WANDEL- OF FIETSFOTOZOEKTOCHT
GEZINSBOND WORTEGEM - PETEGEM
ZOMER 2022

Deze fotozoektocht voor groot en klein start en is zowel te voet als met de fiets af te leggen. We hebben
vooral voor landelijke wegen gekozen in Elsegem midden in de natuur. De totale afstand is ongeveer 7 km.
Je krijgt een aantal foto’s. De opdracht is om de plaatsen te vinden waar deze foto’s genomen zijn en om
deze te rangschikken volgens de volgorde waarin je ze tegenkomt tijdens de wandeling of fietstocht.
De fotozoektocht kan vrij gebeuren tussen 1 juli en 15 september 2022. In deze tekst zijn opgenomen: de
routebeschrijving, de foto’s en het antwoordenblad. Je kan de zoektocht downloaden vanop de website:
https://wortegempetegem.gezinsbond.be.
Het antwoordformulier (1 per gezin) kan ingediend worden tot en met 15 september 2022. Breng het
binnen bij Paul Van Nieuwenhuyze (Krauwelstraat 5A - 9790 Wortegem-Petegem) of mail het bij voorkeur
door naar gezinsbond.wortegempetegem@gmail.com. Er zijn tal van prijzen en waardebonnen te winnen!
De uitreiking van de prijzen vindt plaats 2 oktober in de Feestzaal Gemeentehuis Wortegem. De winnaars
worden persoonlijk verwittigd en uitgenodigd.
Reglement
1.
Belangrijk! De foto’s op het fotoblad staan niet in de juiste volgorde van de wandel/fietsroute. Jullie
opdracht is om de foto’s en hun bijhorende letters te rangschikken volgens de volgorde waarin je ze
tegenkomt tijdens het wandelen of fietsen.
Opgelet! Soms bevinden de foto’s zich dicht bij elkaar, soms is er een heel stukje afstand tussen.
2. Mogen we je eraan herinneren strikt het verkeersreglement in acht te nemen op de openbare weg.
3. Het is verboden privé-eigendom te betreden.
4. Deelnemen kan tot en met 15 september 2022.
5. Antwoordformulieren indienen kan ten laatste op 15 september 2022 in brievenbus ter hoogte van
Krauwelstraat 5A - 9790 Petegem of mailen naar gezinsbond.wortegempetegem@gmail.com.
6.

Per deelnemer (persoon) zal slechts één antwoordformulier aanvaard worden en slechts één prijs
worden toegekend. Per gezin (adres) zal ook slechts één prijs toegekend worden.
7. Noteer je antwoorden duidelijk. Een onleesbaar of onduidelijk antwoord wordt als fout gerekend.

8.

Na afloop van de fotozoektocht wordt er een prijsuitreiking georganiseerd waarop de winnaars
persoonlijk uitgenodigd worden. Deze vindt plaats op 2 oktober 2022 in Feestzaal Gemeentehuis
Wortegem. Meer info volgt op onze website.

Routebeschrijving:

De 26 foto’s werden genomen langsheen het parcours. Geef de volgorde waarin je de plaatsen
tegenkomt waar deze foto’s genomen werden.
Start thv De Sneppe, Zonnestraat 38 te Wortegem-Petegem.
Sla de Meganckstraat in.
Op einde van de straat: Boskant rechts nemen.
Voskensstraat rechts laten liggen.
Einde Boskant: links Blaarhoekstraat nemen.
Kloosterdreef links inslaan.
Op einde van de onverharde weg rechts de weg nemen: Kloosterhoek.
Aan T-punt links over de spoorweg gaan: Kwadenbulk.
Over de spoorweg 1ste straat links nemen.
Doodlopend straatje links laten liggen.
Doodlopend straatje rechts laten liggen.
Aan kruispunt links Kouterlos nemen.
Waar Kouterlos kruist met Peeshoek en Elsegemplein : rechtdoor blijven stappen.
(autovrij stukje)
Aan de Kerk volgen we links de weg.
Op einde van Elsegemplein: rechts de wegel inslaan.
Deze wegel bevindt zich na de elektriciteitskabine juist voor start van Sneppestraat.
Pad volgen tot Driesstraat.
Driesstraat links nemen.
Krauwelstraat rechts laten liggen.
Kosterstraat rechts laten liggen.
Biesbosstraat rechts laten liggen.
De weg volgen tot waar we gestart zijn.
Zo komen we aan het eindpunt van de wandelzoektocht.
We danken u voor uw deelname.
We hopen dat u enkele aangename uurtjes hebt doorgebracht in de mooie natuur.
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Antwoordformulier :
Naam :
Adres :

Telefoon :
Email :

Antwoorden volgorde foto’s :
(bv 1 : C 2 : H 3 : J ............. )
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Schiftingsvragen :

1. Hoeveel juiste antwoordformulieren zullen ingediend worden tegen 15 september 2022?
Zowel via mail als in de brievenbus thv Krauwelstraat 5A – 9790 Petegem.
Antwoord : ............. juiste antwoordformulieren.
2. Hoeveel gezinnen zijn er op 1 oktober 2022 om 8 u ’s morgens lid van de Gezinsbond Wortegem-Petegem?
Antwoord : ............ gezinnen zijn lid bij de Gezinsbond Wortegem-Petegem.

