TRAGE ZOMERZOEKTOCHT 2021 – TOERISME VOORKEMPEN
Toerisme Voorkempen biedt jullie een gratis fotozoektocht aan waarbij jullie via rustige en
trage wegen mogelijk wat mooie hoekjes van onze regio leren kennen.
Het pakket met alle nodige informatie kan je gratis downloaden van onze website (www.voorkempen.be)
vanaf 19/6.
Wil je een geprinte versie? Dat kan alleen mits afhaling in ons kantoor te ‘s-Gravenwezel vanaf 21/6 op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10u tot 12u (2€ per pakket) of je kan ook een bestelling
plaatsen via het internet (2€ per pakket + verzendingskosten).
De hoofdbedoeling is de wandeling. Als mogelijk tijdverdrijf onderweg zoek je 48 foto’s, waarvan
sommigen vrij moeilijk te vinden kunnen zijn. Ze zijn echter ALTIJD te vinden zonder betreden van privéeigendom. Er dienen géén vragen opgelost te worden, er zijn dus ook geen ‘strikvragen’.
Deze trage zomerzoektocht loopt van 21 juni 2021 tot 21 september 2021. Bij voldoende belangstelling
denken we er aan er een “traditie” van te maken door het opstellen van herfst-, winter- en lente-edities.
Telkens staan rustige en trage wegen op de voorgrond.
Hoewel deze zoektocht in principe uit 3 delen bestaat, kan elke foto over de ganse weg gevonden worden.
Alleen de wijze van antwoorden voor iedere foto kan verschillen.
Deel 1 – Thema foto’s (B1 – B8): Geef van de locatie van de te vinden foto’s de straatnaam en het (logische)
huisnummer. Met andere woorden, hou daarvoor rekening met de gegevens van omliggende huisnummers.
Deel 2 – Allerlei foto’s (F9 – F48): Hier zoek je alleen de foto’s en je vult de overeenkomstige nummers in
op je antwoordenblad, dit in de volgorde zoals je ze langs je wandeling – startend van het vermeld
vertrekpunt – tegenkomt.
Deel 3 – Gewijzigde situaties: Hierbij vind je foto’s die, hoewel ze duidelijk op een bepaalde locatie
genomen werden, kunstmatig wat werden aangepast. Op je antwoordenblad beschrijf je samen met het
fotonummer zo kort mogelijk – maar toch duidelijk – wat werd aangepast. Let wel! Deze fotonummers
dienen ook opgenomen te worden bij je antwoorden op deel 2.
De 20 beste resultaten van de ingezonden antwoorden (1 per persoon), rekening houdend met de schifting,
ontvangen een prijs geschonken door Toerisme Voorkempen. Van de overige inzendingen worden via loting
nog 5 prijzen toegekend. Voor de prijzen geldt dat slechts 1 prijs per huisgezin (zelfde adres) wordt
toegekend.
We verwachten jullie oplossingen terug in onze brievenbus (Toerisme Voorkempen, Kerkstraat 24, 2970 ‘sGravenwezel) ten laatste op vrijdag volgend op de laatste dag van het seizoen (in dit geval 24 september
2021). Je kan je antwoordenblad ook inscannen en via e-mail opsturen naar zoektochten@voorkempen.be.
Vergeet zeker niet de schiftingsantwoorden in te vullen op het antwoordformulier. De schiftingsvragen
hebben betrekking op de trekking van de lottogetallen van de zaterdag van de week volgend op de laatste dag
van het seizoen (in dit geval zaterdag 2 oktober 2021) en dienen ingevuld te worden in het daarvoor
voorziene vakje volgens de op het antwoordenblad vermelde berekeningen.
Vermits dit mogelijk een wederkerende organisatie is houden we voor deze zoektochten geen speciale
prijsuitreiking. De resultaten en winnaars worden bekend gemaakt op onze website in de loop van de maand
volgend op het seizoenseinde. Prijzen kunnen afgehaald worden tot de laatste dag van de dààrop volgende
maand (voor de zomer-editie dus resultaten tijdens de maand oktober, prijzen af the halen tot 30 november).
Vergeet daarom zéker niet je contactgegevens na te laten (bij voorkeur je e-mailadres, zodat we je kunnen
contacteren betreffende de eventueel af te halen prijs).
Over de zoektocht wordt in principe geen communicatie gevoerd, tenzij betreffend
opduikende praktische problemen. Eventuele berichten, verwittigingen of aanpassingen
worden alléén op onze website of in het kastje naast de ingang van ons kantoor medegedeeld.

