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NIEUWE LEDEN

- NAAM ADRES GEB DAT JöfV

GOOSSENS ELMO VELDSTRAAT 35 2310 RIJKEVORSEL 30/10/94 J

HOPMANS KURT POTBERGSTRAAT 34 2310 RIJKEVORSEL 15/08/73 V

MAES LIESBETH POTBERGSTRAAT 34 2310 RIJKEVORSEL 09/02/76 V

THONE JAN BETHOVENSTRAAT 6 B3 2960 BRECHT 07/10/67 V

VISKENS GLENN MERELSTRAAT 40 2310 RIJKEVORSEL 14/12/86 J

DONCKERS INGRID MERELSTRAAT 40 2310 RIJKEVORSEL 01/07/64 V

VISKENS LUC MERELSTRAAT 40 2310 RIJKEVORSEL 08/10/63 V

WALBERS ELS BETHOVENSTRAAT 6 83 2960 BRECHT 30/01/65 V

LEDEN DIE NOG NIET IN ORDE ZIJN

Onderstaande leden hebben reeds lidgeld betaald maar zijn nog niet in regel met hun papierwerk:

Lenaerts Kathleen: - medisch attest KVXT

- inschrijving voor KVKT
- inschrijvingsformulier TTK Rijkevorsel

Donckers Ingrid: - medisch attest KVKT

Walbers Els: - inschrijvingsformulier voor KVKT

WIST JE DAT ?

• Er wordt nog altijd aan "de grote uitstap" gewerkt. Het is niet zo gemakkelijk om iets te vinden wat
voor iedereen interessant genoeg is.

• Het is voor de tapper gemakkelijker als niet iedereen betaalt met 1000 of 2000 frank !
• Er was een voorstel om PROTON te voorzien in ons lokaal tegen januari. Het zou gemakkelijk zijn ja.
• Er wordt nog verder gezocht naar een poetsvrouw.
• TIOS VERSLAGEN !! De beker staat voor een jaar in ons lokaal. Meer hierover in volgende info.

DE EURO

Nog eens vlug herhalen: tot en met 31 december 2001 verandert er niets in het lokaal wat de betalingen
betreft.

FIETSZOEKTOCHT

In de maand september kunnen de leden met hun familie onze fietszoektocht nog
afwerken. De deelnemingsformulieren met alle gegevens kan je vinden op de toog in
het lokaal. Ook deze keer krijgt de winnaar een mooi geschenk !



KVKT

•  invullen wedstrijdbladen : een voorbeeld hangt op het prikbord. Per ploeg wordt er ook één bezorgd.
• versturen en doorbellen van competitie-uitslagen: zie gele lijst aan de ijskast !
• GEBRUIK DE BRUINE ENVELOPPEN !!!!

• Beker Bisdom wordt gespeeld zoals vroeger: 2 WINNENDE SETS NAAR 21 PUNTEN MET
VOORGIFT!!!

• Veteranencompetitie wordt ook gespeeld zoals vorig seizoen !
• Beker "De Hollogne" zou dan weer gespeeld worden naar 4 gewonnen sets van 11 punten.
• Voor de open-reeksen op het tornooi geldt ook een nieuwe regel in verband met de sets. Afhankelijk

van het verschil in waardecijfer worden de sets langer dan 11 punten.
• Wie niet meer kan volgen (ik denk niet dat je alleen bent) leest best de volgende "mededelingen" van
KVKT als hij zich voor een nevencompetitie of een tomooi wil inschrijven.

VTTL

•  invullen wedstrijdbladen geeft geen probleem : nieuwe formulieren beschikbaar !!
• hoe je best het spelersrooster kan invullen lees je in de VTTL-info nr 636 blz 19
•  lees ook het lijstje van de boetes nog eens op blz 16: zo weet je wat je te wachten staat
• versturen van competitie-uitslagen: zie gele lijst aan de ijskast !
• GEBRUIK DE WITTE ENVELOPPEN !!!!

• klassement Wim Van Ajumel en Rob Lambrechts gewijzigd naar C6

SUCCES AAN ALLE COMPETITIESPELERS !

AGENDA

september fietszoektocht

di 18/09 Bestuursvergadering

TOOGVERANTWOORDELIJKEN SEPTEMBER - OKTOBER

datum naam datum naam

don, 06 sep 01 DE VRIJ DENNIS din, 02 okt 01 MICHIELSEN EDWIN
zat, 08 sep 01 FILLIERS DIRK don, 04 okt 01 MARISSEN PAUL

maa, 10 sep 01 JANSSENS KOEN maa, 08 okt 01 MARISSEN RUDY

din, 11 sep 01 FLOREN STAN don, 11 okt 01 FRANSEN RAF

don, 13 sep 01 BREUGELMANS ERWIN vri, 12 okt 01 DE VRIJ LUDO

maa, 17 sep 01 VAN BERGEN JEF maa, 15 okt 01 FILLIERS DIRK
don, 20 sep 01 ADAMS MARIANNE don, 18 okt 01 JACOBS BART
vri, 21 sep 01 BUYS ERNA zat, 20 okt 01 LUYCKX PATRICK

maa, 24 sep 01 SMULDERS TOOS maa, 22 okt 01 LAMBRECHTS ROB
din, 25 sep 01 VAN HOVE ERIC don, 25 okt 01 NUYTS JEF
don, 27 sep 01 DE VRIJ SANDRA woe, 31 okt 01 MARISSEN RUDY
zat, 29 sep 01 HEREMANS BJÖRN



Opmerkingen voor alle toogdagen

zorg datje tijdig aanwezig bent! Do=20.00 u Comp=20.00 u Zat=09.00 u
bij het terugbrengen, geld en toogblad(en) in de omslag steken, de omslag sluiten en direct na de
wedstrijd of training in de brievenbus (Oostmalsesteenweg 62) steken.
kijk het "NIET VERGETEN-lijstje" op de ijskast na !!!
klein geld : 400 Bfr muntstukken in de kas laten zitten of alles meegeven met een brieQe dat er
geen klein geld meer is (andere regeling vanaf 01/01/02 - lees INFO-TTK!!).
indien je onmogelijk kan op de aangeduide datum, zoek dan zelf tijdig iemand waar je mee kan
ruilen. Breng Jan Adriaensen op de hoogte als je ruilt, zo weet hij wie de sleutel moet komen
halen l!!

Opmerkingen voor donderdagen

tapper dient aanwezig te zijn om 20.00 uur (SLEUTEL NIET AFHALEN BU JAN /
TRAINING OF OPVANG JEUGD BEZIG VANAF 18:30)!
18.30 u. tot 20.30 u.: geleide training jeugd 2 x 10 lessen; andere donderdagen is er opvang voorzien.
20.30 u. tot 21.30 u.: volwassenen met klok

21.30 u. tot 24.00 u.: vrij spelen volwassenen
hou rekening met de allerkleinsten indien het druk is
opgelet voor volgende dagen :

• donderdag 01/11/01 wordt woensdag 31/10/01: Allerheiligen
• donderdag 09/05/02 wordt woensdag 08/05/02 : O.H.Hemelvaart

Opmerkingen voor competitiedagen

tapper dient aanwezig te zijn om 20.00 uur!
ploegen zullen sleutel afhalen bij Jan Adriaensen (Oostmalsesteenweg 62)
TWEE TOOGBLADEN INVULLEN !! Eén voor de bezoekers (wit) en één voor
Rijkevorsel (oranje) : opgepast verschillende prijzen !!!
tapper mag eindigen als de competitiewedstrijd is afgelopen (of in overleg met de aanwezige ploegen)
ploegen die alleen spelen (bv. bekermatch) tappen zelf.
ploegen zorgen zelf voor het doorbellen en versturen van de uitslagen !

Opmerkingen voor zaterdagen

tapper dient aanwezig te zijn om 09.00 uur!
sleutel afhalen bij Jan Adriaensen (Oostmalsesteenweg 62)
TWEE TOOGBLADEN INVULLEN !! Eén voor de bezoekers (wit) en één voor
Rijkevorsel (oranje) : opgepast verschillende prijzen !!!
tapper zorgt voor het doorbellen en versturen van de uitslagen !

veel succes en alvast bedankt voor de hulp !



BEURTROL 2001-2002

datum naam datum naam

don, 02 aug 01 JANSSENS LOUIS don, 20 dec 01 ORIS JOAN

don, 09 aug 01 DE VRIJ LUDO vri, 21 dec 01 WAUTERS MARIA

don, 16 aug 01 HEREMANS JEF don, 27 dec 01 VAN BERGEN JEF

don, 23 aug 01 LAURIJSSEN WILLY don, 03 jan 02 JANSSENS LOUIS

don, 30 aug 01 ADRIAENSEN JAN maa, 07 jan 02 FRANSEN RAF

don, 06 sep 01 DE VRIJ DENNIS don, 10 jan 02 ADRIAENSEN JAN

zat, 08 sep 01 FILLIERS DIRK maa, 14 jan 02 WAGEMANS RAGUL

maa, 10 sep 01 JANSSENS KOEN din, 15 jan 02 VAN HOVE ERIC

din, 11 sep 01 FLOREN STAN don, 17 jan 02 LAURIJSSEN WILLY

don, 13 sep 01 BREUGELMANS ERWIN vri. 18 jan 02 VAN LEUVEN ILSE

maa, 17 sep 01 VAN BERGEN JEF maa, 21 jan 02 JANSSENS LOUIS

don, 20 sep 01 ADAMS MARIANNE don, 24 jan 02 ADRIAENSEN JAN

vri, 21 sep 01 BUYS ERNA maa, 28 jan 02 VAN BERGEN JEF

maa, 24 sep 01 SMULDERS TOOS don, 31 jan 02 MATTHEEUSSEN PETER

din, 25 sep 01 VAN MOVE ERIC vri, 01 feb 02 HEREMANS JEF

don, 27 sep 01 DE VRIJ SANDRA maa, 04 feb 02 VERHOEVEN CHRIS

zat, 29 sep 01 HEREMANS BJÖRN don, 07 feb 02 ORIS JOAN

din, 02 okt 01 MICHIELSEN EDWIN vri, 08 feb 02 WAUTERS MARIA

don, 04 okt 01 MARISSEN PAUL don, 14 feb 02 VAN LEUVEN ILSE

maa. 08 okt 01 MARISSEN RUDY maa, 18 feb 02 VERPOORTEN BOB

don, 11 okt 01 FRANSEN RAF din, 19 feb 02 FLOREN STAN

vri, 12 okt 01 DE VRIJ LUDO don, 21 feb 02 LAURIJSSEN WILLY

maa, 15 okt 01 FILLIERS DIRK maa, 25 feb 02 ADRIAENSEN JAN

don, 18 okt 01 JACOBS BART din, 26 feb 02 WAGEMANS RAOUL

zat, 20 okt 01 LUYCKX PATRICK don, 28 feb 02 HEREMANS JEF

maa, 22 okt 01 LAMBRECHTS ROB vri, 01 mrt 02 DE VRIJ SANDRA

don, 25 okt 01 NUYTSJEF maa, 04 mrt 02 VAN DEN EIJNDEN BOB

woe, 31 okt 01 MARISSEN RUDY don, 07 mrl 02 VAN HOVE ERIC

maa, 05 nov 01 BROSENS FRANK maa, 11 mrt 02 SOMERS SVEN

din, 06 nov 01 SMULDERS TOOS din, 12 mrl 02 BROSENS FRANK

don, 08 nov 01 VERPOORTEN BOB don, 14 mrt 02 VAN EERSEL DAVID

vri, 09 nov 01 KIVIT LUCIEN vri, 15 mrt 02 LAMBRECHTS ROB

maa, 12 nov 01 MERTENS FRED maa, 18 mrt 02 MERTENS FRED

don, 15 nov 01 BASTIAENSEN LUC din, 19 mrt 02 FILLIERS DIRK

zat, 17 nov 01 BUYS ERNA don, 21 mrt 02 JANSSENS KOEN

maa, 19 nov 01 DE VRIJ SANDRA din, 26 mrt 02 MICHIELSEN EDWIN

don, 22 nov 01 LA>MBRECHTS ROB don, 28 mrt 02 VERHOEVEN CHRIS

vri, 23 nov 01 HEREMANS BJÖRN don, 04 apr 02 KIVIT LUCIEN

maa, 26 nov 01 VAN DEN EIJNDEN BOB don, 11 apr 02 VAN LEUVEN ILSE

don, 29 nov 01 MARISSEN PAUL don, 18 apr 02 VAN EERSEL DAVID

zat, 01 dec 01 SMULDERS TOOS don, 25 apr 02 JACOBS BART

maa, 03 dec 01 VERPOORTEN BOB don, 02 mei 02 KIVIT LUCIEN

din, 04 dec 01 SOMERS SVEN woe, 08 mei 02 MARISSEN RUDY

don, 06 dec 01 MICHIELSEN EDWIN don, 16 mei 02 MATTHEEUSSEN PETER

vri, 07 dec 01 VAN LEUVEN ILSE don, 23 mei 02 NUYTSJEF

don, 13 dec 01 JANSSENS KOEN don, 30 mei 02 FRANSEN RAF

maa, 17 dec 01 VERHOEVEN CHRIS

ZIE OOK ACHTERZIJDE ! !



/!

l7TyTS70FKT0rHT TTK RIJKEVORSEL

1. Inleiding;

Zoals dat wel meermaals het geval is vragen succesformules om herhaling. De
fietszoektocht die we vorig jaar ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan
van onze club organiseerden, kende immers zoveel respons bij onze leden dat een
bisnummer zich zondermeer opdrong.
De voorzitter zag er gelukkig geen graten in en haalde voor de gelegenheid zijn
stalen ros nog maar eens van stal om een kakelverse tocht uit te stippelen. We
leren ditmaal een ander stukje van Rijkevorsel en omstreken kennen waardoor de
fietstocht iets langer is uitgevallen. Je moet er als deelnemer rekening mee
houden dat je voor deze tocht enkele uren moet reserveren, het oplossen van de
opdrachten, plas- en drankpauzes inbegrepen.
Uiteraard hopen we dat onze leden weerom massaal op hun vehikel zullen
kruipen om ons, maar natuurlijk ook zichzelf, een plezier te doen!

2. Afspraken;

- De zoektocht staat enkel open voor de leden van TTK en hun gezinsleden.
- De zoektocht kan gereden worden vanaf begin augustus tot einde september.
- Het blad met de oplossingen kan onder gesloten omslag in de brievenbus van
onze cafétaria gedumpt worden ofwel rechtstreeks bezorgd aan Louis Janssens of
bij hem thuis - Biekorfweg 6 TP -.
- De winnaar van de zoektocht krijgt een maaltijdbon ter waarde van 2000 frank
die hij of zij, al dan niet met partner, in een Rijkevorsels etablissement mag
opsouperen.

- Onderweg zal taverne 'Het Bolks Heike' - alweer! - aangedaan worden. U mag
ter plaatse op kosten van TTK een consumatie degusteren, tenminste als U zich
legitimeert als een zoektocht fietsende TTK'er. De patron is op de hoogte van
deze afspraak!
Op maandag is de taverne gesloten: een gewaarschuwd man is er twee waard
zouden we zo zeggen.
- Men kan de fietsroute volgen aan de hand van het draaiboek dat jullie na deze
afspraken terugvinden: indien bij kruispunten, linkse of rechtse wegen geen
specifieke opmerking staat dient men steeds de baan te volgen, met andere
woorden, rechtdoor te rijden.
- De vragen werden chronologisch opgesteld: het antwoord op bv vraag 16 moet
je dus niet gaan zoeken bij de start van de zoektocht maar effectief tussen het
punt waar vraag 15 en vraag 17 worden gesteld.



- TTK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen,
platte banden, diefetal van uw vehikel, dronkenschap, verkeersagressie, enz.
- Rij voorzichtig, hou U aan de verkeersregels en maak er een aangenaam en
succesvol tochtje van!
- En zoals bij alle quizzen, zoektochten...: bij discussies over de antwoorden,
heeft de jury, in casu hier de organisator van de zoektocht, altijd het laatste
woord.

EN DAN NU...DE ZOEKTOCHT!!!

1. De start van onze fietszoektocht wordt gegeven aan ons eigenste lokaal.
2. We rijden de parking africhting Helhoekweg en steken het kruispunt over richting sporthal
de Valk.

vraag 1; Zowel langs de weg tussen de tennisvelden als aan de afboording van de
parkeerplaatsen zijn bomen terug te vinden. Hoe heet deze boomsoort waarvan er
overigens heel wat in bedenkelijke staat verkeren wegens gebrek aan degelijk
(snoei)onderhoud?

3. Vervolg uw weg. Je komt aan de grote baan Rijkevorsel - Oostmalle. Steek deze baan met
de nodige omzichtigheid over en rij het Smeel in.
vraag 2; Onderweg kom je een wel erg originele, en als je de eigenaar kent, ook wel
een toepasselijke 'brievenbus* tegen. Hoe ziet deze brievenbus eruit?

4. We komen aan een T-kruispimt en draaien rechtsaf, richting Brug 7.
VRAAG 3; Het huis met nummer 163 heeft een aantal niet levende dieren in zijn bezit.
Je hoeft ze niet allemaal op te snorren. Wij zijn al tevreden met twee dieren.

5. We draaien links de Parre in en na een kleine honderd meter rechtsaf de Hoeveweg volgen.
VRAAG 4; Hoeveel clubs of verenigingen hebben van café Sport dat aan de brug
gelegen is hun 'clublokaal' gemaakt.

6. Steek vervolgens de baan rechtover, alweer met de nodige voorzichtigheid en vervolg uw
weg aan de linkerkant van het kanaal Dessel - Schoten oftewel 'de vaart' zoals wij dat toch zo
mooi kunnen zeggen!
VRAAG 5: Hoeveel haltes kan de bus aandoen op de lijn Rijkevorsel - Turnhout ?
VRAAG 6: Aan uw linkerkant kom je een gebouw tegen waar aan de gevel een bord met
de Amerikaanse vlag terug te vinden is. Een quizvraagje: waarvoor staan de 'stars en
stripes' in die Amerikaanse vlag?
VRAAGT: Welke kraan dient afgesloten te worden bij brand in het labo?
VRAAG 8: Wat betekenen de woorden Haften arabanizin motorunu durdurun'

7. We komen aan de volgende brug en zijn dus voor de goede waarnemer zowaar in Beerse
aanbeland.

VRAAG 9: Mag je in café 'de 2 volksvrienden' als mindeijarige alleen binnenkomen?
Natuurlijk niet: in België bestaat er nog altijd zoiets als de wet' ter beteugeling van de
dronkenschap'. Onze vraag: van wanneer dateert deze wet?



8. We rijden naar links, richting Rijkevorsel maar draaien de derde straat rechts - Duivenhoek -
in.

VRAAG 10: Engeltjes hebben altijd vleugeltjes maar hun kleur wil nog wel eens
verschillen. Welke kleur hebben ze ditmaal?(deze vraag moet opgelost worden vooraleer
je de Duivenhoek inrijdt!)

9. We komen aan een T-kruispunt en gaan hier linksaf, de Meergoorstraat in.
10. We rijden rechts de Lage Heide in.
VRAAG 11; Welk dier wordt er als bloembak gebruikt?
VRAAG 12; Op welk toestel kan je het woord 'landgerate' terug vinden?

11. We draaien op het T-punt rechts om daarna links (wederom op een T) de Osseweg te
volgen. Vervolgens slaan we rechtsaf, de Vossenburgstraat in.
VRAAG 13; Een ietwat ciyptische omschrijving en vraag: wie is de molenaar van
dienst?

12. Er komt een splitsing aan maar we volgen de weg schuin links.
13. Op het kruispunt gaan we linksaf, Vogelenzang.
14. Op het volgende kruispunt gaan we opnieuw linksaf en volgende de Koloniedijk die later
overgaat in de Beersedreef.
VRAAG 14: Links en rechts van deze weg heeft een tuinbedrijf verschUlende hectaren
grond beplant met bomen, heesters...Om welk tuinbedrijf gaat het hier?

15. We rijden nog steeds rechtdoor totdat we opnieuw aan een drukke baan komen. Voor de
derde maal deze tocht dient U uw vege lijf te redden. Kijk goed naar rechts en links en bij vrije
baan mag je deze oversteken en naar links vervolgen.
(Ter info: leden met geen onbesproken verleden zullen zeker de naaste omgeving herkennen!)
16. We draaien na ongeveer driehonderd meter rechts de Kapelstraat in.
VRAAG 15: Welke TTK-clublid verdient hier zijn dagelijkse portie spijs en drank (of is
het andersom!?) maar had er gezien zijn uiterlijk evengoed kunnen verblijven!
VRAAG 16: Op welke dagen is 'SIM' open?

17. Rijden maar en liefet van al steeds rechtdoor wil je niet verdwalen in de dreven die je
geregeld tegenkomt links en rechts van U.
18. Éénmaal op een T aangekomen draai je linksaf.
VRAAG 17: En zowaar nu een geschiedenisvraag: op uw linkerkant kom je een huis
tegen met nummer 28. Een hele poos geleden kwam deze plek in het nieuws omwille van
illegale praktijken. Om welke praktijken ging het hier?

19. Blijf de weg, nou ja weg, volgen en licht geregeld je achterwerk van het zadel om uzelf een
lekke band te besparen. Deze goede raad komt natuurlijk rijkelijk laat want je bent uiteindelijk
al geruime tijd dit soort weg aan het berijden!
20. De verlossing is nabij: je komt opnieuw aan een T - de Papenvoort - en draai links de
geasfelteerde weg op.
21. Op de volgende T dient U het stuur naar rechts te wenden, richting de ultieme verlossing.
VRAAG 18: Vooraleer u in de drank te storten willen wij u nog graag vervelen met één
vraagje: wat betaal je voor een genormaliseerde zending van 485 gram? Om jullie
stilaan in Euro's te laten denken willen we hier de prijs in Euro.



22. Na dit makkelijk zoekwerk mag je enkele tientallen meters doorrijden en uw tweewieler
aan de kant zetten om de tocht te onderbreken en de innerlijke mens ook zijn pretje te gunnen.
Zoals afgesproken is den Duvel, den Kriek...op kosten van de club. Als je er nog graag een
vispannetje of gestoofde ribbetjes bij hebt dien je daar wel zelf de centen voor op te hoesten.
Er zijn grenzen!
VRAAG 19; De uitbater van het Bolks Heike heeft tal van hobby^s - werken, nietsdoen,
muziekoptredens en reizen, met een voorkeur voor Ierland en omgeving. Niet voor niets
heeft hij dan ook een tapkraan waaruit het donkere Guiness bier vloeit. Het tappen van
dit bier is bij wijze van spreken een kunst en de echte klasbak werkt zijn tapwerk af met
het maken van een specifieke tekening in het schuim van het Guiness bier. Om welke
tekening gaat het hier?

23. Fiets gevonden!? Dan vervolgen we onze weg richting Wortel en slaan aan het kapelletje
linksaf de Koestraat in. De fietsers van vorig jaar zullen ongetwijfeld een déja vu effect
ervaren. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou het wel eens kunnen dat het daarnet niet bij één
consumptie is gebleven!
24. Blijf de 'hoofdweg' volgen en rijdt dus niet de doodlopende weg in. Constateer ondertussen
datje wederom op een niet geasfalteerde weg rijdt,...met alle gevolgen van dien.
vraag 20; Aan welk soort boom werd een uilenbak bevestigd?

25. Je komt aan het nog steeds imponerende optrekje van de heer Fransen en draait hier naar
links.

26. Na enkele honderden meters draai je linksaf de Keirschot - Hoeveweg in.
VRAAG 21; Welk dier fungeert hier als 'windhaan'?
VRAAG 22; Als fietser heb je er normaliter geen hinder van maar als wandelaar wordt
je er toch voor gewaarschuwd: de teek. Het beestje kan voor de mens kwalijke gevolgen
hebben. Wat is de meest bekende ziekte die de teek bij de mens kan teweeg brengen?

27. We komen een kruispunt en gaan hier rechtdoor, de Zwartbossen in.
28. Ook op het volgende kruispunt gaan we - of rijden natuurlijk - rechtdoor.
(Mocht je nog verlegen zitten om stookhout deze winter en was je tevreden over uw vorige
bestelling, steek dan even binnen bij 'Warke Palet' en plaats een nieuw bestelling)
29. Onze weg splitst zich en we volgen de splitsing links, richting Schommeweg.
30. We komen uit op de Bolksedijk en rijden naar rechts.
vraag 23: We komen een huis tegen waaraan je kan zien dat de bewoners 'fiere*
mensen zijn. Waaraan is dit te merken?

31. Aan de splitsing nemen we de straat links en blijven deze volgen.
vraag 24: Als je weet dat een buxusbol van deze omvang en grootte algauw 1000
frank kost, dan weet je meteen voor hoeveel geld aan buxusplanten, de eigenaar zomaar
tegen de straat heeft staan. Tel gewoon het aantal buxussen en geef ons het juiste getal

32. Draai rechts de Biekorfweg in en constateer dat je in een doodlopende straat terecht bent
gekomen. Het goede nieuws is echter dat hier de fietszoektocht eindigt en wat meer is: je bent
aanbeland bij de voorzitter himself. Mocht je hem thuis treffen, dan kan er zeker een afeluitend
pintje af en kan je meteen het ingevulde antwoordformulier aan hem overhandigen.



Voila, dat was dan onze fietszoektocht. Wij mogen hopen dat jullie, primo, het een leuke tocht
vonden, secundo, dat de meeste, zoniet alle vragen een goed antwoord hebben gekregen en
tertio, dat jullie en jullie alleen de begeerde hoofdprijs mogen winnen!!

P.S. Om die hoofdprijs te winnen is het niet onbelangrijk om bijgevoegd antwoordformulier
netjes in te vullen en aan Luigi Bichicletta te laten geworden.

In opdracht van het Bestuur van TTK R.

Louis Janssens, de fietsende voorzitter.



ANTWOORDFORMULIER:

NAAM:

SCHIFTINGSVRAAG: Louis Janssens heeft met zijn supersonische Norta-
fiets - 21 versnellingen liefst - het traject afgereden onder abnormale
weersomstandigheden (lichtbewolkt, heel veel zon en een aangenaam
briesje). Hij heeft zicht uiteraard niet bekommerd om het oplossen van de
vragen en heeft zich evenmin laten verleiden tot een pitsstop aan het Bolks
Heike. Zijn vrouw had wel beloofd dat bij zijn terugkeer zijn lievelingskostje
zou klaarstaan: scampi's met look
Hoe lang heeft onze voorzitter over de tocht gedaan, met start aan het lokaal
en aankomst bij hem thuis, de lekkere scampi's ondertussen in gedachten?

Uren en Minuten

1. 13.

2. 14.

3. 15.

4. 16.

5. 17.

6. 18.

7. 19.

8. 20.

9. 21.

10. 22.

11. 23.

12. 24.


