
Ken je dorp
Foto-Fiets-Zoektocht 20/9

Heb jij oog voor details of ben je een echte speurneus? Heb je zin om 
een namiddag samen met je bubbel sportief door te brengen? 
Schrijf je dan in voor de fotozoektocht 'Ken je dorp' (Opgelet! Het 
aantal plaatsen is beperkt!). 

De zoektocht is geschikt voor jong en oud. Er zijn 3 
startmomenten en 3 moeilijkheidsgraden. Het aantal 
kilometers dat je aflegt hangt dus af van hoe goed je de 
omgeving kent. Als je deze tocht maakt, respecteer dan 
de verkeersregels en pas goed op bij het oversteken.

Omdat we 'corona-proof' willen werken kan iedereen op 
een plaats naar keuze vertrekken. Per groep wordt er 
een whatsapp groep gemaakt. Op het uur dat je 
ingeschreven bent, ontvang je via whatsapp de foto's 
waar je naar op zoek moet. Maak de foto exact na, maar 
zorg ervoor dat je team ook op de foto staat. Deze foto 
stuur je in de whatsapp groep. Het is de bedoeling om zo 
snel mogelijk alle foto's te maken. De winnaar is het team 
dat als eerste 10 foto's kan doorsturen. Geen 
competitiebeest? Geen probleem, je kan ook rustig op 
zoek gaan naar alle foto's! Op 2 locaties kan je een ijsje of 
een drankje kopen (betalen met payconiq).

Startuur: 
13:30 - groep 1 (foto's liggen in een straal van 500 m 
rond de school)
14:00 - groep 2 (foto's liggen in een straal van 1 km 
rond de school)
14:30 - groep 3 (foto's liggen in een straal van 2 km 
rond de school)

Hoe schrijf je in? Stuur een mail naar 
inschrijven@ortlaantje.be met daarbij de 
vermelding van je naam, de groep waarvoor je wil 
inschrijven en het gsm nummer dat gebruikt mag 
worden tijdens de fotozoektocht. Schrijf vervolgens 
15 euro over op rekeningnummer BE38 7353 0118 
3772 met vermelding van je naam. 


