
 

 

 

 

 

 

 

Na het succes van vorige jaren, wensen wij iedereen welkom op de 8e editie van onze superleuke 
fiets-fotozoektocht.  De zoektocht loopt vanaf heden tot aan de Vlaamse Kermis van de Vrije 
Basisschool ‘t Goor. 

Het is een zoektocht voor gans het gezin, hoofdzakelijk langs rustige en landelijke wegen, over een 
afstand van ongeveer 24 km.  Iedereen doet de tocht op eigen tempo, wanneer u wilt en zo vaak u 
wilt.  

De leerlingen van de Vrije Basisschool hebben een deelnameformulier meegekregen.  Extra 
formulieren kunt u verkrijgen op de school en bij de plaatselijke handelaars. U mag ze ook zelf 
kopiëren.  

Iedereen mag gratis deelnemen, slechts één ingevuld exemplaar per deelnemer is toegestaan ! 
Iedere deelnemer die zijn exemplaar persoonlijk binnenbrengt op zaterdag, 25 augustus 

tussen 13u en 15u30  neemt deel aan onze tombola IEDEREEN PRIJS: 

 Kinderen krijgen een snoepje 

 Volwassenen trekken een envelop met daarin  één of meerdere gratis consumpties 

Daarnaast maakt u ook kans op 1 van onze prachtige hoofdprijzen, nl. :  

Hoofdprijs 1 : tv of tablet  

Hoofdprijs 2 : Smartphone  

Hoofdprijs 3 : Smartphone 

 

Hiervoor dient u persoonlijk aanwezig te zijn tijdens de prijsuitreiking om 17u.  

 

De hoofdprijzen worden uitgereikt aan hen die de meeste juiste antwoorden hebben. In geval van ex 
aequo beslist de schiftingsvraag.  De door de inrichters gegeven antwoorden zijn onaanvechtbaar.  
Hierover kan niet betwist worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8ste FIETS-& 

FOTOZOEKTOCHT 



 

Reglement : 

De fietstocht start en eindigt aan de Vrije Basisschool , Pastoor Mellaertstraat 32 te Heist-Goor. 

In bijlage vindt u een aantal foto’s in willekeurige volgorde.  Deze foto’s dienen te worden 
gerangschikt in volgorde zoals u ze tegenkomt op het traject.  

Bij iedere foto hoort ook een vraag. Voor de oplossing hiervan dient nooit privé-eigendom te worden 
betreden, gelieve dit te respecteren ! 

De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens de fietszoektocht. 

Wij wensen u veel fietsplezier,  SUCCES !!!  

 

 

 

Programma van zaterdag 25 augustus 2018 

tijdens onze Vlaamse Kermis 

 

13u00 - Opening Vlaamse Kermis + inschrijving loopkoers 

 

13u00 - 15u00 - Aanmelden “Toon je talent” 

 

14u30 - Start tweedaagse loopkoers 

 

16u30 - “Toon je talent” 

 

17u00 - Prijsuitreiking fotozoektocht 

 

21u00 - Einde dag 1 

 

 


