TRAGE ZOMERZOEKTOCHT ANTWOORDENBLAD
De zoektocht werd in totaal 802 keer gedownload. Een onverwacht hoog
aantal ! Onze vrijwilligers die hun tijd opofferden aan het ineen boksen van
de wandeling en zoektocht danken jullie daar dan ook ten zeerste voor.
De downloads resulteerden in 101 (gedeeltelijk of geheel) ingevulde
antwoordbladen die bezorgd werden binnen de vooropgestelde termijn.
We ontvingen 34 foutloze inzendingen, 50 met 1 fout. Verder 22 uit Wijnegem, 16 uit Schilde, 12 uit
Wommelgem en ook zowat uit de ganse provincie. We mochten ook een deelnemer uit De Pinte noteren.
Ondertussen loopt ook de winter editie, met vertrek aan de ‘Witte Kerk’ te Schilde.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hieronder de verwachte antwoorden. Er werd ‘streng maar rechtvaardig’ verbeterd.
Foto’s schouwen: (straatnaam en huisnummer)
Algemene opmerking: er werd gevraagd naar straatnaam en huisnummer. In de algemene informatie wordt
trouwens vermeld “(logisch) huisnummer”. Adressen zonder of met foutief huisnummer werden verkeerd
gerekend.
S1: WEYDVELDSTRAAT 12 – Een heel aantal
deelnemers schreef hier Weyveldstraat (zonder de
hier in vetjes weergegeven letter ‘D’). Na
opzoekingswerk vonden we nergens ‘Weyveldstraat’
als mogelijke benaming van deze straat. Dit werd
dan ook fout gerekend.

S2: KOSTERIJSTRAAT 10
S3: BOSKANTWEG 25
S4: MERKSEMSEBAAN 121
S5: BEGONIALAAN 5
S6: TURNHOUTSEBAAN 422
S7: MERKSEMSEBAAN 40
S8: KERKHOFSTRAAT 27

Volgorde foto’s F9 tot F48 (nummer volstaat) invullen van links naar rechts en dan van boven naar onder
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Gewijzigde foto’s (mogelijke keuze uit F9 tot F48)
Foto: F9 – NUMMER GEWIJZIGD – 520 IPV 500
Foto: F36 – GESPIEGELD
Foto: F23 – ”EEN” IN PLAATS VAN “NEE”
Foto: F43 – ONDERSTEBOVEN GEDRAAID
Een aantal deelnemers vermeldde foto 28 als gemanipuleerd. Dit is echter geen gewijzigde foto. De foto
werd dusdanig in de verkeersspiegel aan de overzijde van de straat genomen. Het is dus geen bewerkte foto.
Dat antwoord werd dan ook als fout beschouwd (ook indien toegevoegd als zogenaamde 5e bewerkte foto).
Schifting: lottogetallen van zaterdag 1 januari 2022
1) vermenigvuldig het laagste lottogetal met het bonusnummer
2) vermenigvuldig het laagste lottogetal met het hoogste lottogetal
3) vermenigvuldig het hoogste lottogetal met het bonusnummer

Schifting 1 Schifting 2 Schifting 3
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We hopen dat de eventuele meningsverschillen betreffende antwoorden jullie niet ontmoedigen om
ook deel te nemen aan de volgende edities. Per slot van rekening is de hoofdbedoeling van deze
zoektochten het maken van een wandeling, zoveel mogelijk langs trage en rustige wegen, door
misschien minder bekende plaatsen van onze regio. Het zoeken van foto’s kan daarbij een mooi
tijdverdrijf zijn, waar wat tegenover kan staan voor de gedane inspanning. Lukte dat niet écht? Dan
maak je nog steeds kans op een prijsje via de loting.
Graag zien we jullie dus terug op (minstens één van) de volgende edities.

