TRAGE LENTEZOEKTOCHT OPLOSSINGEN
Het concept van deze zoektocht blijft een succes ! De lente-editie werd over de periode 1283 keer
gedownload en 30 exemplaren werden in het bureel afgehaald. Dat betekent dus 1313 geïnteresseerden
waarvan uiteindelijk 151 (gedeeltelijk of geheel) ingevulde antwoordbladen bezorgd werden.
Ondertussen werd het aantal prijsjes verhoogd naar 20 prijzen voor de 20 beste inzendingen én 20 extra
prijzen die via loting onder de resterende ingezonden antwoordbladen verdeeld worden.
Vele inwoners van Schilde en ‘s-Gravenwezel lieten ons weten dat ze door deze zoektochten plaatsjes
ontdekten in eigen dorp waarvan ze niet eens het bestaan kenden. De rustige wandelpaden en de aanwezige
natuur blijven de grote troeven van de route. Wel werd door sommigen geopperd dat de af te leggen afstand
het maximum is en dat een drankgelegenheid onderweg een pluspunt zou zijn. Onze inrichters houden zich
aan de leidraad dat de wandeling 5 tot 7 km lang mag zijn. Wat betreft de drankgelegenheid: spijtig genoeg
liggen die langs de meeste ‘trage wegen’ niet dik bezaaid en is het ook tot onze eigen spijt niet mogelijk
steeds te zorgen dat de route zulke ‘rustpunten’ heeft. Natuurlijk is het volledig vrij de wandeling over
meerdere dagen te spreiden en ook alle foto’s hoef je niet in één keer te vinden. Zoals gesteld: het hoofddoel
is de wandeling langs meestal rustige wegen en daar zijn we volgens ons wel in geslaagd. Het zoeken van de
foto’s is in die zin ‘bijzaak’ dat je ook indien je na één of meer pogingen niet alle foto’s vindt, gerust je
gedeeltelijke oplossingen kan binnensturen. Je maakt dan alvast kans op een extra prijs.
Hieronder onze visie betreffende de oplossingen van deze zoektocht.
Foto’s klinken en kloppers: (straatnaam en huisnummer)
Een (zeer klein) aantal deelnemers sloeg hier de bal een beetje mis en noteerde de adressen in de volgorde
waarop ze de foto’s tegenkwamen. We verwachtten echter de adressen overeenkomstig het fotonummer.
F1: Frans Pauwelslei 31
F2: Charles Cornetlaan 36
F3: Karel Werrebroucklei 12
F4: Dreef van Hertebos 27

F5: Constant Joossenslei 11
F6: Charles Cornetlaan 15
F7: Eikenlei 11

F8: Boterlaarbaan 15 of ‘naast
13’. ‘47’ werd niet aanvaard
vermits dat geen huisnummer
is.

Volgorde foto’s F9 tot F48 (nummer volstaat)
Behalve een aantal foto’s die door sommige deelnemers niet gevonden werden was de meest voorkomende
fout het omwisselen van de volgorde van foto’s 10 en 34. Hier is het echter wel zo dat je eerst foto 10
voorbijloopt en dan pas foto 34.
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Gewijzigde foto’s (mogelijke keuze uit F9 tot F48)
Hier sloop het ‘zetduiveltje’ in onze fotobladen. Waar we alleen F9, F17, F24 en F 28 als gewijzigde foto’s
bedoelden werd per ongeluk ook F16 toegevoegd (*).
Verder speelde de natuur ons parten, waardoor F13 en F35 wel met opzet gewijzigd leken (*).
Volgende oplossingen werden dan ook juist gerekend:
F9: verschil tussen het linkse en het rechtse figuurtje
F17: cijfer 3 vervangen door cijfer 0
F24: omgekeerde gehandicaptenkar
F28: verlengde tong van de hond

F16*: de 2 tegels weergegeven als 1 tegel
F13*: verborgen kerk (door het gebladerte dat op het
ogenblik van inrichting ontbrak)
F35*: kruis van de kerk scheef (door de storm)

Schifting: lottogetallen van zaterdag 2 juli 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
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Ondertussen startte ook de fotozoektocht in Wijnegem. Ook daar zal je meer dan waarschijnlijk onbekende
paadjes ontdekken.

