
 

FIETSZOEKTOCHT 
CD&V Opwijk-Mazenzele 

Zomer 2020 
 
Dit jaar uitzonderlijk een ‘light’ versie van de fietszoektocht! Wij fietsen ongeveer 24 km langs 
Merchtem (met zijn ballekes…), Steenhuffel (ne goeie Palm of Cornet) langs Buggenhout 
(middelpunt van België !). Verkavelingsbanen, smalle paadjes, open  ruimtes met grote akkers, 
verkoeling in het bos kortom: alles wat een mooie fietstocht kan geven. Onderweg zal je af en 
toe een bepaalde letter uit een woord moeten halen. Met deze 10 letters vorm je dan aan het 
einde van de zoektocht een woord. We verloten enkele prijzen onder de deelnemers die voor 1 
september 2020 een ludieke selfie/foto van onderweg + het juiste woord doormailen naar: 
cdenvopwijkmazenzele@gmail.com . 
Veel succes en hou het veilig!  
 

Startplaats: Tennis en Padel Diepenbroek ☕ 
 
We verlaten de tennisterreinen naar rechts richting Droeshoutstraat 
Op het einde: links richting rondpunt Europaplein (“Humulus Lupulus”) 
Blijf rechts volgen (Nanovestraat ) – St Paulusbaan 
Ter hoogte van Meubelen Theo naar links (Gasthuisstraat) 
1ste straat naar rechts (Broekstraat) 

Rechtdoor: Kruis de Ringlaan ⚠ 
 
Vervolg de Broekstraat 

Kruis de spoorweg ⚠ 
1ste straat naar rechts (Asbeekweg) 
1ste straat links (verkavelingsbaan) 
1de straat rechts (Holbeek) 
Vervolg tot einde (St-Janstraat, Merchtem) 

Kruis St-Janstraat ⚠  
Neem links en volg knooppunt 20 richting Rustoord Merchtem  
 
➔ Kijk goed uit naar een infobord waarop je de naam van dit park terug kan vinden. 

Neem de 8e letter uit de naam van het park. 
 

Voorbij het rustoord 1ste straat naar links 
Neem het baantje links naast de Lourdesgrot  
Rechtdoor vervolgen tot Gasthuisstraat 

Kruis Gasthuisstraat ⚠ (want het fietspad ligt aan de overzijde) 
Neem links, dan 1ste baantje naar rechts  
Vervolg tot einde, neem dan links (voetweg 95) 
Vervolg baantje tot einde 
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Neem links en onmiddellijk naar rechts (Terlinden) 
 
➔ Houd even halt aan de brievenbus van nr. 62. Neem uit het laatste woord op de 

brievenbus de 1e letter.  
 
Vervolg tot einde (T kruising) 
Neem links en volg knooppunt 21 
Aan einde Terlinden neem links het fietspad van de Heirbaan en blijf knooppunt 21 volgen  

kruis Heirbaan ⚠ 
Volg knooppunt 21 verder – verkavelingsbaan Molenstraatje 
Neem 1ste straat rechts (Dahliastraat) 
Vervolg de weg 
Neem 3de straat links 
Einde weg: rechts volgen en direct links (Haan) 
 
➔ Stop even aan een huis met een vrachtwagen in de gevel. Aan de voordeur hangt een 

Texaanse nummerplaat. Neem daarvan de 2e  letter.  
 

Vervolg weg (Malderse Bouw) 
 

Aan eetcafé ‘De Grens’ ☕ linksaf 
Volg knooppunt 54 
 
Volg knooppunt 54 (naar Buggenhout bos) 
Volg knooppunt 65 (Buggenhout bos) 
 
➔ Net voor de Kasteelstraat passeer je een verlaten tennisbaan. Neem uit die naam de 3e 

letter.  
 
Op het einde neem links en volg knooppunt 65  

Kruis Kasteelstraat ⚠ ter hoogte van taverne Hermitage 
 
Vervolg naar knooppunt 65 (Buggenhout bos) 
Na knooppunt 65 rechtdoor (Kapelbaan) tot einde 
 
➔ Stop even een huisnummer 11. Dit huis draagt een naam. Neem uit die naam de 6e 

letter.  

Kruis Ravenstraat ⚠  
 
Rechtdoor (Vinkoorstraat – Kapellebaan) 
 
➔ Aan de gemeentegrens rijd je een beek over. Neem uit de naam van de beek de 5e 

letter. 
 
Vervolg Kapellebaan tot einde, dan naar links (Neerveldstraat) 
 



 
➔ Bij het inrijden van de Neerveldstraat, rijd je langs een meubelzaak. Neem uit de naam 

van de zaak de 1e letter.  
 
Kruispunt rechtdoor (straat links laten liggen) – Kapelleweg 
 
Einde links en onmiddellijk rechts (Neerveldstraat) 
Neem spoorwegtunnel 
 
➔ Bij het inrijden van de spoorwegtunnel, valt onmiddellijk de naam op van een 

gemeenteraadslid van onze partij. Wel een beetje fout geschreven… Neem de 1e en 8e 
letter uit de naam van ons gemeenteraadslid zoals hij in graffiti geschreven staat.  

 
Einde naar links 
Vervolg weg naar station 
Vervolg weg naast stationsparking tot einde 
Neem rechts (Fabriekstraat) 
 
➔ Je passeert een café in deze straat. Neem de 6e letter uit de naam van dat café.  

 
Aan de verkeerslichten rechtdoor 
Einde naar links (Marktstraat) 
Onmiddellijk naar rechts (baantje naast kerk) 
Singel 
Einde Singel naar links 

1ste straat rechts naar Hof Ten Hemelrijk ☕ 
 

Vorm nu met alle gevonden letters een woord. Stuur dit samen met een ludieke foto op naar 
cdenvopwijkmazenzele@gmail.com vóór 1 september 2020.  
 
Als je een foto instuurt, ga je er automatisch mee akkoord dat deze op onze Facebookpagina 
kan verschijnen indien je bij de gelukkige winnaars bent!  
 
Als je niet over de mogelijkheid beschikt om het antwoord en de foto door te mailen, dan mag 
je dit op een briefje noteren en in volgende bus steken: Steenweg op Aalst 261, Opwijk. Vergeet 
hier dan ook je gegevens niet op te noteren (naam en telefoonnummer) zodat we je kunnen 
contacteren indien je een prijs gewonnen hebt.  
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