
Respecteer de geldende coronamaatregelen van de overheid  

én het verkeersreglement. 

Wees een voorzichtige en (corona)veilige deelnemer.  

Hou afstand van elkaar. 

Fietsers, hou je aan het verkeersreglement. Rij op het fietspad en  

wees extra voorzichtig en waakzaam bij het oversteken van een straat.  

Gebruik de oversteekplaatsen als er zijn, ook al liggen die enkele meters 

van het kruispunt! 

Voetgangers, wandel rechts op het voetpad of op de begaanbare  

gelijkgrondse berm. Is er geen voetpad of gelijkgrondse berm?  

 Stap dan op het fietspad aan de linkerkant van de weg en  

 verleen voorrang aan de fietsers.  

Is er ook geen fietspad? Wandel dan zo links mogelijk en achter elkaar. 

Alle vragen bij een zoektocht kunnen beantwoord worden van op de 

openbare weg. Privédomein betreden is niet nodig. 

Antwoorden van zoektochten vul je in op het bijhorende antwoordenblad, 

dat hierbij gevoegd is. Als je geen antwoordenblad (meer) hebt, kan je 

dat blad downloaden bij www.fermbaal.be/fermbuurt2021. 

Afkortingen bij wegbeschrijvingen 

Kp: kruispunt - rd: rechtdoor 

T: je komt uit een weg die (bijna) loodrecht op een andere straat uitkomt 

en waar je dus links of rechts moet kiezen. 

Fkp: fietsknooppunt en wkp: wandelknooppunt. 

(Straatnaam) of een straatnaam tussen haakjes betekent dat je in die 

straat komt maar dat daar op die plek geen straatnaambord staat. 

Baal - Begijnendijk - Betekom  

Grootlo - Schriek - Werchter 

Info over Ferm-groepen bij www.samenferm.be, fermbaal.be, fermbegijnendijk.be,  

fermbetekom.be, fermgrootlo.be, fermschriek.be, fermwerchter.be en op Facebook.  

Vu: Lea Ceulemans -  Montystraat 29 - 3128 BAAL 

GROOTLO - SCHRIEK - 32 km 

Fietstocht met start op de parking 

aan De Magneet in Grootlo 
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Deze fietstocht heeft haar start- en eindpunt aan de Magneet in 

GROOTLO en is ongeveer 33 km lang. 

Volg de knooppunten: 

68 -  69  -  64  -  23  -  99  -  25 

71  -  67  -  91  -  92  -  11  -  52  -  61  -  70  -  68   
. 


