BIJENFIETSTOCHT
Haal je fiets van stal en ga in Diest mee op zoek naar plekjes waar het goed vertoeven is voor bijen.
Op elke stopplaats hangt een vraag, de één al makkelijker dan de andere. Misschien moet je wel even
surfen voor het juiste antwoord. Geniet vooral van deze leuke bijzondere bijenplekjes!
(Deze bijenfietstocht loopt van 26 mei tot 25 juni 2022).

Opzoek naar de 10

-zondere plaatsen in Diest.

Je kan gebruik maken van de fietsenknooppunten
(zie kaartje achteraan).
Opgelet!! Niet alle bijzondere plaatsen liggen op de route.
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ANTWOORDFORMULIER
Kan jij de 10 bijzondere stopplaatsen vinden en alle vragen oplossen? Breng je antwoorden
binnen bij een van de afhaalpunten en ontvang de unieke Suske en Wiske-strip!
Vraag 1 - Een geadopteerd stukje groen, toegangspoort Begijnhof: Begijnenstraat (Diest).

Vraag 2 - Ingezaaide bloemenweide: Boudewijnvest-Kluisbergstraat (Diest).

Vraag 3 - Een geadopteerd stukje groen ‘Project Bee’ met een vleugje kunst:
Langenberg-Turnhoutsebaan (Molenstede).

Vraag 4 - Bijenhotel, achterkant ‘De Buitenkans’: Dorpsstraat (Molenstede).

Vraag 5 - Bijenhotel, speelbos Hunberg: Gorenstraat (Deurne).

Vraag 6 - Aangeplante bloembollen in grasstrook: Hasseltsebaan- Pannehoeve (Deurne).

Vraag 7 - Oude Lindeboom: Molenberg (Deurne).

Vraag 8 - Insectenhotel: Nieuwe Dijkstraat- fietspad aan Karrestraat (Schaffen)

Vraag 9 - Bijenhotel, Boerenkrijgplein: stadswallen langs Omer Vanaudenhovenlaan (Diest).

Vraag 10 - Bijenhotel: Bezoekerscentrum Webbekoms Broek (Diest).

Overzichtkaartje fietsknooppunten:
88-89-87-32-31-85-84-331-333-332-330-329-36-30-35-33-88 (+/- 33km).
Parkeren kan aan de Halve Maan in Diest.
Opgelet!! Niet alle bijzondere plaatsen liggen op de route.

Ontdek hoe je kan helpen: www.weekvandebij.be
Breng je antwoorden bij een van de afhaalpunten binnen voor 26 juni 2022
en ontvang de Suske en Wiske-strip ‘Het Blije Bijenteam’*
			Miss Cupcake - Scholenstraat 2, Diest
			’t Kroonrad - Dorpsstraat 47, Molenstede (tot 12 juni 2022)			
			Café de Sok - Hasseltsebaan 43, Deurne
Naam
Emailadres
Aantal deelnemers
*Zolang de voorraad strekt

