In samenwerking met

Welkom op onze Fietszoektocht. De nadruk ligt op 17 km aangenaam fietsen en ook wat zoeken.
Alle antwoorden zijn ter plaatse te vinden. Hou het veilig, en respecteer steeds de verkeersregels.
Maar vooral: Maak er een aangename tocht van. Veel plezier

Wegbeschrijving en opdrachten
We starten aan het Huis ‘Rotz’, markt 45 in Zele, en we beginnen onmiddellijk met een vraag.
Vraag 01: Hoeveel maal vind je het logo van ROTZ terug op de gevel? De logo’s op de aangeplakte affiches tellen
niet mee.
We vertrekken langs de Avil Geerincklaan richting het De Elststraat.
We steken de Elststraat over, en komen in De Beukenlaan.
We volgen de Beukenlaan tot aan het T-kruispunt met de Eikenlaan, en slaan links af.
We laten de Cederlaan rechts liggen.
Voorbij huisnummer 66 slaan we rechts af (onverharde weg)
Vraag 02: Hoeveel afbeeldingen van dieren vind je op het bord met “Drieswegel”?
We volgen de Drieswegel tot aan de Stokstraat. Daar slaan we rechts af.
Aan de kapel OLV van den Tuimelaar stoppen we even. Dit plekje is verkozen tot mooiste plekje van Zele.
Vraag 03: Geef het huisnummer van dit kapelletje. (bijna het jubileumgetal van de gezinsbond)
We volgen onze weg verder lang Goeiende. We passeren de overweg.
Vraag 04: Hoeveel rode lichten van de overweg zullen hier tegelijk branden bij een gesloten overweg?
We volgen de weg verder. Als deze onverhard wordt, volgen we deze met een bocht naar links, daarna een haakse
bocht naar rechts, tot we aan de Hof ten Goededreef komen. Daar slaan we rechts af.
We komen aan het kruispunt met de N47 (opgelet!). We steken de N47 over (opgelet!) en slaan daar rechts af (volg
het fietspad). Na een 20-tal meter slaan we onverharde weg in (bord ‘honden aan de leiband’).
We volgen deze onverharde weg (aan eerste T-kruispunt links, en verder steeds links af tot in de Schoolstraat).
Aan de Schoolstraat slaan we links af.
Even verder komen we een bord met een schilderij van André Bogaert tegen. Deze staan verspreid langs de
“Durmeboorden wandelroute”.
Na paal met “3130” slaan we de eerste onverharde weg langs de rechterkant in.
We kruisen de verharde weg (Donkerputstraat) en volgen de onverharde weg (volg groene MTB-route).
Na de eerste bocht naar rechts slaan we links af (volg gele MTB-route).
We rijden tot aan een splitsing en het infobord over het bos “De Kastelen”.

Vraag 05 vind je hier ter plaatse.
We vervolgen onze weg langs trage weg “De Puitenputwegel” (links af)
Aan de verharde weg (De Moest) slaan we rechts af.
Aan “Honden verplicht aan de leiband” volgen we de verharde weg naar rechts.
We slaan rechts af in de onverharde weg “De Kastelen”, en volgen die tot aan de infoborden over het Kasteel van
Sint-Anna.
Vraag 06: Hoeveel tekeningen staan er als antwoord op de vraag hoe het kasteel van Sint-Anna er zou uitgezien
hebben?
We volgen de Penningdreef tot aan de kapel met “In het kruis is onze zaligheid gelegen. Amen”
Vraag 07: Hoeveel is de som van de cijfers op het bordje van TMVW op de kapel?
We volgen de Sint-Annastraat richting Zele voor +/- 50 m.
Voor de 2 witte huizen steken we over in het Niestraatje, en slaan onmiddellijk af in de onverharde weg.
(Heydenwegel)
Aan de volgende T-splitsing slaan we rechts af in de Hollandshofwegel.
Verder kun je afslaan naar Den Tuin van Ketels (groenten te koop rechtstreeks van het land), maar we doen dit niet,
en rijden rechtdoor tussen de 2 paaltjes door.
Op het einde van de onverharde weg (T-kruispunt) slaan we links af.
Aan de kapel op de rechterkant is een plek om troost te vinden.
Vraag 08: Wie ben ik?
We slaan rechts af in de “Lekkerbeyten”
Aan het T-kruispunt met de Hellestraat volgen we fietsknoop ‘93’
Aan het T-kruispunt met de Noord Langestraat blijven we fietsknoop ‘93’ volgen.
Aan het kruispunt van de Noord-Langestraat en Langevelde zien we een paal met daarop 7 blauwe richtingswijzers
voor fietsers.
Vraag 09: Hoeveel plaatsnamen bevatten een meisjesnaam? Schrijf deze ook op.
We volgen de straat Langevelde, passeren de Maesputwegel en slaan verder links af in de Ruggenenwegel.
Aan het einde van de onverharde weg slaan we rechts af. We volgen Huivelde.
We rijden de Bakkerstraat in.
Vraag 10: Aan welk (even) huisnummer vind je een brandweerhelm?
Aan Tuincentrum Verheggen vind je de volgende vraag:
Vraag 11.: ter plaatse uitgehangen
Nadat de vraag opgelost is, keren we even terug en slaan rechts af, in de onverharde weg tussen de huizen met nr 67
en 75.
Bij het uitkomen van de onverharde weg blijven we rechtdoor in Rinkhout rijden, en slaan links een kleine weg in
voor huisnummer 195. Let op, je bent er vlug voorbij. (zigzag tussen wit-rode afsluiting)
Op het einde van de onverharde weg zijn we in het Industriepark, en slaan links af. Aan de Heikensstraat slaan we
links af, en aan de bocht slaan we links af en nemen de weg onder de N47. Onder de brug zien we dat de opvolging
van kunstschilder André Bogaert in Zele verzekerd is.
Vraag 12: Welke 2 routes passeren onder het viaduct ?
In de Industriestraat slaan we links af, en verder rechtsaf (Dr. V. Van Cauterenstraat)
We volgen de weg langs de Zandberg, Dr. A. Rubbensstraat tot op het marktplein.
Vraag 13: In welk jaar werd de pastorij opgericht ?
Hier eindigt de fietszoektocht. Breng je antwoordblad binnen voor 15 sept ’22 en maak kans op een prijs.
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