KSA-Roodkapjes Oostmalle presenteert:

Quarantaine
FIETSTOCHT

Allerliefste leden,
aangezien wij jullie ondertussen al heel hard missen, hebben wij voor jullie een leuke
activiteit voorbereid. Een giga-coole-leuke-ontspannende fietstooocht! Deze fietstocht
zal plaatsvinden door het wondermooie Oostmalle. Jullie gaan een tocht maken langs de
huizen van enkele leiding en oud – leiding. En aan elk van deze huizen zullen jullie een
papier vinden met een woord op in een bepaalde kleur. Op pagina 5 vinden jullie een
bijlage (om af te printen) met gekleurde vakjes. Het is dus de bedoeling dat je het woord
met de juiste kleur bij het juiste vakje plaatst en zo op het einde een zin bekomt. Als je
deze zin gevonden hebt, mag je een berichtje naar iemand van de leiding sturen en dan
krijg je een kleine beloning, veel fietsplezier!

De routebeschrijving:
We hebben een route uitgestippeld die je kan beginnen waar je maar wilt. Het
starpunt bepaal je dus zelf.
- Wij kozen ervoor om aan onze lokalen te beginnen (Lierselei 19) , daar is dan ook het
1ste woordje te vinden.
- Vanaf de lokalen ga je richting de vrijwilligersstraat, deze volg je tot het einde en
daarna sla je rechtsaf. Je volgt de Meirakkerweg tot aan het einde, en je slaat linksaf naar
de Oude Meirstraat. Op nummer 4, vindt je het 2de woordje.
- Vervolgens mag je even ontspannen want de Oude Meirstraat volg je helemaal tot het
einde. Eens aangekomen op het einde sla je linksaf richting Vogelsanck. Daarna sla je
meteen rechtsaf naar de Vlimmersendijk, die je volgt tot aan de Molendreef. Eens
aangekomen daar, sla je linksaf en op nummer 8 vindt je het 3de woordje.
- Vanaf hier rijdt je door tot aan de Turnhoutsebaan, steek deze over en ga rechtdoor
naar de Talondreef. Volg deze straat en neem de 2de straat links, we zitten nog steeds op
de talondreef. Hier is dan ook op nummer 39 het 4de woordje te vinden.
- Sla daarna af naar de Aardekensweg, in deze straat is het 5de woordje te vinden op
nummer 27.
- Deze straat volg je tot op het einde, daarna sla je rechtsaf naar de Merksplassebaan. Op
nummer 115 is het 6de woordje te vinden.
- Dan draai je even terug, want op nummer 69 is het 7de woordje te vinden.
- De Merksplassebaan mag je even blijven volgen tot aan Krijnen Keukens. Hier steek je
over en sla je rechtsaf. Je neemt de eerste straat links, namelijk de Hagelkruis. Deze volg
je tot aan de T- splitsing want op nummer 26 is alweer het 8ste woordje te vinden.
- Bij de T- splitsing sla je rechtsaf richting Tulpenlaan, je rijdt verder tot aan de
Slachterijstraat. Hier sla je rechtsaf, vervolgens sla je linksaf naar de Sint Lenaartsebaan.
Op nummer 26 is het 9de woordje te vinden.

- De Sint Lenaartsebaan steek je over, en je gaat rechtdoor naar de Bruintjesweg.
Deze volg je helemaal tot na de bocht en op nummer 20 is het voorlaatste woordje
te vinden!
- Ten slotte rijdt je rechtdoor tot aan de Antwerpsesteenweg, je slaat rechtsaf en
rijdt door. Je steekt over aan Maris Stella en net iets voor de Aveve op nummer 57
A, is het allerlaatste woordje te vinden.

