Wegbeschrijving parcours Eversel -De zomer van de vogelverschrikkers 2019
VERTREK aan het ontmoetingscentrum St.-Baaf, Padbroekweg 1 1–- Straat recht oversteken en de Bavostraat inrijden –2– Bavostraat blijven
volgen, 1ste rechts –3- 4 – Omkeren na huis 36, einde weg rechts de Bavostraat verder afrijden – 5 – Straat verder volgen tot einde. Linksaf:
Pater Beckersstraat – 6 –P.Beckersstraat volgen tot aan het kanaal, linksaf, weg vervolgen langs het kanaal onder de brug door voorbij Lumma
Ski. Linksaf: Industriestraat. 1ste weg rechts, Havenstraat volgen, in de bocht rechtsaf (niet naar Fireworks), rij voorbij paardenhouderij Jolica,
bocht naar links (2x) en dan rechtdoor de Mangelbeekstraat in, aan ‘rond punt’ rechts aanhouden en dan 1ste straat naar links (aan huis met
bord ‘duivensport’), bocht naar rechts en dan linksaf Horionweg in tot aan de Kanaalweg. Hier rechtsaf. – 7 – Linksaf IJzersveld (achter witte
boerderij), einde weg links – 8 – 9 – Rechtsaf door het bos – aan de splitsing naar links het bos in – bocht naar links en daarna weer naar rechts
(links ligt de gildezaal van Ubbersel) – rechtdoor en in de bocht naar rechts (manege ligt rechts) en rijden tot aan de verharde weg. Dit is het
Hemelrijk. Hier naar rechts. –10- 11 –12– Einde van de straat even rechtsaf Bovenstraat in naar huis nr. 14 –13– Omkeren (huis nr. 14 rechts van
je laten liggen) en de Bovenstraat verder volgen, 1ste straat rechtsaf: St. Jacobusstraat volgen tot einde - 14 - Omkeren, einde straat aan de
apotheek rechtsaf – 15 –16– 17 – Aan de splitsing linksaf, Zagerijstraat in (bocht rechts volgen), einde weg linksaf: Het Heike – 18 – Straat verder
volgen en 1ste weg rechtsaf het bos inrijden (onverharde weg) – altijd rechts aanhouden tot einde weg, hier rechtsaf - 19 – Lusthofstraat uitrijden
tot einde – 20 – Linksaf, Everselkiezel, voorbij Electro Schroeyen rijden tot aan het rond punt, 4de afslag: Vroenweg – 21 – 22 – 23 – Langs het
huis nr. 13 het weggetje links inslaan en langs de weiden rijden naar de boerderij – 24 – Terugkeren naar de Vroenweg en linksaf – 25 –
Vroenweg verder volgen – 26 - Op het einde rechtsaf, Pater Beckersstraat. 1ste rechts: Butastraat, volgen tot aan het standbeeld van Pater
Beckers. Hier sla je linksaf, richting jeugdlokalen – 27 – De weg volgen langs jeugdlokalen, langs voetbalveld, bocht naar rechts en zo kom je
terug op de parking aan het ontmoetingscentrum St.-Baaf = EINDE
Inleveren wedstrijdformulieren: St.-Baaf (Padbroekweg 1), Electro Schroeyen (Everselkiezel 120), Gerda Beutels (Bavostraat 36), Godelieve
Swinnen (Vroenweg 29)

Vergeet ook de tocht in Berkenbos niet.

Zomer van de VOGELVERSCHRIKKERS 2019
Stemformulier – publieksprijs - Berkenbos

Regels voor jurering
Opzet van de wedstrijd
Het maken van één of meer vogelverschrikker(s) en deze opstellen, zichtbaar voor het publiek van op de openbare weg in
Berkenbos, ten minste gedurende de ganse periode vanaf 01 juli 2019 tot en met 31 augustus 2019.
Jurering
*Tijdens het slotevenement “Berkenbos leeft” op 22 september 2019 bekomen alle deelnemers een attentie als dank voor de
deelname.
*De organisatie behoudt zich het recht voor om teksten en foto’s aan te wenden bij latere publicaties.
*De jurering gebeurt in twee delen:
1. de publieksprijs (de “Oscar” van de wedstrijd): het publiek kiest. Elke bezoeker krijgt één stemformulier. Hij/Zij kiest de
volgens hem/haar drie mooiste vogelverschrikkers, en duidt deze aan op het stemformulier.
2. De categorieprijzen voor de authentiekste en creatiefste vogelverschrikker. Deze jurering gebeurt naamloos op basis van
een plaatsbezoek door een vakjury.
*Geen enkele uitslag is aanvechtbaar.
*De bestuursleden van Volkskunstgroep “De Akkermennekes” nemen NIET deel aan de jurering. Zij mogen wel deelnemen aan de
wedstrijd.
*Eén deelnemer kan met één vogelverschrikker ( individueel of groep) nooit meer winnen dan de publieksprijs en één
categorieprijs.
*Slechts correct, leesbaar en volledig ingevulde stemformulieren komen in aanmerking voor de telling.
*De bekendmaking van de winnaars zal gebeuren tijdens “Berkenbos leeft” op 22 september 2019. De winnaars zullen persoonlijk
op de hoogte worden gebracht.
*Het stemformulier kan u inleveren ( voor 05 september):
• Café sporthal Berkenbos: P. Paquaylaan 121 Heusden- Zolder
• ZLDR luchtfabriek: Marktplein 5, Heusden- Zolder (10u tot 16u45)
• Leyssens – Veltjen : Oude Baan 165 Heusden-Zolder (mag in de brievenbus)
• Ceyssens- Claes: Schansstraat 66, Heusden-Zolder (mag in de brievenbus).

Stemformulier – publieksprijs -Berkenbos
Vul het nummer van de vogelverschrikker in op plaats 1 indien u deze het mooiste vindt, op plaats 2 indien deze volgens u net niet
de mooiste is of op plaats 3 indien hij volgens u ook een zeer mooie vogelverschrikker is.
De vogelverschrikker die u op plaats 1 zet krijgt 5 punten, deze op plaats 2 krijgt 3 punten en deze op plaats 3 krijgt 1 punt.
De vogelverschrikker met de meeste punten is de “Oscar” van de wedstrijd en wint.

Nummer vogelverschrikker
(Slechts 1 nummer per rij)
Plaats 1
Plaats 2
Plaats 3
Stemformulier van ( naam, adres en
telefoonnummer)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wegbeschrijving parcours Berkenbos -De zomer van de vogelverschrikkers 2019VERTREK: sporthal Berkenbos richting kerk =rechts.1 1ste straat rechts: Glorieuxstraat 2, parking verder afrijden dan rechts; Pater
Amedeuslaan 3, straat verder afrijden, Koolmijnlaan recht over steken: Helzoldlaan 4, 1ste links weer 1ste links: Stadionlaan, 1ste
rechts: Koolmijnlaan, 1ste rechts: Neerjouten 5, 1ste links: Vunderstraat, Koolmijnlaan oversteken, Koeltorenlaan tot op het einde
rijden, rechts: Mijnwerkerslaan tot aan de rotonde. 2de rechts, pijpenkop volgen tot achter 6, terugkeren in de pijpenkop. Aan
rotonde 1ste rechts, volgen tot aan de volgende rotonde, 1ste rechts: Terrillaan. 2de links: P. Paquaylaan, 1ste links:
Watertorenstraat 7, 1ste rechts, Minderbroederstraat, 1ste rechts: Dennenweg, : P. Paquaylaan oversteken en Dennenweg blijven
volgen 1ste links: Schansstraat 8, verder rijden, kruispunt over 9, 1ste rechts: De Lobbert, 1ste straat links ( niet het fietspad!):
Rozenstraat. Op het einde rechts , 1ste links: St Antoniusstraat, 1ste rechts: Halhei, blijven volgen tot in het bos dan links aan de
verharde straat,scherp links afdraaien: Weg naar de Grauwe Steen 10. Deze weg volgen tot aan de rotonde 11, op de rotonde 2de
rechts: Halstraat 12, 13. 1ste rechts: Singelstraat 14, 1ste links: Oude Baan 15, 1ste links: Nieuwe dijk 16, deze weg volgen tot aan
reclamebord “ Berkenbos VV, hier links (onverharde weg), volgen tot het einde. Linksaf: Halveld, 1ste rechts: Oude Baan, 1ste links:
De Rieten 17, paar meter terug naar links: De Rieten , 1ste rechts: Eikelenbos, 1ste rechts: Oude Baan. 1ste links: Beemdenstraat, 1ste
links: Halstraat 18, 1ste rechts: St.Maartenlaan, 1ste rechts: Halvijvers, 1ste rechts: Beekbeemden. 1ste links: Halstraat, volgen tot
aan rotonde. Op rotonde 2de rechts: Heuvelstraat 19, verder volgen tot aan de splitsing: rechts: Kortstraat, 1ste links:
Atheneumstraat. Op het einde linksaf: Heuvelstraat 20. 1ste rechts: Halbeekstraat, bocht volgen naar rechts: Schansstraat 21, 22.
Straat verder volgen 23 tot 2de kruispunt dan rechts: St. Maartenlaan 24. Op het einde van de straat links: EINDE
Inleveren wedstrijdformulieren: Café sporthal Berkenbos, ZLDR luchtfabriek van 10u tot 16u45 Leyssens -Veltjen, Oude Baan 165
(mag in de brievenbus, Ceyssens-Claes, Schansstraat 66 (mag in de brievenbus).
Vergeet ook de tocht in Eversel niet.

Zomer van de VOGELVERSCHRIKKERS 2019
Stemformulier – publieksprijs - Eversel

Regels voor jurering
Opzet van de wedstrijd
Het maken van één of meer vogelverschrikker(s) en deze opstellen, zichtbaar voor het publiek van op de openbare weg in
Eversel/Ubbersel ten minste gedurende de ganse periode vanaf 01 juli 2019 tot en met 31 augustus 2019.
Jurering
*Tijdens het slotevenement op 08 september 2019 in St Baaf bekomen alle deelnemers een attentie als dank voor de deelname.
*De organisatie behoudt zich het recht voor om teksten en foto’s aan te wenden bij latere publicaties.
*De jurering gebeurt in twee delen:
3. de publieksprijs (de “Oscar” van de wedstrijd): het publiek kiest. Elke bezoeker krijgt één stemformulier. Hij/Zij kiest de
volgens hem/haar drie mooiste vogelverschrikkers, en duidt deze aan op het stemformulier.
4. De categorieprijzen voor de authentiekste en creatiefste vogelverschrikker. Deze jurering gebeurt naamloos op basis van
een plaatsbezoek door een vakjury.
*Geen enkele uitslag is aanvechtbaar.
*De bestuursleden van KVLV nemen NIET deel aan de jurering. Zij mogen wel deelnemen aan de wedstrijd.
*Eén deelnemer kan met één vogelverschrikker ( individueel of groep) nooit meer winnen dan de publieksprijs en één
categorieprijs.
*Slecht correct, leesbaar en volledig ingevulde stemformulieren komen in aanmerking voor de telling.
*De bekendmaking van de winnaars zal gebeuren tijdens het slotevenement op 08 september 2019 in St. Baaf. De winnaars zullen
persoonlijk op de hoogte worden gebracht.
*Het stemformulier kan u inleveren ( voor 05 september):
• Schroeyen, Everselkiezel 120, Heusden-Zolder
• Sint Baaf, Padbroekweg 1-3, Heusden-Zolder
• Beutels Gerda, Bavostraat 36, Heusden-Zolder
• Swinnen Godelieve, Vroenweg 29, Heusden-Zolder
Stemformulier – publieksprijs - Eversel
Vul het nummer van de vogelverschrikker in op plaats 1 indien u deze het mooiste vindt, op plaats 2 indien deze volgens u net niet
de mooiste is of op plaats 3 indien hij volgens u ook een zeer mooie vogelverschrikker is.
De vogelverschrikker die u op plaats 1 zet krijgt 5 punten, deze op plaats 2 krijgt 3 punten en deze op plaats 3 krijgt 1 punt.
De vogelverschrikker met de meeste punten is de “Oscar” van de wedstrijd en wint.

Nummer vogelverschrikker
(Slechts 1 nummer per rij)
Plaats 1
Plaats 2
Plaats 3
Stemformulier van ( naam, adres en
telefoonnummer)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

