
ACV Groot-Lochristi fietstocht 

in het kader van de sociale 

zekerheid 
Aandacht, 

Tijdens de rit blijven alle verkeersregels gelden. Wees uiterst voorzichtig! De 

organisatie is niet verantwoordelijk voor veroorzaakte gebeurlijke ongevallen.  

Houd het parcours netjes, papier blik en ander afval horen niet op de grond 

L = Links: R = rechts RD = Rechtdoor 

Als je in het veld van de instructie  een afbeelding ziet moet je de locatie van de 

afbeelding zoeken. Vul het antwoordformulier aan.     

 
uw startpunt is: Gemeenteschool Zeveneken Hoekstraat nr 2 Lokeren 

 Verlaat het schooltje naar L   

 Sla L naar Tuinwijk 

 Op het einde R blijf in de Tuinwijk 

 Op het einde L in de Tuinwijk. 

 R naar Kallestraat 

 Op het einde R  de wegel in rijden. 

 L naar Ruilare 

 Op het einde R Slagmanstraat 

 Na +/- 350 m wegel naast de witte hoeve L 

 
Deze wegel volgen, kort stuk aarde weg en bochten tot verharde weg Bosstraat 

 R Hoekskensstraat in rijden en direct L 

 L Dorpstraat inrijden.  

 2° straat L Koning Leopold III-laan bocht rechts volgen 

 
  L Koning Albert- Laan,  SZ-vraag 1:  Hoeveel 

arbeidsongevallen werden er door de 

verzekeringsmaatschappijen erkend in 2018? 

Multiple choice 
A: 68.462 

B: 99.328 

C: 147.125 

Kindervraag 1: Als je papa op weg naar zijn werk valt met de 

fiets en een gebroken been heeft, is dit dan een 

arbeidsongeval? 

Multiple choice 
1: ja, want hij was op weg naar of van zijn werk 

2: nee, dat is alleen maar zo als je OP je werk bent 

 



   Ga op het einde via het voetpad over de N 70,  L 

Dorp-West 

SZ-vraag 2: Hoeveel procent van ons bruto jaarloon krijgt 

een bediende bij uitdiensttreding als enkel en dubbel 

vakantiegeld?  

Multiple choice  
A: 7,67 %  

B: 15,34 % 

C: 25 % 

Kindervraag 2: Hoeveel weken vakantie mogen je papa of mama hebben als ze 

een gans jaar gewerkt hebben? 

Multiple choice 
1: 2 weken 

2: 4 weken 

3: 6 weken 

 

    2° Straat aan de verkeerslichten R Bosdreef 

SZ-vraag 3: Hoeveel loopbaanjaren moet een 

werknemer van 61 jaar hebben om vervroegd 

pensioen te kunnen aanvragen? 

Multiple choice 
A : 40 jaar  

B : 43 jaar  

C : 45 jaar  

Kindervraag 3: Hoe oud mag je meester of je juf zijn om voor altijd te stoppen 

met les geven? 

Multiple choice 
tussen de 30 en de 35 jaar 

tussen de 62 en 67 jaar 

tussen de 80 en 85 jaar 

 

   Op het einde aan het kruispunt L Boskapellaan aan Kapelleken RD 

 RD tot het einde  

SZ-vraag 4: De geboortepremie is een onderdeel van het 

groeipakket (kinderbijslag), hoeveel bedraagt momenteel 

het bedrag van de geboortepremie? 

Multiple choice 
A : 162 euro 

B : 588 euro 

C : 1.122 euro 

 

 



Kindervraag 4: Ouders krijgen elke maand geld van het Groeipakket 

(kinderbijslag) tot hun kinderen zelf geld verdienen (of oud genoeg zijn). Stel dat 

je ouders één kind hebben, hoeveel V-Bucks in Fortnite zouden ze met dat geld 

maandelijks kunnen kopen? 

Multiple choice 
A : tussen 1.000 en 2.000 

B : tussen 10.000 en 20.000 

C: tussen 100.000 en 200.000 

 

 L fietswegel nemen 

 R Poelinkstraat 

 RD Ter Poelen 

 Over de spoorweg L fietsautostrade 

 Op het einde R Beerveldsebaan 

   R Beervelde-dorp  

SZ-vraag 5: Hoeveel procent van je brutoloon van 2.500 € 

krijg je als samenwonende werkloze gedurende de eerste 3 

maanden van je werkloosheid? (na een tewerkstelling van 

van meer dan 24 maanden) 

Multiple choice 
A: 65% 

B: 60% 

C: 55% 

Kindervraag 5: 

Welke kleur heeft de dopkaart van een gewone werkloze? 

Multiple choice 
1: wit met rode stippen 

2: knalroze 

3: blauw 

 

 R de weg vervolgen Beervelde-dorp  

 RD Haanhoutstraat 

 2 ° straat R Terpoelen 

 Voor de spoorweg L fietsautostrade 

 Op het einde R Burgstraat  

 RD in de Stationstraat 

 Aan dreef  ( Fietsknooppunt) R Rozelaredreef 

 Direct L Kasteeldreef 



 Op het einde N70 L 

 De eerste straat  R Braamstraat 

 Op de rotonde RD tweede afslag Hijftestraat 

 Op kruispunt aan het pleintje R Hijft Center 

 Na 300 m L Doornzelestraat  

 R Lindestraat 

 RD Rechtstraat 

 Voorbij Bakkery Buyle L Koedreef 

 R  Berkenstraat 

 Berkenstraat volgen tot net voor de Canadastraat 

 Hoek met Canadastraat R Ruwaardhof 

 Eerste straat L en in de hoek het fietspad volgen 

 R sporthal verlaten 

 Via het zebrapad L Zaffelare- dorp   

SZ-vraag 6: Els verdient 3.500 € bruto per maand. 

Hoeveel ontvangt ze als moederschaps-uitkering na 

de 1ste maand? 

Multiple choice 
A: minder dan 2.000 euro bruto 

B: tussen 2.000 en 2.500 euro bruto 

C: meer dan 2.500 euro bruto 

Kindervraag 6: Hoe noemt de organisatie voor 

jeugdvakanties van CM? 

Multiple choice 
1: Chiro 

2: KSA 

3: Kazou 

 

 3° straat  R Kluizestraat 

 Op het einde L 

 Aan speelplein R wegel inrijden 

     De verharde weg die de baan kruist volgen  

 L Oude Veldstraat  



 Aan de splits  R  aanhouden Oude Veldstraat 

volgen  

SZ-vraag 7:  Wat is geen beroepsziekte? 

Multiple choice 
A: Myxomatose 

B: Asbestose 

C: Artrose 

Kindervraag 7:  Welk beroep heeft deze 

man? 

 

Multiple choice 
1: bouwvakker 

2: dokwerker 

3: mijnwerker 

 

 R Hoekstraat 

     
RD 

 Je bent terug bij de START, De besturen van ACV bedanken jullie om 

deel te nemen.  
 

 

 

 

 



Antwoordblad 

 
      Naam:  ..................................... 

        Adres:  ...................... 

        Telefoon:  ...................................... 

                                              E– mail: ....................................... 

        Naam kind( eren) jonger dan 12j: .......................... 

Afbeelding en SZ vraag 1: 
Naam van de straat en huisnummer waar de foto genomen is : ........................................ 

Anwoord vraag SZ:  A; B; C  omcirkel de keuze 

Antwoord vraag kinderen:  1; 2 ; 3 omcirkel de keuze 

 

Afbeelding en SZ vraag 2: 
Naam van de straat en huisnummer waar de foto genomen is : ........................................ 

Anwoord vraag SZ:  A; B; C  omcirkel de keuze 

Antwoord vraag kinderen:  1; 2 ; 3 omcirkel de keuze 

 

Afbeelding en SZ vraag 3: 
Naam van de straat en huisnummer waar de foto genomen is : ........................................ 

Anwoord vraag SZ:  A; B; C  omcirkel de keuze 

Antwoord vraag kinderen:  1; 2 ; 3 omcirkel de keuze 

 

Afbeelding en SZ vraag 4: 
Naam van de straat en huisnummer waar de foto genomen is : ........................................ 

Anwoord vraag SZ:  A; B; C  omcirkel de keuze 

Antwoord vraag kinderen:  1; 2 ; 3 omcirkel de keuze 

 

Afbeelding en SZ vraag 5: 
Naam van de straat en huisnummer waar de foto genomen is : ........................................ 

Anwoord vraag SZ:  A; B; C  omcirkel de keuze 

Antwoord vraag kinderen:  1; 2 ; 3 omcirkel de keuze 

 

Afbeelding en SZ vraag 6: 
Naam van de straat en huisnummer waar de foto genomen is : ........................................ 

Anwoord vraag SZ:  A; B; C  omcirkel de keuze 

Antwoord vraag kinderen:  1; 2 ; 3 omcirkel de keuze 

 

Afbeelding en SZ vraag 6: 
Naam van de straat en huisnummer waar de foto genomen is : ........................................ 

Anwoord vraag SZ:  A; B; C  omcirkel de keuze 

Antwoord vraag kinderen:  1; 2 ; 3 omcirkel de keuze 

 

Je mag dit formulier tot 30 juni 2021 in de ACV postbussen stoppen ter attentie van Noël 

Teirlynck of naar  noel.teirlynck@acv-csc.be sturen. 

Je maakt kans op een mooie prijs.  

mailto:noel.teirlynck@acv-csc.be

