
Tournée générale! Een ontspannen fietszoektocht langs en over de grenzen van Watou. 

Ontdek Watou en zijn drie parochies: Watou- Sint-Jan-ter-Biezen en Abele. 

 

Volg de uitgestippelde route met start voor de pastorie, Kerkhofstraat 1 en aankomst op het 

Watouplein - Afstand 27 km, geschikt voor alle leeftijden, glooiend rond Abele!  

Parcours: (https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7433224/recreatieve-

fietsroute/poperinge), reglement en deelnemingsformulier te downloaden via ’t Watounoartje, 

https://hetwatounoartje.wordpress.com/ of op Facebook ‘Handelsraad Watou’. Ook te verkrijgen op 

papier bij het Ovenhuis of Mia Ryon, Moenaardestraat 10, 8978 Watou mia.ryon@telenet.be 

Prijzenpot geschonken door lokale handelaars van Watou, de Gezinsbond Watou en het 

Stadsbestuur/cultuur. Eén prijs per adres. 

1. Plaats de vijftien fotovragen in de juiste volgorde van het parcours (1-15) -Noteer telkens de 

bijkomende vraag per halte = telkens een getal   

2. Geef het totaal van alle gevonden getallen 

3. Vul de schiftingsvraag in: twee bestuursleden van de Gezinsbond reden het parcours zonder 

halt te houden. In hoeveel tijd deden ze dat? (uren-minuten-seconden) 

Vergeet je contactgegevens niet in te vullen, winnaars worden uitsluitend per mail verwittigd! 

De haltes zijn uitsluitend bij horecazaken, waarvan één tearoom (in Houtkerque is er geen vraag), 

verder onbekommerd fietsen langs landelijke wegen. Iedereen is welkom in de horecazaken, maar 

om de vragen op te lossen moet er nergens binnen gegaan worden, de oplossingen zijn ook niet 

verstopt tussen de terrassen. Hou rekening met de geldende coronamaatregelen en met het verkeer! 

Veel plezier! 

Antwoordstrook op de bus doen Moenaardestraat 10, 8978 Watou, vóór 7 september 2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam en voornaam: …………………………………………………………………………. 

Adres:    …………………………………………………………………………. 

Mailadres  …………………………………………………………………………. 

volgorde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Letter                

Getal                

 

Totaal van de getallen: 

 

 

Uren Minuten seconden 
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Kerkhofstraat 1-Kleine Markt-Winnezelestraat-grensovergang Heidebeek-Route de Watou-

Swaertestraete-Route de Winnezeele- Rue du Château-Rue de Watou-grensovergang Heidebeek-

Houtkerquestraat-Callestraat-Oude Provenstraat-Gravendreef-Blokstraat-Douvieweg-Sint-Jan-ter-

Biezen-Kapellestraat-Stoppelweg-Vuileseulestraat-Trappistenweg-Galgestraat-dreef Hanekampweg-

Abeleplein-Rue de Cassel- Callicannesweg-Route de Poperinghe-Kattestraat-Callicannesweg-

Gemenestraat-Groenedreef-Populierendreef-Rozendaal-Trappistenweg-Steenvoordestraat-

Watouplein. 

 


