
Wandelen langs de knooppunten:
wandeling maart 2023

 
 
 

Bezoekerscentrum aan de molen 

Route:

Vertrek en parking:

10 -9 -16 -17 -18 -20 -82 -19 -53 -52 -30 -8  -86 -87 -10

Afstand route:9,2 km

Wandelnetwerk: Kempense kolonies

Bewegwijzering: rechthoekige rood-witte borden met nummers

Ondergrond:
• grotendeels verhard

• sommige gedeeltes van de wandeling zijn zandpad; trek  bij
          nat weer laarzen of waterdichte schoenen aan                             

Horeca: Bezoekerscentrum aan de molen Rijkevorsel: 
open elke tweede en laatste zondag van de maand

Potbergstraat, 2310 Rijkevorsel

volg wandelknooppunten



 
Wandeling langs de knooppunten: maart 2023

Antwoordformulier

E-mail en/of telefoonnummer:

Adres:
Naam en voornaam:

1.Hoeveel keer kom je, tijdens de wandeling, het huisnummer 10 tegen?
 

2.In welke straat, tijdens de wandeling, kom je deze afbeelding tegen?

3.Tussen welke knooppunten kom je dit kappelletje tegen?

4.In welke straat, tijdens de wandeling, kom je deze afbeelding tegen?

5.Hoeveel keer kom je, tijdens de wandeling, deze afbeelding tegen?

Schiftingsvraag:
Hoeveel juiste antwoordformulieren zullen we ontvangen?

 Geboortedatum:



reglement:
1.Iedereen kan aan de zoektocht deelnemen, individueel of in
groepsverband. Deze wandeling is een organisatie van Toerisme
Rijkevorsel en loopt van 1 maart tot 31 maart 2023. Zij kunnen niet
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele overtredingen en/of
ongevallen tijdens of na de wandeling.

2.Om aan de zoektocht deel te nemen, download je dit formulier via de
website van Rijkevorsel of haal je een exemplaar af bij de Leo
Pleysierbibliotheek of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

3.Alle vragen kunnen op het parcours van de wandeling opgelost worden.
Je hoeft voor het oplossen van de vragen niemand te storen of andermans
eigendom te betreden. 

4.Per persoon kan slechts één ingevuld antwoordformulier ingeleverd
worden. Antwoordformulieren mag je bezorgen bij de Leo
Plesierbibliotheek of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis of via mail
naar toerisme@rijkevorsel.be

5.De ingevulde antwoordformulieren moeten uiterlijk 5 april 2023
ingeleverd worden.

6.De antwoorden zoals ze door toerisme Rijkevorsel worden gepubliceerd
zijn onbetwistbaar.  

7.Door deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met dit
reglement.

Meer info:
toerisme@rijkevorsel.be

03 340 00 51


