijkbaan. Dan slaat u de eerste straat linksaf naar de 

Fazantenlaan. (2 foto’s). Deze rijdt u tot het einde.  

Dan vervolgt u (tussen de paaltjes) de route naar de Leeuwerikenlaan. Sla op het einde van deze baan 

rechtsaf naar de Nieuwstraat. Aan het einde van de Nieuwstraat steekt u de Dennenlaan over en draait 

het fietspad op naar links. Na 100m draait u rechtsaf de Pachtersdreef in(1 foto).  

http://www.routeyou.com/
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8621616/recreatieve-fietsroute/fietszoektocht-levensloop-neteland
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8621616/recreatieve-fietsroute/fietszoektocht-levensloop-neteland
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Op het einde van de Pachtersdreef vervolgt u de weg naar rechts via de Lindendreef (1 foto). Wanneer 

u terug op de verharde baan komt, slaat u rechtsaf. Op het eerste kruispunt slaat u linksaf naar de 

Vispluk. 

Op het einde van Vispluk komt u op een splitsing en slaagt u linksaf naar Plein (1 foto). Wanneer u op 

een kruising komt slaat u rechtsaf een onverharde weg in (1 foto). Deze weg rijdt u ten einde. Als u op 

een T-kruispunt komt slaat u linksaf naar ‘Strateneinde’.  

Op het eerst volgende kruispunt slaat u rechtsaf en vervolgt u Strateneinde verder. Op het einde van 

deze weg gaat u weer rechtsaf (1 foto). 

Op het einde van Strateneinde komt u op een drukkere baan. Hier slaat u linksaf naar Heirbaan. Via 

een flauwe bocht links vervolgt u deze route via Zegbroek. Bij de splitsing (1 foto) gaat u links en daarna 

neemt u de eerste straat rechts naar ‘Bosweg’. Op het einde van de Bosweg slaat u linksaf naar de 

Groenstraat. U vervolgt de route verder langs Moleneinde. 

Nadien gaat u rechtsaf naar de Putakkerstraat. Op het einde van de Putakkerstraat gaat u links, een 

klein stukje op de Molenbaan om daarna rechtsaf te slaan naar de Maalderstraat (1 foto). Dan neemt 

u de eerste straat links naar de Bremlaan. 

U steekt de Goorbergenlaan over, gaat een klein stukje links om de tocht verder te zetten langs de 

Rechtestraat. Je steekt vervolgens de van de Wervelaan over en gaat rechtdoor naar de Ijzerstraat. Op 

het einde van de Ijzerstraat gaat u rechtsaf, een onverharde weg in richting het Kerkhof (1 foto).   

Als u het onverharde pad voorbij bent, zet u de tocht verder rechtdoor langs de Cardijnlaan (1 foto). 

Op het einde van de Cardijnlaan slaat u voor de Kerk linksaf (1 foto). Daarna gaat u linksaf, de 

Kasteeldreef in. U neemt in de dreef het eerste padje rechts, zodat u terug op de verharde weg komt 

(1 foto). 

Daarna vervolgt u de weg verder langs Oostakker en slaat u aan het containerpark het klein paadje 

rechts in. Vervolgens steekt u de drukke baan over naar de Tuinweg. U neemt daarna het eerste padje 

rechtsaf 'Het Stampertjespad’. Verder slaat u voor het water linksaf (1 foto). U vervolgt de weg langs 

het water tot aan de voorkant van de hoeve (1 foto).  

Daarna zet u de tocht verder richting de weg en slaat u rechtsaf op de Nieuwstraat. Verder neem je de 

eerste straat rechts, de Schransstraat. Op de splitsing neemt u de meest linkse straat 'De 

Diamantstraat’, om daarna onmiddellijk linksaf te slagen. Op het einde van deze straat slaat u rechtsaf 

de Kabienstraat in. 

Zo eindigt u terug op de markt van Vorselaar, wederzijds het beginpunt van onze zoektocht. 

Indien je niet start op de markt van Vorselaar, vergeet dan zeker niet om aan het gemeentehuis te 

stoppen voor de eerste foto. 
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Op de routebeschrijving staat aangegeven waar je opzoek moet gaan naar één van onderstaande foto’s. 

Schrijf de nummers van onderstaande foto’s op je antwoordblad, in de volgorde waarin je ze tegenkomt. Bij 

elke foto hoort ook een vraag, die je op de locatie van de foto moet oplossen. De vragen die bij de foto’s 

horen vind je op het laatste blad na de foto’s. Vul het antwoord ook telkens in op het antwoordenblad. 
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Vragen bij de foto’s 

De antwoorden op de vragen zijn telkens te vinden op +/-100m van de plaats waar de foto werd genomen. 

Foto 1 Welke Lijnbussen kan je hier nemen? (graag de nummers) 

Foto 2 Hoe noemde de hoeve waar tijdens de Middeleeuwen recht werd gesproken? 

Foto 3 Wat worden kinderen als we ze laten stralen? 

Foto 4 Door wie werd de eerste elektriciteitscabine gebouwd? 

Foto 5 Welke speciale muur beginnend met de letter ‘S’ hebben ze hier? 

Foto 6 Je ziet hier iets. Dit hangt nu aan een paal. Maar waar hing dit oorspronkelijk aan vast? 

Foto 7 Wat zijn de 2 namen van de paarden? 

Foto 8 Je bevindt je nu op punt 9. Waar zou je je bevinden als je +/- 15km terug vaart en je op punt 5 bent?  

Foto 9 Beschrijf het 3 pictogram. Rechts van de man met de hond aan de leiband.  

Foto 10 Wanneer werd Kardinaal Van Roey benoemd tot Kardinaal? 

Foto 11 In welk jaar werd de stenen kapel opgericht en ingehuldigd? 

Foto 12 Hoeveel plateaus werden hier aangelegd voor vissers? 

Foto 13 Vul aan: “… genieten” 

Foto 14 Welke 2 rivieren vloeien hier samen? 

Foto 15 In welke brievenbus moet je iets steken als je een evenement wilt organiseren? 

Foto 16 Welke letter uit het alfabet kan je in deze figuur herkennen? 

Foto 17 Voor Wat staat de afkorting ‘ZIN’? 

Foto 18 Welke organisatie gebruikt deze slogan 'Mag ik bij jou thuis wegdromen in een spannend boek?’ 

Foto 19 Welke kleur heeft het symbool op de foto? 

Foto 20 Door wat wordt het verschil in waterpeil overbrugd? 

Foto 21 Wat mogen jij en je hond niet aanraken? 

Foto 22 Welke slogan van de vzw ‘Velt’ vind je hier terug? 

Foto 23 Welke vlag vind je hier 2x terug? (Rij een beetje verder) 

Foto 24 Hoeveel zonnepanelen telt u hier? 

Foto 25  Wie is in 1958 begonnen aan de bouw van de kapel? 

Foto 26 Wie was volksgenezeres en leefde tussen 1839 en 1927? 

Foto 27 Welke hoeve zie je staan aan uw rechterkant als je de hoek om rijdt? 

Foto 28 Wat is de naam van de Salon? 

Foto 29 Hoe kan je geen ladder opklimmen? 

Foto 30 Wat verborg de pastoor langs het houten dakvenster? 

Foto 31 Wie koos de naam van het pad waar je bent doorgereden? 

Foto 32  Langs welke beek ben je net gereden?  

Foto 33 Voor welke soort krabben is de sleuf hier?  

Foto 34 Uit hoeveel kilometer bestaat het Bosvogelpad? 

Foto 35 Hoe noemt de vijver hier?  

Foto 36 Sinds wanneer staat het gebouw achter deze poort hier? 

Foto 37 Hoeveel bakstenen vind je in dit werk terug? 

Foto 38 Wat is het huisnummer van het huis waar de foto werd genomen? 

Foto 39 Welk woord is er op de foto weggekrast? 

Foto 40 Welke dieren wordt er afgebeeld op de wegwijzer naar de boerderij? 

 



 

Antwoordblad fietszoektocht Levensloop Neteland 

 

Naam en voornaam: ……………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………………………………………. 

Gsm-nummer: …………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………................................................................. 

Vertrekpunt (geef aan waar op de route jij vertrokken bent) 

o Algemeen startpunt 
o (straat) ………………………………………………………………………………………    

De volgorde van de foto’s en het antwoord op mogelijke vragen 
Zet de nummers van de foto’s in volgorde volgens de route en noteer het antwoord op de vraag. 
Wanneer er meerdere foto’s op één plaats zijn, kan de volgorde verschillen. 
 

Nr. foto Antwoord  Nr. foto Antwoord 

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

 

Schiftingsvraag: Op zondag 28 maart zijn Julie, Carlo en Pascal de (bijna de volledige) route gaan verkennen. 

Stoppen aan de plaatsen waar een foto moet gevonden worden, gevecht tegen de wind en wat onzekerheden heeft 

de algemene snelheid vrij laag gehouden. Maar wat is de totale tijd die ze over 27,01km hebben gedaan?  

 

Antwoord: (in uur: minuten: seconden)….....................  

  
Gelieve uw antwoordformulier in te dienen vóór 31augustus via … 


