
WETTEREN                   van 21 december 2019 tot 25 mei 2020 

 

                        ZV ROS BEIAARD 
    VOORJAARSZOEKTOCHTEN IN WETTEREN 

 

Formulieren te koop bij:                 
- Eet- en praatcafé Markt 17 Wetteren bij Bjorn en Annelien, verkozen tot beste café in    

   Wetteren www.markt17.be tel. 093300706 info@markt.be . Alle dagen open vanaf 9h. 

- De prijsuitreiking van de ROS BEIAARD Eindejaarszoektocht om 10u30,  op zondag  

   26 januari 2020  in Hof Ten Hemelrijk Kloosterstraat 7 te  Opwijk. 

                            Deelnemingsrecht:    10 €  per zoektocht   

Iedere deelnemer  ontvangt een waardevolle prijs. Met elk formulier maakt  U boven-

dien kans op het winnen van een prachtige tombolaprijs (mountainbike, stofzuiger, 

microgolfoven , ….) 

Er worden meerdere tombolaprijzen verloot uit de ingezonden formulieren. 

  

   MOUNTAINBIKE 
       STOFZUIGER 
   MICROGOLFOVEN 
     Iedereen prijs!!! 

 
Neem deel aan beide zoektochten en verhoog uw kans om de tombola te winnen. 

- WANDELZOEKTOCHT (1,5 km): Toeristische zoektocht beperkt tot 24 zoekvragen. 

- FOTOZOEKTOCHT (1,5 km): Fotozoektocht met 24 gemakkelijk te vinden foto’s.  

Foto’s in kleur en wegwijzer staan op www.zvrosbeiaard.be vanaf de startdatum. 

Beide zoektochten tellen mee voor het ROS-clubkampioenschap.   
 

Wie met de wagen is en nog geen formulier heeft kan met een ticket gedurende 30 minuten gratis 

parkeren op de Markt. Voor langparkeren kan je terecht op het gratis Warande-sportcomplex 

Warandelaan 14. Parkeer aan de achterkant van de Warande parking met 154 plaatsen. Aan de 

muurschildering het betonnen trapje nemen en direct links, wat verder tussen 107 en 108. Viersprong 

rechts Hekkestraat volgen. Bij coiffure Walter pleintje rechtdoor. Na 430m kom je bij opdracht 19 van 

het parcours aan “Colpaert” bakkerij. Als je geen formulier hebt de Kerkstraat volgen tot de Markt.  

Op zondag kan je gratis parkeren in de parking Scheldekaai aan de Schelde  kort bij de Markt langs het 

parcours. Wie met de trein komt volgt de Stationsstraat over 350m en heeft daar een aansluitpunt met 

opdracht 16 van het parcours. Florimond Leirensstraat volgen over 300m tot de Markt als je geen 

formulier hebt. Vermijd carnaval op 16 februari 2020 en de marktdagen op donderdagvoormiddag. 
 

Organisatie: Rottiers Vic-D’Haeseleer Michel-Maes Julienne-Elpers Hugette. 

Contact: mike.dhaeseleer@skynet.be                                                               

Prijsuitreiking:  

     Zondag 7 juni 2020 om 10u30, in Hof Ten Hemelrijk Kloosterstraat 7 te  Opwijk. 
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