Vriendenkring Eke Dorp - Fietstocht 23km Zwijnaarde
De route van 23km via Zwijnaarde start aan de oude brouwerij in Eke, via Zevergem gaat het dan
richting Zwijnaarde waar we de Schelde oversteken om dan door Melsen en Vurste terug te keren naar
de brouwerij.

Aan de fietstocht hangt ook een fotozoektocht vast. Druk hiervoor onderstaand fotoblad af, tracht uit
te zoeken waar deze foto’s genomen zijn en noteer bij elke foto in of vanuit welke straat de foto is
genomen. Met de combinatie van een aantal letters uit de straatnamen vormt u uiteindelijk een woord
dat onderaan het fotoblad kan ingevuld worden.
Uit alle goede inzendingen wordt (door een onschuldige hand) een winnaar getrokken. De winnaar
wordt beloond met een originele prijs.
Gelieve het antwoordformulier tegen uiterlijk 19/05/2021 te bezorgen in de bus van firma Renoverbo,
De Lichterveldestraat 4, 9810 Eke
Nog even wat duiding bij de fotozoektocht:
•
•
•
•

De foto’s staan in volgorde
De lus wordt in wijzerzin gereden
Bij foto’s waarop een straatnaambordje staat, is de in te vullen straatnaam de uitgewiste naam
vanop het bordje dat op de foto staat.
Indien er geen straatnaambordje op de foto staat is de straatnaam de naam van de straat van
waaruit de foto hoogstwaarschijnlijk genomen is.

We hebben de route beschikbaar gemaakt via onderstaande media, voor mensen die over een
smartphone beschikken maar geen ervaring hebben met routenavigatie is BikeGPX een handig
alternatief.
Wij trachten op enkele cruciale punten bewegwijzering te voorzien maar probeer toch een van
onderstaande technieken te gebruiken of op voorhand de route even te bestuderen.
•

•

BikeGPX
o

Installeer de BikeGPX app op je mobiele telefoon en scan volgende QR code

o
o
o

Open de route met BikeGPX
Kies de route “Fietsroute Vriendenkring Eke Dorp – 23km – Lus Zwijnaarde”
En “Start Riding”

Strava
o Installeer de Strava app op je mobiele telefoon en scan volgende QR code

o
o
o
•

Kies om de route met Strava te openen
Kies “Route gebruiken” en “Start”
Link: https://www.strava.com/routes/2825405603636960094

Garmin
Enkel indien u beschikt over een Garmin toestel.
o

Installeer de Garmin Connect app op je mobiele telefoon en scan volgende QR code

o
o
o

Kies om de route met Garmin Connect te openen
Verzend de route naar je Garmin toestel
Link: https://connect.garmin.com/modern/course/57905256

•

RouteYou
Scan volgende QR code.

Link: https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/8864903/fietsroute/fietsroutevriendenkring-eke-dorp-23km-lus-zwijnaarde
De route kan via de RouteYou site in verschillende formaten gedownload worden of u kan
ervoor kiezen om de route op papier af te drukken.

Wees voorzichtig, respecteer de verkeersregels maar geniet er vooral van! Veel succes!
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