
het rommelt buiten het park
W A N D E L  E N  Z O E K  5  K I L O M E T E R

I N S C H R I J V E N
is niet nodig. Je kan wel altijd onze

goede doelen steunen door te

storten op ons rekeningnummer of

via de QR-code. De opbrengst gaat

volledig naar onze goede doelen.

S T A R T

om het even waar je wil langs

het parcours. Denk er wel aan

dat de vragen starten vanuit het

park. 

P A R K  R U I S E L E D E
Hier vind je dit infoblad geprint terug en

kan je ook jouw oplossingenblad 

 achterlaten in de brievenbus van meneer

Rommel.

J E  W A N D E L T
5 km langs nieuwe wijken en door

de velden van Ruiselede. Je kan de

wandeltocht volledig doen door de

pijltjes te volgen. Je kan ook online

volgen of met bijgevoegd kaartje. 

J E  Z O E K T
onderweg naar de antwoorden op

de vragen. Sommige antwoorden

vind je onderweg, andere zijn

'Ruiseleedse basiskennis'. 

A N T W O O R D E N

op de vragen doe je op het

antwoordblad en kan in de

brievenbus in het park steken. Je

kan de antwoorden ook online

invullen via een link op de site. 

Wie weet trakteren we jou volgend

jaar wel ;-)

vergeet g
een balpen als

je dit b
lad wil in

vulle
n

 organisatie van het rommelmarktcomité ruiselede



In deze straat vind je de naam van een dorstlesser die je kan bestellen aan de rommelmarktbar.
Vroeger gebruikten we dit soms als parking, nu is er een …….. losloopweide.
Deze nieuwe wijk fleurt Ruiselede dankzij hun straatnamen letterlijk op. We zoeken 1 van de straatnamen.
De wijk waarlangs je passeert draagt de naam van een Poolse stad waarmee Ruiselede verbroederd is.
We zoeken de achternaam van de vorige burgemeester van Ruiselede. Het is ook de naam van een bedrijf waarlangs je wandelt.
In deze doorlopende straat vind je een belangrijk ingrediënt voor onze pannenkoeken. 
De hoeveelste editie zal het de volgende keer zijn van de rommelmarkt? Schrijf voluit.
Het Park grenst aan een straat die dezelfde voornaam bevat als de persoon voor wie de rommelmarkt initieel gestart is. Welke
voornaam zoeken we?
Deze Ruiseleedse vereniging helpt al jaren bij het maken van pannenkoeken en helpt met materiaal en vrijwilligers.
Hoeveel goede doelen steunen we met de opbrengst? Schrijf voluit.
Hoe wordt Ruiselede als dorp nog genoemd? 
We zoeken de naam van een parochie in Ruiselede.
Welk ander volksfeest vindt er om de 3 jaar plaats?
Op welke dag is er wekelijkse markt op de ploatse?
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Schiftingsvraag : Hoeveel standhouders waren er op de laatste editie van de rommelmarkt, in 2019?
Tip: we zoeken een getal met drie cijfers.

quizvragen

antwoorden

naam :
email : 
antwoord schiftingsvraag : 

De persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen enkel worden aangewend in het kader van deze wedstrijd.




