
KLJ Lovendegem presenteert: 

Coronatocht 
Wandel- en fietstocht voor jong en oud 

 

 
Beste leden en ouders, 

In deze bizarre tijden (die helaas nog even zullen blijven duren), missen wij jullie enorm.  

Bij deze stellen wij jullie de opvolger van het vorige coronaspel voor, namelijk ‘De 

coronatocht’. Wij stippelden een wandel- én fietstocht uit in Lovendegem/Lievegem die 

jullie alleen, met je ouders, familie of ander (KLJ-)vriendjes kunnen doen. Vergeet natuurlijk 

die anderhalve meter niet!        

Wandeltocht 

Afstand: keuze uit 3 km of 5 km 

Start- en eindplaats: Gemeentelijke visvijver Lovendegem 

Speluitleg: In bijlage kunnen jullie de routebeschrijving met speluitleg terugvinden. Kort 

samengevat krijgen jullie (detail)foto’s te zien waarvan je moet aantonen waar je die tijdens 

de wandeling bent tegengekomen. Goed uitkijken dus! 

Winnaar/prijs: De persoon of groep met de meeste juiste antwoorden op het 

antwoordenblad, maakt kans op de prijs. Wie dan nog eens de schiftingsvraag het beste kan 

beantwoorden, wint! 

Praktisch: De routebeschrijving (met foto’s en antwoordenblad) die je nodig hebt, kan je zelf 

afdrukken. Het document deponeer je in de brievenbus aan het lokaal om kans te maken op 

een prijs. Er is ook de mogelijkheid om deze in te scannen en door te mailen naar: 

yentl.fredrick@hotmail.com. Je kan indienen vanaf woensdag 27/05 t.e.m. dinsdag 30/06! 

Fietstocht 

Afstand: 30 km 

Start- en eindplaats: Lokaal KLJ Lovendegem 

Speluitleg: In bijlage kunnen jullie de routebeschrijving en speluitleg terugvinden. Kort 

samengevat krijgen jullie vragen waarop je enkel juist kan antwoorden als je goed rondkijkt, 

nadenkt en vooral niet verkeerd fietst!  

Winnaar/prijs: De persoon of groep met de meeste juiste antwoorden op het 

antwoordenblad, maakt kans op de prijs. Wie dan nog eens de schiftingsvraag het beste kan 

beantwoorden, wint! 

Praktisch: De routebeschrijving en het antwoordenblad dat je nodig hebt, kan je zelf 

afdrukken. Dit zijn twee aparte documenten, print ze dus beiden af! Het antwoordenblad 

deponeer je in de brievenbus aan het lokaal om kans te maken op een prijs. Er is ook de 

mogelijkheid om deze in te scannen en door te mailen naar: yentl.fredrick@hotmail.com. Je 

kan indienen vanaf woensdag 27/05 t.e.m. dinsdag 30/06! 

Wie thuis niet kan afdrukken, kan achter het lokaal reeds afgeprinte versies van zowel wandel-als 

fietstocht terugvinden in de ijzeren kist. 
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