ROUTEBOEKJE ZOMERZOEKTOCHTEN
www.gezinssportvlaanderen.be

elke dag van 3 juli t.e.m. 30 september 2020

Sint-Truiden gezien?
Sint-Truiden gevonden!

• Wandelzoektocht
• Fietszoektocht
• Geocaching

Sint-Truiden gezien?
Sint-Truiden gevonden!
Je hebt net het routeboekje van
onze zomerzoektochten aangekocht. Hierin vind je de wandelzoektocht, de fietszoektocht en
de geocaching. Deze brochure
bevat praktische tips , de routes,
de vragen, de antwoordformulieren en een reglement.
• Kinderen ontvangen een apart
boekje ‘kinderzoektocht’ met hun
eigen vragen en spelletjes.
• De ingevulde antwoordformulieren moeten vóór 7 oktober
2020 in ons bezit zijn.
• De foto’s in deze brochure zijn
copyright Gezinssport Vlaanderen -Toerisme Sint-Truiden en
fotoclub Renovat. Deze werden
genomen voor het ‘covid – 19’
tijdperk.

Gezinssport Vlaanderen heet jou welkom op haar zomerzoektochten
in Sint-Truiden, de hoofdstad van Haspengouw.
Als gezin heb je enkele uitdagende maanden achter de rug. Een fijne
activiteit zoals onze zomerzoektocht is een welkome ontspanning, maar
brengt wellicht ook wat onzekerheid met zich mee. Toch kunnen we jou
met de organisatie van onze zomerzoektochten meteen geruststellen.
De gezondheid van onze deelnemers aan onze zoektochten komt op de
eerste plaats en daarom namen we een aantal voorzorgsmaatregelen
om onze zomerzoektochten veilig en comfortabel te laten verlopen
(zie p. 4).
Sint-Truiden, dat is Trudo, de Frankische edelman die rond 650 een
abdij bouwde. Alle wegen leiden naar de abdij: het stadhuis, het belfort, de talloze kerken en kloosters, kastelen, de stadsomwalling, …
Onze zoektochten nemen je mee langs een selectie hoogtepunten van
Sint-Truiden als historische stad met verrassend mooi erfgoed, maar
ook als hedendaagse fruitstad.
Sint-Truiden is ook een fietsparadijs bij uitstek. Onze route voert je
langs eindeloze golvende plantages van fruitbomen, langs de ruïne
in Brustem, de 'galg' en het 'kapelleke' van Helshoven, het kasteel van
Hoepertingen en om te eindigen het domein ''t Speelhof'. Daarnaast
is Sint-Truiden ook een fijne winkelstad. Met de ‘Trudopas’ kan je 7
historische gebouwen met 1 toegangscode bezoeken.
Heel wat om te ontdekken op onze zoektochten. Goed gezocht? Dan
maak je kans op een van de mooie prijzen.
Contactgegevens dienst Toerisme Sint-Truiden: Grote Markt | 3800
Sint-Truiden - info.toerisme@sint-truiden.be - T +32 (0)11 70 18 18
Openingsuren: ma. tot za.: 9u tot 17u, zon. en feestdag: 10u tot 17u
Parkeren? https://www.sint-truiden.be/parkeren
Mogelijkheid tot gratis parkeren op de Veemarkt en parking aan het
station
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In de ban
van de oogst

VAN HARTE WELKOM IN SINT-TRUIDEN,
DE HOOFDSTAD VAN HASPENGOUW ÉN DE STAD VAN TRUDO!
665, het ‘geboortejaar’ van Sint-Truiden. Aan de oevers
van de Cicindria stichtte Trudo - een edelman - een kerkje.
Deze groeide stap voor stap uit tot een abdij. In de
daaropvolgende eeuwen werd Sint-Truiden een welvarend
bedevaartsoord en handelscentrum, waardoor de stad zelfs
één van de ‘23 Goede Steden van het prinsbisdom Luik’
werd. Eeuwenlang speelde onze stad een stille sleutelrol
in de geschiedenis.
Vandaag is Sint-Truiden een bruisende markstad te midden
van een vruchtbare landbouwstreek. Fruit en erfgoed zijn
onze handelsmerken, sfeer en gezelligheid onze troeven.
Geniet van een lekker drankje op één van de vele gezellige
terrasjes, na een stevige wandeling of fietstocht door ons
fruitige landschap. Laat je achteraf verwonderen door de

prachtige kerken, de imposante abdij en de pittoreske
kapelletjes in de 6de monumentenstad van Vlaanderen.
Maak je klaar voor een onvergetelijk avontuur in de
hoofdstad van Haspengouw, want Sint-Truiden vindt altijd
wel een manier om je te verrassen.

In de ban van de oogst
De zomer… een tijd van zwoele temperaturen en lekker
buiten zitten. Hier in Sint-Truiden is de zomer extra magisch,
dan plukken wij ons Haspengouws Goud! In juli, augustus
en september kleuren de velden felgroen en buigen de
takken van de fruitbomen door onder het gewicht van
miljoenen rijpe appels, peren en kersen. Jij kan samen met
je familie deze oogstmagie beleven tijdens één van onze
vele oogstactiviteiten!

Ga naar www.visitsinttruiden.be voor een volledig overzicht
van alle oogstactiviteiten.
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De foto’s voor deze advertentie werden genomen vóór het ingaan van de coronamaatregelen.

WEES VOORZICHTIG
Dit zijn mama Mie en kleine Mo. Ze zijn terug van de partij op deze mooie zoektocht!
Kleine Mo hopt nog steeds veilig mee, soms in mijn buidel, soms alleen maar in mijn
buurt. Samen kijken ze goed uit, zeker ook in deze stad. Enkele belangrijke tips staan
hier weergegeven en kleine Mo vertelt de kindjes over veilig stappen in het kinderzoektochtboekje... Samen zijn ze zo veilig op weg!

Waar moet je stappen?
Maak eerst en vooral gebruik van het
voetpad. Is dat er niet? Stap op de begaanbare bermen of zelfs op het fietspad. Let wel, op het fietspad hebben
fietsers voorrang! Pas als ook dat niet
kan mag je op de rijbaan stappen.
Maak de veiligste keuze, probeer de
rijbaan te vermijden. Opgelet: Moet je
op de rijbaan stappen, loop dan zo links
mogelijk en achter elkaar. Enkel als je
veiligheid links in gevaar zou komen
(denk maar aan slechte zichtbaarheid
of een gevaarlijke hindernis) steek je
over en loop je rechts achter mekaar.
Hoe en waar steek je over?
Gebruik altijd een oversteekplaats als
die er is (dat is zelfs door de wet verplicht als die zich op minder dan ongeveer 30m bevindt). Steek voorzichtig
over en hou rekening met naderende
voertuigen. Als het voetgangerslicht
op rood springt tijdens het oversteken,
dan mag je verder lopen. Wie nog op
de stoep staat, moet echter wachten,
ook al maak je deel uit van een groep.

VEILIG OP WEG MET DE FIETS
Waar moet je fietsen?
Gebruik de berijdbare fietspaden aangeduid door witte strepen of
verkeersborden. Fiets rechts, tenzij de verkeersborden aanduiden
dat je links moet rijden. Let in dat geval extra op bij kruispunten en
zijstraten. Automobilisten verwachten niet altijd een fietser uit de
andere richting. Gebruik parkeerzones of gelijkgrondse bermen rechts
in je rijrichting, maar verleen er wel voorrang aan andere gebruikers.
Buiten de bebouwde kom mag je trottoirs en verhoogde bermen
gebruiken. Indien nodig, gebruik de rijbaan aan de rechterrand. Je
mag –achter elkaar!- op een busstrook of overrijdbare bedding
fietsen als je er een symbool van een fiets ziet.
Alleen of met twee?
Je mag NIET met twee naast elkaar rijden
- als je het kruisen met een tegenligger onmogelijk maakt (binnen
en buiten de bebouwde kom);
- als er achteropkomend verkeer aankomt (buiten de bebouwde kom).
In de andere gevallen mag je naast elkaar fietsen.
Let ook op:
- Je fiets moet in orde zijn, voorzien van 2 remmen, bel, reflectoren,
voor- en achterlicht.
- Steek je arm uit als je van rijrichting gaat veranderen, maar let op
je evenwicht.
- Bij zichtbaarheid minder dan 200m, zonsopgang en valavond moet
je wit licht vooraan en rood licht achteraan branden.
- Bij oversteken van de rijbaan of links afslaan, moet je voorrang
verlenen aan weggebruikers die de rijbaan blijven volgen.
- Straten met aangeduid beperkt eenrichtingsverkeer mag je inrijden.

WAT TE DOEN BIJ
ONGEVALLEN?
Door deelname ben je verzekerd voor persoonlijke ongevallen. Neem na een ongeval
onmiddellijk contact op met
Gezinssport Vlaanderen, wij
bezorgen je dan de nodige
formulieren.

4

ALGEMEEN REGLEMENT
1. De wandel-, fiets-, kinderzoektocht en geocaching ‘Sint-Truiden gezien, Sint-Truiden gevonden’ worden
georganiseerd door Gezinssport Vlaanderen, Troonstraat 125, 1050 Brussel.
2. Deelnemen aan deze evenementen kost 15 euro voor het pakket (wandel-, fiets en geocache). Voor leden
van Gezinssport Vlaanderen en of de Gezinsbond is dat resp. 10 euro, steeds op vertoon van je lidkaart. De
kinderzoektocht is voor iedereen gratis indien er een pakket is aangekocht door een volwassene. Je ontvangt bij inschrijving een startpakket met een toeristische brochure, nuttige info en stadsplan en een aantal
kortingsbonnen.
3. De zoektochten lopen van 3 juli tot en met 30 september 2020. Antwoordformulier moeten uiterlijk op 7
oktober 2020 gestuurd worden naar Gezinssport Vlaanderen t.a.v. zomerzoektochten, Troonstraat 125, 1050
Brussel. Je kan ze ook ten laatste op 7 oktober 2020 afgeven op het Infokantoor voor Toerisme van Sint-Truiden op de Grote Markt. Je kan de antwoordbladen ook uiterlijk op 7 oktober 2020 digitaal doorsturen via de
website www.gezinssportvlaanderen.be met vermelding van je deelnemingsnummer.
4. Antwoordformulieren moeten duidelijk leesbaar worden ingevuld en kunnen na de zoektocht niet worden
teruggevraagd. Digitale antwoordformulieren worden gelinkt met de gegevens van de inschrijving. Per goed
antwoord scoor je 1 punt. Bij ex aequo beslist de schiftingsvraag en indien nodig, zal de bijkomende schiftingsvraag gelden. Indien er dan nog een ex aequo bestaat, beslist de lottrekking.
5. Alle winnaars ontvangen persoonlijk een bericht. De antwoorden worden gepubliceerd op de website www.
gezinssportvlaanderen.be. In elke categorie kan een gezin maximum één prijs winnen, ongeacht het aantal
formulieren dat dit gezin opstuurt. Tevens wordt er één superprijs uitgereikt voor deelnemers die aan alle
zoektochten (wandel, fiets en geocaching) hebben deelgenomen en hier alle antwoordformulieren van hebben
ingediend. De kinderen kunnen één prijs winnen indien ze hun antwoorden van de kinderzoektocht bezorgen.
6. Noch over de inhoud van de vragen, noch over de mogelijke antwoorden kan tijdens of na de zoektocht
worden getelefoneerd of briefwisseling worden gevoerd. Enkel indien deelnemers tijdens de zoektocht
opmerkingen hebben over veranderde of onduidelijk geworden wegaanduidingen of gewijzigde namen van
gebouwen kunnen deze schriftelijk worden gemeld aan Gezinssport Vlaanderen, waarvoor dank! Dit kan het
snelst via mail naar gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be.
7. Wat te doen bij ongevallen? Door deelname ben je verzekerd voor persoonlijke ongevallen. Neem na een
ongeval onmiddellijk contact op met Gezinssport Vlaanderen, wij bezorgen je dan de nodige formulieren.
8. Tegen de eindbeslissing van de organisatoren kan niet worden ingegaan.
9. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het reglement en de zoektochtregels.

ZOEKTOCHTREGELS
Neem, voor je enthousiast van start gaat, nog even heel aandachtig volgende afspraken door.
1. Een tekst tussen aanhalingstekens moet je langs het traject kunnen terugvinden zoals deze geschreven staat
in je opgave. Hoofdletters of kleine letters hebben geen belang, wel de spelling.
Voorbeeld: “KERKSTRAAT” is niet gelijk aan “KERKSSTRAAT”.
2. Wanneer gevraagd wordt om een tekst, naam of woord te noteren, schrijf deze dan juist en volledig over.
Hoofdletters of kleine letters hebben geen belang, wel de spelling.
Voorbeeld: zie punt 1.
3. Je moet er vanuit gaan dat er in de tekst geen tikfouten voorkomen.
4. Gegevens op affiches, vlaggen of achter glas tellen niet mee tenzij duidelijk vermeld in de vraag of opgave.
5. Een in het enkelvoud gestelde vraag kan meerdere oplossingen hebben.
6. Als je op zoek moet naar namen, dan moet je nooit op brievenbussen of deurbellen zoeken.
7. Als er in de opgave staat: ‘Kies uit’ dan moet je kiezen voor één van de mogelijke antwoorden.
8. Als bij een vraag ‘Vul aan’ vermeld staat, dan moet je enkel het ontbrekende woord/de ontbrekende woorden
op je antwoordformulier noteren.
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WANDELZOEKTOCHT
We bieden je een 4 kilometer lange wandelroute aan die je langs al
de mooie plekjes van het gastvrije Sint-Truiden leidt. Uiteraard kom
je ook meer dan voldoende gezellige terrasjes tegen waar je even
kan verpozen. Langs het traject hebben we een aantal (foto)vragen
uitgewerkt waarbij het de bedoeling is goed uit te kijken en even na
te denken vooraleer een antwoord te formuleren. Het blijft immers
een zoektocht wat toch enige uitdaging veronderstelt. Op die manier
wordt het trouwens des te leuker wanneer je de juiste oplossing weet
te vinden. En hoe meer correcte antwoorden, hoe groter de kans op
een hoofdprijs uit het aantrekkelijke prijzenpakket! We voorzien echter
ook een aantal hoofdprijzen die we via loting toekennen. Stuur dus
zeker je antwoordformulier in!
Voor de kinderen hebben we langs hetzelfde parcours een ludieke
foto-opdracht uitgewerkt waardoor het ook voor hen een spannende
ontdekkingstocht wordt met aan het eind misschien een graai uit de
kinderprijzenkast.
We wensen je alvast een zonnige, aangename en boeiende tocht door Sint-Truiden toe!
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Routebeschrijving en vragen
Er zijn twee soorten vragen: TEKSTVRAGEN en FOTOVRAGEN (zie p. 10). De antwoorden
op de tekstvragen vind je op de locaties aangegeven in de routebeschrijving. De foto’s
staan echter niet in volgorde van het parcours. Uitkijken is dus de boodschap!

TEKSTVRAGEN:
JE GEEFT DE ANTWOORDEN TELKENS OP BASIS VAN DE GEGEVENS DIE JE TER PLAATSE VINDT.
Opgelet: we verwijzen nog even naar punt 5 uit de zoektochtregels waar staat dat een in het enkelvoud gestelde
vraag meerdere oplossingen kan hebben. Een advies dat je zeker nog van pas kan komen bij een aantal vragen.
Route wandelzoektocht:
- bij de routebeschrijving vind je ook telkens een verwijzing naar de vragen van de kinderzoektocht = Fk
We starten aan het infokantoor van Toerisme St-Truiden. Aan de uitgang, schuin links wandelen richting
het gebouw op de hoek van de Grote Markt en de
Zoutstraat. Hier neem je rechts, je houdt dus de handelszaken aan je linkerzijde en je stapt richting Abdijsite
maar eerst nog volgende vraag.

Het antwoord op de volgende vraag vind je aan de
rechterzijde van de straat.
Vraag 5: bevindt de brievenbus van het huis met huisnummer 43 zich, volgens gegevens op de gevel van dit
huis, in de Minderbroedersstraat? Kies uit: JA-NEEN
Aan het volgende T-punt rechts, Luikerstraat blijven volgen. De Luikerstraat gaat over in Capucienessenstraat.
Links van huisnummer 8 (op brievenbus) vind je de
toegang tot de bib en ook het antwoord op volgende
twee vragen.

Vraag 1: wat was de oude benaming van een huis
waar, volgens gegevens ter plaatse, H.A. Vanden Berck
eigenaar van was?
Je stapt door de poort van de abdijsite en je loopt
rechtdoor.

Vraag 6: je bemerkt hier een infobord met straatnamen en onderaan 4 locaties. Welke straatnaam en/
of locatie heeft als eerste vier letters Z – I – E – K
waarbij deze letters niet noodzakelijk in de opgegeven
volgorde staan?

Fk 1: door wie worden de dieren in de kooi rechts op
de foto verzorgd?
Vraag 2: wat is de familienaam van de kunstenaar die
werkt aan het project ‘The Cosmopolitan Chicken’?
Je volgt het smalle kiezelwegje waarbij je de gebouwen aan je rechterzijde houdt. Aan het einde van de
gebouwen staat op de hoek een plexi infobord.

Vraag 7: welk woord hier vermeld op een infobord,
kan je scrabbelen met volgende letters: O – M – N – S
– T – I – O – R – P – I – E – T – S ? Je zoekt dus naar
een woord dat bestaat uit de 13 opgegeven letters.

Vraag 3: Noteer het cijfer en de letter van het gebouw
waarin zich, volgens gegevens op een plexi infobord
met “DE ABDIJ”, een stedelijk museum bevindt.
Je stapt door de poort en neem rechts, Plankstraat.

Fk 5: welk woord staat hiernaast op een rood-wit
bord?
Je blijft de straat verder volgen en dus mee naar rechts
bochten.

Vraag 4: noteer de familienaam van de architect van
de Academiezaal.

Vraag 8: welke drie letters staan hier rechts van “RIK
VAN SCHIL”?
Aan het T-punt links: Minderbroedersstraat.

Fk 2: van welke heilige vind je hier links van deze deur
een afbeelding in de gevel?
Na het huis met huisnummer 4 links afslaan en even
verder rechts (je houdt dus de kerk aan je rechterzijde).
Zo kom je uit op het H. Hartplein.
Aan het T-punt links: Luikerstraat.

Vraag 9: vul aan: “BEWAAR HET
IN MIJN
OGEN”.
De oplossing van volgende vraag vind je in de omgeving
van de ingang van de kerk.

Fk 3: welke 2 cijfers vind je hier rechts van deze cijfers?
Fk 4: welke soort zaak is hier gevestigd?
Kies uit: slager – bakker - kledingwinkel

Vraag 10: Vul aan met een getal bestaande uit 2 cijfers:
"OK05
00"
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Fk 6: wat is het huisnummer van het huis waar je deze
gevelsteen ziet?
Voorbij de ingang van de kerk links nemen. Aan het
einde van het plein rechts, Clockemstraat (dus niet
rechtdoor!).

Vraag 12: stonden, volgens gegevens op dit infobord,
op de plaats van het huidige Sint-Martenplein sinds
1239 gebouwen van het ‘Stadssieckenhuis’? Kies uit:
JA – NEEN
Je stapt nu tot aan de ingang van de kerk.

Fk 7: met welke hand heeft deze heilige zijn staf vast,
de linkerhand of de rechterhand?

Vraag 13: wat zijn, volgens gegevens in de omgeving van de ingang van de kerk, de verschillende
benamingen die aan deze kerk sinds de 11de eeuw
gegeven zijn? Bij je antwoord mag je het woordje
'kerk' weglaten.

Vraag 11: je bemerkt in deze straat een mozaïeken
afbeelding van de heilige Trudo. Hoeveel maal komt
de letter ‘T’ voor op deze afbeelding?

Fk 11: wat houdt deze man in zijn rechterhand vast?
Kies uit: een zwaard – een kruisbeeld
Na de kerk rechtsaf, Breendonkstraat.

Fk 8: wat is de naam van deze zaak?
Aan het einde van de straat zie je schuin rechts de Grote
Markt, maar je slaat links de Stapelstraat in.

Vraag 14: je bemerkt hier op een afbeelding in steen
3 letters onder elkaar. Welke letter vind je op deze
stenen afbeelding tussen de letters “A” en “B”?
1ste links Kazernestraat.

Fk 9: welk jaartal staat hierboven?
Fk 10: welk soort zaak is hier gevestigd? Kies uit: een
slager – een bakker – een apotheek
Rechts, net voor de kerk, is er een pleintje waar je
even rondkijkt.
Links van het imposante oorlogsmonument vind je een
infobord onder plexiglas met “SINT-MARTENPLEIN”.

Fk 12: welk kantoor is hier gevestigd?
Na het Stadskantoor steek je de straat over en onmiddellijk daarna sla je rechts het aarden wandelpad in.
Aan het einde van dit pad links: Toekomststraat.
Je steekt het eerstvolgende kruispunt rechtdoor over.
Aan het volgende kruispunt steek je via het zebrapad
rechts over zodat je op een pleintje belandt.
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Fk 13: wat is de familienaam van deze man?
Vraag 15: aan de gevel van het huis met huisnummer
36 zie je vijf taferelen afgebeeld in veelkleurige tegels.
Hoeveel van onderstaande vier zaken (we beschouwen
dieren in dit geval ook als ‘een zaak’) kan je op één of
meerdere van deze vijf taferelen onderscheiden? Kies
uit: 1 – 2 – 3 - 4
- Vogels
- Bloemen
- Een zandloper
- Duiventrossen
Je keert nu op je stappen terug en je volgt rechtdoor
de Leopold II straat. Het antwoord op volgende vraag
vind je aan de linkerzijde van de straat.

Ter hoogte van de kerk sla je rechtsaf, je volgt nu de
Gootstraat.
Vraag 19: welk werkwoord staat hier in een cirkel onder “ZIN IN”?
Fk 14: wat is de naam van deze school
Aan het kruispunt links, Ursulinenstraat.
Aan het einde van de straat rechts en daarna links, Grote
Markt.
Op de Grote Markt de gebouwen aan je linkerzijde
houden en richting stadhuis en belfort stappen
Fk 15: welke letter bevindt zich hier rechts van deze
letter?
Je loopt langs het stadhuis en het belfort waarbij je ze
aan je linkerzijde houdt. Voorbij deze gebouwen verken
je het pleintje met gouden pijnappel en kruis. Het was
het middeleeuwse symbool van vrijheid, autonomie en
gerechtigheid toegekend door het vroegere prinsbisdom Luik.

Vraag 16: noteer de maand waarin volgens gegevens
ter plaatse een eerste steen gelegd werd door Z.M.
Léopold II.
Aan het einde van de straat links, Stationsstraat.
Je blijft rechtdoor stappen waardoor je belandt in de
Stapelstraat. Het eerste huis aan de linkerzijde van deze
straat betreft een hoekhuis.

Vraag 20: je vindt hier op een herdenkingssteen met
“VOOR GOD EN VADERLAND” een aantal jaartallen.
Welk jaartal op deze gedenksteen vermeld, heeft als
laatste twee cijfers een ‘9’ en een ‘8’?
Je gaat nu de hoek om zodat je opnieuw aan het infokantoor voor Toerisme belandt.

Vraag 17: is hier op dit hoekhuis “1902” vermeld op een
tegel? Kies uit: JA - NEEN
Vraag 18: welk jaartal staat in deze straat op een gevel
net boven “1947” vermeld?

Schiftingsvragen:
1. noteer het getal gevormd door de laatste 4 cijfers van de Jokertrekking van woensdag 14 oktober 2020
2. noteer de som van de 7 Lottogetallen bij de Lottotrekking van woensdag 14 oktober 2020
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FOTOVRAAG
Over het hele parcours hebben we in willekeurige volgorde een aantal foto’s genomen. Bedoeling
is deze foto’s te verbinden met een vermelding (woord, naam - zie de onderstaande lijst) die je in
de onmiddellijke omgeving van de detailfoto kan vinden. Opgelet: er zijn 11 foto’s en 12 vermeldingen. Dat betekent dat één van de vermeldingen niet te vinden is.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vermeldingen in willekeurige volgorde:
STEYNEN
FOCART
POSTERIJEN

TRUDONENSIS
DUCHATEAU
ARAUCANA

HEEMSKINDEREN
HAEN
MOONEN

10

COIFFEUR
ROPPE
FOUCART

Laat ze veilig de wereld ontdekken

Met Veilig Gevoel beschermt u uw gezin 24/7
Kinderen zelf de wereld laten ontdekken is belangrijk … maar niet makkelijk. Om
u te helpen, lanceert Baloise Insurance een nieuwe verzekering: Veilig Gevoel.
De persoonlijke ongevallenverzekering die u en uw gezin 24/7 beschermt. Op het
skateboard, in de auto, of met de ﬁets voor het eerst naar school, … Veilig Gevoel
geeft iedereen dat extra veilig gevoel.
Surf naar berekenjeongevallenpremie.be en ontdek welke extra bescherming deze
verzekering biedt. Vraag ernaar bij uw makelaar.
De verzekering Veilig Gevoel is een verzekering van personen naar Belgisch recht. Wilt u een verzekering nemen? Informeer u dan grondig over uw wettelijke bescherming en onze Algemene Voorwaarden op www.baloise.be. Daarin staat voor welke schadegevallen wij een vergoeding betalen en in welke gevallen wij niet betalen. Hebt u klachten? Laat het ons weten per brief, telefonisch (078 15 50 56) of per e-mail
(klacht@baloise.be). Biedt dit geen oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: www.ombudsman.as,
de Meeûssquare 35 – 1000 Brussel. • VU: Henk Janssen, Baloise Insurance, City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België.

De hele familie in beweging!
Fijn dat jullie aan onze zoektocht deelnemen in Sint-Truiden!
Geniet je ervan om samen met je gezin te wandelen, fietsen, sporten, bewegen …?
Laat je dan zeker inspireren en uitdagen door Familie Fit, de sportiefste familie van Vlaanderen.

Familie Fit daagt je uit in verschillende sportieve gezinsuitdagingen, je
krijgt beweegtips met leuke filmpjes, kijkwijzers en ‘oefeningen’ én je
maakt kans op sportieve prijzen.

HOE WERKT HET?
• daag elkaar uit, neem deel aan de sportieve gezinsuitdagingen en maak
kans op leuke prijzen!
• ontdek tal van nuttige beweegtips en interessante ‘sport- en gezondheidsweetjes’ voor jou en je gezin
• laat voor alle gezinsleden de sportactiviteiten op en ontdek wie de meeste
beweegminuten heeft verzameld. Een connectie met Google Fit en Strava
is mogelijk!
• win virtuele medailles voor jullie trofeeënkast! Claim al direct je eerste
Familie Fitbadge ‘Wandelen en fietsen in Sint-Truiden’.

Maak snel jouw gratis Familie Fit profiel aan beweeg met ons mee op www.familiefit.be!
Volg ons op Instagram & Facebook! #gezinssportvlaanderen - @gezinssportvlaanderen

Geen betere manier om te genieten van de vakantie dan op een onvergetelijk jeugdkamp.
Tijdens de paas- zomervakantie maken je kinderen de mooiste herinneringen tijdens
een van onze avonturen-, dieren-, sport & taal-, sportkicks-, techniek & multimedia- of
waterfunkampen of op onze (hoofd)animatorcursus!
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Hallo, ik ben
mama Mie! Ik help
je graag veilig op weg.
Tips, do’s en dont’s voor
een veilige aangename
fietstocht vind je op
pagina 4.

FIETSZOEKTOCHT

Welkom op de negende editie van de Gezinssport Vlaanderen-fietszoektocht die zich afspeelt in het prachtige decor van
dé fruitstreek van België: de Haspengouwse regio rond Sint-Truiden. Wat mag je verwachten? Je fietst kilometerslang tussen
de eindeloze fruitboomgaarden met heerlijke appels, peren
en andere fruitsoorten. Bovendien bieden we je mooie vergezichten, een rustig begijnhof en enkele gezellige dorpskernen aan. De fietspaden zijn meestal soepel lopend,
geasfalteerd en verkeersarm zodat je maximaal kan genieten van al het moois dat op je weg komt. Geoefende
of gelegenheidsfietsers, ze zijn allemaal welkom op het ongeveer 28 km lange en af en toe wel
pittig glooiende parcours met hier en daar een echte Vlaamse kasseistrook. Naar terrasjes is het
soms wel wat zoeken, daarom is het misschien geen overbodige luxe om indien mogelijk wat
drank en proviand in je bagage te stoppen.
Het parcours is in lusvorm uitgewerkt waarbij het kantoor voor Toerisme aan de Grote Markt
van Sint-Truiden dienst doet als uitvalsbasis. We volgen de paden van het fietsknooppuntennetwerk. Voor wie nog niet vertrouwd is met het systeem van dit netwerk: elk knooppunt heeft een
nummer, op een rechthoekig bord in witte cijfers en op een blauwe achtergrond aangegeven.
Vanuit zo’n knooppunt kan je naar andere knooppunten rijden via dezelfde blauw-witte borden
met een pijltje dat de juiste richting aangeeft.

Een fiets huren?
Dat kan via www.fietsparadijslimburg.be ! Kies voor het dichtstbijzijnde afhaalpunt: Fietspunt station
Sint-Truiden, Stationsplein 65, 3800 Sint-Truiden - +32 11 35 27 31 - info@fietsparadijslimburg.be
Een stadsfiets met of zonder kinderzitje, een kinderfiets of e-bike? Kies de fiets die het best bij jouw gezelschap
past. Reserveer en betaal je fiets online. Op de dag van je uitstap staat je trapper klaar bij fietspunt Sint-Truiden.
Slecht weer? Tot en met de dag voor jouw uitstap kan je je reservatie kosteloos annuleren in ruil voor een
waardebon. Deze waardebon mag je ook doorgeven aan familie of vrienden.
Pech onderweg? De depannagedienst van fietsparadijslimburg.be is elke dag bereikbaar van 9 uur 's ochtends
tot 21 uur 's avonds, ook in het weekend en op feestdagen.
Reserveer jouw fiets vóór 31/07* en geniet van 20% korting met de
code INHETZADEL2020. Waar wacht je nog op?
* code te gebruiken bij een online reservatie tot en met 31/07/2020
voor het huren van fietsen van 3/07 tot en met 30/09/2020.

Heb je een outdoor GPS? Ga naar
www.gezinssportvlaanderen.be/
zomerzoektochten en download
daar het gps-bestand.
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ROUTEBESCHRIJVING EN VRAGEN
We zetten even de knooppunten op een rijtje waarlangs de route loopt:
KP 134 - 168 - 169 - 161 - 162 - 170 - 171 - 189 - 135 - 134			
Halteplaatsen:
1: Grote Markt St.-Truiden (stadhuis/Toerisme St.-Truiden) 4: kapel Helshoven (tussen KP 169 en KP 161)
5: Hoepertingen (tussen KP 162 en KP 170)
2: Brustem (KP 168)
6: Begijnhof St-Truiden
3: Galg (net na KP 169 - richting KP 161)
Er zijn twee soorten vragen: foto- en tekstvragen. Voor de antwoorden moet je enkel zoeken op de halteplaatsen.
Dat houdt in dat je voor het overige optimaal kan genieten van je fietstocht.

Fotovraag:
op de verschillende haltes hebben we telkens detailfoto’s genomen. Het precieze aantal foto’s waarnaar je op
zoek moet, staat na elke halteplaats vermeld. Bedoeling is deze foto’s te verbinden met de juiste halte. Noteer
op je antwoordformulier dus het nummer van de halte waar de foto is genomen. Opgelet: de foto’s staan in
willekeurige volgorde!

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t
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Tekstvragen:
op de haltes moet je ook op zoek naar het antwoord op tekstvragen. Deze vragen vind
je na de beschrijving van het zoekgebied op die halteplaats.
Opgelet: we verwijzen nog even naar punt 5 uit de zoektochtregels waarin staat dat
een in het enkelvoud gestelde vraag meerdere oplossingen kan hebben. Een advies dat je
zeker nog van pas kan komen bij een aantal vragen.

ROUTE EN VRAGEN:
Halte 1: Grote Markt van Sint-Truiden: 3 foto’s
zoekgebied: je verkent de onmiddellijke omgeving
van het stadhuis waar dus ook Toerisme Sint-Truiden
is gehuisvest.
We stellen hier geen tekstvragen. Je hoeft hier dus
enkel op zoek te gaan naar de foto’s.

Nadien steeds richting KP 169 en dus ook richting
Sint-Laurentiuskerk. Je fietst voorbij de kerk waarbij
je het gebouw aan je rechterzijde houdt. Even verder
kom je op een plein maar net voor de kasseitjes stap
je even naar links.
Je vindt hier info over de burcht van Brustem.

Na deze korte verkenning verlaat je het kantoor van
Toerisme Sint-Truiden via de uitgang aan de zijde
van de ‘Zoutstraat’, je rijdt de straat niet in maar ga
onmiddellijk linksaf en daar zie je het blauw-witte
bord richting KP 134. Van KP 134 richting KP 168
waar je op de 2de halteplaats belandt: het pittoreske,
landelijke Brustem.

Vraag 5: welke titel droeg Lodewijk I van Loon? Kies
uit: BARON – HERTOG – GRAAF

Halte 2: Brustem: 6 foto’s (3 foto’s in de omgeving
van de Eucheriuskapel en 3 foto’s aan het pleintje
na de Sint-Laurentiuskerk)
Zoekgebied: je zoektocht naar de foto’s en de oplossingen op de tekstvragen begint vanaf KP 168.

Vraag 6: Wat is de eerste letter van de voornaam
van een op dit monument vermelde persoon met
de familienaam ‘Loix’?

Je verkent nu het pleintje. In het midden van het
pleintje staat een gedenkmonument voor de slachtoffers van WO I en WO II met daarop een aantal
familienamen.

Nadien neem je aan het einde van het plein rechts,
verder richting KP 169.
Net na het bordje met KP 169 bemerk je aan je rechterzijde een infobord met “WELKOM AAN DE GALG”.
Hier houden we voor de derde keer halt.

Vraag 1: aan KP 168 vind je een infokiosk met
aan de voorzijde een bord met in grote letters
“FIETSROUTENETWERK LIMBURG”, daaronder een
kaart met de wegen en de knooppunten en helemaal
onderaan een legende. Hoeveel maal vind je op dit
bord een fietsknooppunt Limburg dat begint met
het cijfer 2?

Halte 3: Galg: 2 foto’s
Zoekgebied: je verkent hier dit pas aangelegde heerlijk
rustige picknick-plekje met een prachtig panorama over het vruchtbare, glooiende Haspengouwse
landschap.

Daarna volg je richting KP 169 waardoor je bij de
Eucheriuskapel belandt. Je loopt hier even rond de
kapel.

Vraag 7: je bemerkt hier een bord met
“KIJK OP HASPENGOUW”. Hoeveel maal vind je op
dit bord de vermelding “VOEREN”?

Vraag 2: welke bond vierde, volgens gegevens hier
te vinden, in 1961 zijn 50ste jubileum?

Vraag 8: welke Ridderorde heeft de kapel van
Helshoven eeuwen in handen gehad?

Vraag 3: wat zijn, volgens gegevens hier te vinden,
de namen van de zusters van de H. Bertilia?

Je volgt richting KP 161.
Het gaat hier vrij steil bergaf waardoor je heel snel
aan de kapel van Helshoven belandt.

Vraag 4: welke medaille behaalde de plaatselijke
school in 2016 voor ‘Verkeer op school’? Kies uit:
GOUD – ZILVER – BRONS
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Halte 4: Kapel Helshoven: 3 foto’s
Maak hier gebruik van je voucher om wat fris te verbruiken.
Zoekgebied: je verkent de omgeving van de kapel.

Vraag 13: naast de kasteelingang bemerk je een houten paaltje met een aantal Grote Routepaden en referentiepunten. Aan welke fabriek beland je wanneer
je richting referentiepunt 24 volgt?

Vraag 9: vul aan met 1 woord:
“TILBURY’S ____ GALLERY”

Vraag 14: vul aan: “H. ______ 6 FEBRUARI 2005”
Je blijft richting KP 170 aanhouden.
KP 170 richting KP 171
KP 171 richting KP 189
KP 189 richting KP 135
Tussen KP 189 en KP 135 bemerk je rechts ‘Afspanning
Speelhof’. Tenzij je hier nog even halt wil houden, fiets
je het pad verder af tot je aan de rijweg uitkomt. Hier
neem je aan de toegangspoort dadelijk links en de 1ste
straat terug links zodat je in het begijnhof uitkomt,
meteen de laatste halteplaats.

Vraag 10: de Johanieters is de naam van een geestelijke ridderorde. Is deze stelling juist? Kies uit: JA - NEEN
KP 161 richting KP 162.
KP 162 richting KP 170. Opgelet! Net na KP 162 krijg
je een wegdek in slechte staat onder de wielen geschoven. Kijk hier dus zeker even uit, gelukkig is de
strook maar een paar honderd meter lang.
Verderop rij je onze volgende halteplaats binnen: het
kasteeldorp Hoepertingen.

Halte 6: Begijnhof: 3 foto’s
Zoekgebied: je verkent het voorste deel van het Begijnhof (je zoekt dus in het gebied vóór de kerk).

Halte 5: Hoepertingen: 3 foto’s
Zoekgebied: je wandelt vanaf de ingang van de kerk
tot aan het oorlogsmonument. Daarna loop je tot
aan een infobord met “Perenboomgaardwandeling”.
Dan stap je richting kasteelingang om nadien terug
te keren naar de ingang van de kerk.

Vraag 15: op een infobord met “BEGIJNHOF”, aangebracht op een roestbruine metalen plaat, vind je een
familienaam waarin volgende klinkers minstens éénmaal voorkomen: A – E – O. Noteer de familienaam
die deze klinkers, niet noodzakelijk in de opgegeven
volgorde, bevat.

Vraag 11: op het oorlogsmonument staan een aantal
namen. Welke familienaam staat op dit monument
net boven “KEMPENEERS”?

Je keert nu langs dezelfde weg terug tot aan de toegangspoort waar je verder richting KP 135 volgt.
KP 135 richting KP 134 en zo beland je terug op de
Grote Markt van Sint-Truiden.

Vraag 12: hoe lang is de fruitwandeling Hondsberg,
in meters uitgedrukt?

Schiftingsvragen:
1. noteer het getal gevormd door de laatste 4 cijfers van de Jokertrekking van zaterdag 17 oktober 2020
2. noteer de som van de 7 Lottogetallen bij de Lottotrekking van zaterdag 17 oktober 2020
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Shoppen in Sint-Truiden!
Shop till you drop! In Sint-Truiden kan je gezellig én veilig
winkelen bij de vele leuke en unieke boetiekjes rond de
Grote Markt en in het centrum van de stad. Je kan heerlijk flaneren in de winkelstraten en op zoek gaan naar de
laatste nieuwe mode en trends bij de Truiense handelaars.
Tussendoor kom je tot rust met een koffie of apertiefje op
een van de vele zonovergoten terrasjes.
Je dag is pas helemaal compleet met een gezellig diner
als afsluiter. Van lekkere Vlaamse brasserieën tot de typische Spaanse tapasbars, er is voor ieder wat wils. Schuif je
voeten onder tafel bij jouw favoriet en geniet met je hele
gezelschap van lekker eten én de gezellige Truiense sfeer,
met de nodige social distance uiteraard!
foto genomen voor de coronamaatregelen

EEN GREEP UIT DE VELE
VAYAMUNDO TROEVEN:

ontdek hier sportief vakantieplezier

en veilig

in de ardennen

Vayamundo Houffalize | Ol Fosse d’Outh 1, 6660 Houffalize

contactcenter@vayamundo.eu | : 078 156 100

www.vayamundo.eu
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• zwembad met glijbaan en
jacuzzi
• kinderboerderij en
wandelingen met ezeltjes
• avontuurlijk klimparcours op
het domein
• deathride voor de kids
• rotsklimmen
• uitgebreide wellness-floor
• VéLove fietscenter met alle
fietsfaciliteiten
• sfeervolle Foyer met pooltafel
en open haard
• twee sfeervolle
buffetrestaurants
• gezellige kamers en
appartementen

Geocaching
Hallo, ik ben
mama Mie! Ik help
je graag veilig op weg.
Tips, do’s en dont’s voor
een veilige aangename
zoektocht vind je op
pagina 4.

HIERONDER VIND JE ENKELE BELANGRIJKE TIPS:
Sint Truiden heeft een mooi ‘bewegingspark’, namelijk in het Speelhof. Domein Het Speelhof ligt maar op 500
meter afstand van de Grote Markt. Je kan de coördinaten van de parking gebruiken of al onmiddellijk deze
van het eerste waypunt ingeven. In het Speelhof is er activiteit voor jong en oud. Men kan er naar hartenlust
wandelen en sporten, voor de kinderen is er een speeltuin en een kinderboerderij. Na de inspanning is er, indien
‘dame Corona’ het ons toelaat, mogelijkheid voor een hapje en een drankje. Via de geocache route gaan jullie
met dit alles kunnen kennismaken.
PARKEREN kan in de buurt van : N 50°49.292’ E 05°11.418’ op de Veemarktparking

Praktisch:
Alle waypoints zijn gegeven. Deze staan echter NIET in volgorde. Met de gegeven waypoints moet je dus zelf
een ideale route zien uit te stippelen.
Aangekomen bij een waypoint vergelijk je de geknipte foto met iets dat men ter plaatse kan waarnemen. Los
dan de vraag op die bij deze foto hoort.
De oplossing is telkens een getal of cijfer.
Is de uitkomst een getal dan moet je stapeltellen tot je een cijfer bekomt. Bijvoorbeeld: bekomen getal is 39 doe
dan 9 + 3 = 12 ; daarna doe je 1 + 2 = 3. Noteer dus 3 als het bekomen cijfer voor dit waypoint.
Met alle gevonden waarden kan je dan de plaats van het CODEWOORD berekenen. Een beetje alertheid is nodig
om de code te vinden.
• OPGELET: Om veiligheidsredenen is er dit jaar geen FYSIEKE schatkist geplaatst. Deze is vervangen door
een CODEWOORD op de berekende locatie. Deze code is gehangen tegen een boom (zie spoilerfoto) op
ongeveer 3 meter hoogte.
• Noteer dit codewoord samen met de gevonden ‘waypoint’ cijfers op het officiële antwoordblad van Gezinssport Vlaanderen.
• Door het ontbreken van een logboekje kan er een log (een verloop van de tocht) gestuurd worden via email,
zie pagina 20. OPGELET: Geef GEEN gegevens prijs over waypoints of codewoord in deze log. Gebruik hiervoor het antwoordformulier (papier of digitaal).
• Onderweg een hulplijn nodig of wens je meer info over geocaching? Contacteer Ferdy Nijst (De Woudlopers)
0032496/466508
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WAYPOINTLIJST:
Enkel het eerste waypoint staat juist (infobord). Al de andere waypoints zijn grondig door elkaar geschud.
N 50°49.308’
N 50°49.435’
N 50°49.363’
N 50°49.507’
N 50°49.333’
N 50°49.447’

N 50°49.388’
N 50°49.633’
N 50°49.409’
N 50°49.615’
N 50°49.711’
N 50°49.625’

E 05°11.472’
E 05°11.475’
E 05°11.432’
E 05°11.597’
E 05°11.529’
E 05°11.468’

E 05°11.502’
E 05°11.483’
E 05°11.534’
E 05°11.734’
E 05°11.717’
E 05°11.579’

KIES DE BESTE ROUTE:

Lengte van de XL route van de Finse
piste?

Wit cijfer op dit bord? (rechtsboven)

A=

G=

Aantal bovenplanken van dit platform?
(uitbouw)

Jaartal onderaan dit gedicht ?

B=

H=

Tot welke familie van ongewervelde dieren behoren de bewoners van deze bak?
Aantal letters van de naam (meervoud)

Hoeveel KIP figuren tel je op dit
bordje?

C=

I=

Hoeveel maal de letter “E” in de
verbodstekst (3 woorden)

Getal na FF ?

D=

J=
Aantal vierkante vakjes in dit ijzeren
netwerk ?

3de laatste cijfer op deze deksel?

K=

E=
Zoek de juiste oplossing. Tel het aantal
letters van de naam van dit dier

Maak 1 cijfer (stapeltellen) met het
gegomde getal .

F=

L=

FORMULE BEREKENING LOCATIE VAN HET CODEWOORD:
N 50° 49. (D + E + F) x (A + B + F + K + L)’
E 05° 11. (C + D + J) x (C + G + H + K)’

codewoord: ……………...............................……

spoilerfoto

Schiftingsvragen:
1. noteer het getal gevormd door de laatste 4 cijfers van de Jokertrekking van woensdag 21 oktober 2020
2. noteer de som van de 7 Lottogetallen bij de Lottotrekking van woensdag 21 oktober 2020

19

ANTWOORDEN ZOEKTOCHTEN:
Het antwoordformulier moet uiterlijk op 7 oktober 2020 gestuurd worden naar Gezinssport Vlaanderen t.a.v.
zomerzoektochten, Troonstraat 125, 1050 Brussel. Je kan het ook ten laatste op 7 oktober 2020 afgeven op
het Infokantoor voor Toerisme van Sint-Truiden op de Grote Markt. Je kan het antwoordblad ook uiterlijk
op 7 oktober 2020 digitaal doorsturen via de website www.gezinssportvlaanderen.be met vermelding van je
deelnemingsnummer.
- De winnaars van de hoofdprijzen worden persoonlijk uitgenodigd op de prijsuitreiking in december 2020.
- De juiste oplossingen zullen na de prijsuitreiking geconsulteerd kunnen worden op de website van Gezinssport
Vlaanderen: www.gezinssportvlaanderen.be
- Het volledige wedstrijdreglement kan je lezen op www.gezinssportvlaanderen.be
- Belangrijk: naast de prijzen voor de beste scores zijn er ook prijzen die we via loting uit alle ingestuurde antwoordformulieren toekennen! Je hebt er dus alle belang bij dit formulier in te zenden.
VOND JE DE ZOEKTOCHT LEUK EN WIL JE ANDEREN LATEN WETEN WAAROM HET EEN EVENEMENT IS DAT
JE ZEKER NIET MAG MISSEN?
Plaats je reactie en/of foto’s in het evenement op facebook.
facebook.com/Gezinssportvlaanderen
Laat je het ons liever persoonlijk weten dan kan je je reactie noteren in het vakje hieronder dat je dan vasthecht
aan je antwoordformulier. Alvast bedankt.
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ANTWOORDFORMULIER ZOEKTOCHTEN: WANDEL- FIETS- EN GEOCACHE ZOEKTOCHT:
Noteer hier het volgnummer dat op de voorpagina van deze brochure vermeld staat:

...........................

Naam - Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat:

...............................................................................

Postnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . gemeente:

...............................................

nr.:

.......................................

Tel.:

........................................

e-mailadres in blokletters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mailadres mag niet gebruikt worden voor digitale nieuwsbrieven.

Antwoorden wandelzoektocht:
Tekstvragen:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

schiftingsvraag 1:

schiftingsvraag 2:

Fotovragen:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Antwoorden fietszoektocht:
Fotovraag:
Foto A, halte:

Foto B, halte:

Foto C, halte:

Foto D, halte:

Foto E, halte:

Foto F, halte:

Foto G, halte:

Foto H, halte:

Foto I, halte:

Foto J, halte:

Foto K, halte:

Foto L, halte:

Foto M, halte:

Foto N, halte:

Foto O, halte:

Foto P, halte:

Foto Q, halte:

Foto R, halte:

Foto S, halte:

Foto T, halte:

Tekstvragen:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

schiftingsvraag 1:

schiftingsvraag 2:

Antwoorden geocaching:
A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

K:

L:

SCHATKIST berekening N 50° 49. (D + E + F) x (A + B + H + K + L)’
(C + D + J) x (C + G + H + K)'
CODEWOORD:

schiftingsvraag 1:

schiftingsvraag 2:
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Sint-Truiden gezien?
Sint-Truiden gevonden!

KOR
T

INGS

BON
N

EN

COFFEESHOP TWENTY TWO COFFEE
Heilig-Hartplein 4 - 3800 Sint-Truiden
info@twentytwocoffee22.be
C O F F E E

Geldig tot 30 september 2020. Afscheuren of stempel ter ontvangst.

FIETSCAFE HEIRBAAN66 - LOUNGEBAR - 'T HELS IJSJE,
Ze bieden een gratis bolletje ijs aan bij elke consumptie. Hoe meer
je drinkt hoe groter de coupe dame blanche
Helshovenstraat 18 - 3840 Hoepertingen
Tegenover de kapel van Helshoven: www.helshoven.be

Fietspunt station Sint-Truiden
Reserveer jouw huurfiets online voor 31/07* en geniet van 20%
korting met de code: INHETZADEL2020
* zie pagina 13
Stationsplein 65, 3800 Sint-Truiden
+32 11 35 27 31
Info & reservatie: www.fietsparadijslimburg.be

KAT & KOE
Bij aankoop en afgifte van deze bon ontvang je 10% korting op de
spaarkaar!
Ridderstraat 4 - 3800 Sint-Truiden - info@katenkoe.be - www.
katenkoe.be
Geldig tot 30 september 2020. Afscheuren of stempel ter ontvangst.

ONTDEK ONZE SPORTIEVE VAKANTIES

Gezinnen - Eenoudergezinnen - Volwassenen - Grootouders met kleinkinderen

All-in
e
formul

d
i
l
Vr!
aag onze
g
e
W
p
O
d
r
Wo
vaka
ntlieb
roch
!
ures
d
i
g
e
W
p
O
d
r
Wo
aan!
Winter

Zomer

WORD ‘OP WEG’ LID
EN GENIET VAN TALRIJKE VOORDELEN
Sluit nu aan!
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Vraag ernaar bij je sportclub of sluit aan via onze website.

Sluit nu aan!

www.gezinssportvlaanderen.be/lidmaatschap/inschrijven/lid
Vraag ernaar bij je sportclub of sluit aan via onze website.

www.gezinssportvlaanderen.be/lidmaatschap/inschrijven/lid
Ga je regelmatig wandelen, joggen, lopen, fietsen,
zwemmen of fitnessen in je vrije tijd? Sluit je dan aan
als ‘Op Weg’-lid bij Gezinssport Vlaanderen.
Individueel (25 euro) of met het gezin (45 euro) ben je
24 u per dag verzekerd in heel Europa.
Sluit je aan via:
www.gezinssportvlaanderen.be/lidmaatschap/individueel
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Met dit lidmaatschap kan je individueel of met het
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www.gezinssportvlaanderen.be/lidmaatschap/individueel

Sluit je nu aan!
Sluit je nu aan!
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WWW.GEZINSSPORTVLAANDEREN.BE Sportdienst van de Gezinsbond
www.gezinssportvlaanderen.be/lidmaatschap/individueel
www.gezinssportvlaanderen.be

gezinssportvlaanderen@gezinsbond.be of T 02/507 88 22

