
 

 

 

 
 

Fietstocht Parsival 
 

We zijn nu al enkele weken verder en nog steeds vertoeven we in “ons 

kot”. Aangezien de “Corona-wandeling” een succes bleek te zijn, 

breien we hier graag een vervolg aan. Deze keer hebben we eens voor 

iets anders gekozen namelijk een super leuke 

(gezins)raadselfietstocht. Aan de hand van onderstaande kaart is er 

een avontuurlijke fietstocht van 14km voor jullie uitgestippeld. Deze zal jullie (hopelijk) enkele 

hoekjes van onze eigen buurt laten zien waarvan jullie het bestaan nog niet van afwisten. De 

fietstocht is een cirkel waar je op elk punt kan inpikken, zo vermijden we dat er veel volk op 

dezelfde plaats start of eindigt. Passeert deze fietstocht in jouw buurt? Begin daar dan je avontuur. 

Bovendien kan je deze fietstocht in alle richtingen fietsen. Dit allemaal zodat jullie niet te veel andere 

fietsers tegen komen. Gebeurt dit toch? Hou dan zeker voldoende afstand! Vergeet ook niet dat je deze 

fietstocht enkel in gezinsverband mag doen en alle andere Corona-maatregelen moet respecteren. 
 

Hoe gaat dit nu in zijn werk? Wel, het concept van de fietstocht lijkt min of meer op de wandeling. 

Onderweg zijn er enkele posten waar je een vraag/opdracht zal vinden. Om verwarring met andere 

jeugdbewegingen te vermijden zal ook hier op al onze posten duidelijk staan dat dit een opdracht is die 

hoort bij de fietstocht van Parsival. Op de achterzijden vinden jullie een kaartje waarop de route en deze 

posten zijn aangeduid. 
 

Het doel van deze wandeling is om uiteindelijk het kruiswoordraadsel volledig in te vullen en het verticale 

woord in de gele vakjes te raden. Dit woord bestaat uit 6 letters, die bij elk van de zes posten te vinden 

zijn door een opdracht juist uit te voeren. Het cijfer van de post zal overeenkomen met de het woord dat 

je dient in te vullen in het kruiswoordraadsel. Komt u als eerste “post 2” tegen met al woord “dorst” dan 

zal het tweede woord dat u dient in te vullen in het kruiswoordraadsel “dorst” zijn. Bijgevolg is de tweede 

letter van het finale antwoord dan de letter “o” . Indien jullie denken het woord gevonden te hebben, 

kunnen jullie controleren of deze juist is door te surfen naar www.parsival.be/xxxxxx (xxxxxx moeten jullie 

vervangen door de door jullie gevonden code). Bijvoorbeeld: de code is “corona2020”, dan moeten jullie 

surfen naar www.parsival.be/corona2020 en dan zullen jullie daar te weten komen of jullie alle vragen 

juist hadden. 

 
 
 

Groeten, 

De leiding 

 
 

PS: het zou kunnen zijn dat er een klein stukje (post 2-3) niet volledig bakfietsproof is, maar niet 

getreurd, u heeft ongetwijfeld uw smartphone bij de hand waarmee meneer Googlemaps u heel 

makkelijk langs dit stukje kan leiden. 

http://www.parsival.be/xxxxxx
http://www.parsival.be/corona2020


Fietsroute met posten 

 

 

 
Kruiswoordraadsel (mee te nemen voor onderweg) 

 
 

 


