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Schiftingsvraag: Hoeveel gezinnen sturen een antwoord in?

Fotozoektocht afdeling Wilrijk april-mei-juni 2021
Beste familie,
Fijn dat jullie onze fotozoektocht (opnieuw?) willen doen!
We hebben de fotozoektocht zo opgesteld dat jullie langs rustige straten, over veilige
weggetjes wandelen, die ook kinderwagen- en rolstoelvriendelijk zijn. Maar onderweg zijn er
wel enkele gevaarlijke oversteekplaatsen. Ze staan in het rood op de wegbeschrijving: dus
daar best de kinderen in het oog houden!
Omdat dit een gezinsactiviteit is, wandelen jullie onderweg langs enkele groene stukjes waar
de kinderen even kunnen spelen, waar je even kan picknicken.
Volg de instructies op het wegwijzerblad om zo langs alle foto’s te komen.
Het toegevoegde plannetje kan jullie daarbij helpen.
De foto’s zijn zo genomen dat je ze vanop de gewandelde weg kan zien. Soms moet je wat
dichterbij gaan om een object op een bepaalde foto beter te bekijken.
Je moet de foto’s in de juiste volgorde rangschikken: 1 = foto C, 2 = foto M, enz
Voorlopig kan je de gevonden volgorde noteren op het bijgevoegd antwoordblad.
Thuis kan je dan de oplossingen online ingeven op het formulier op de website. Vermeld hier
zeker de naam, adres, aantal inwonende gezinsleden, emailadres, gsmnummer en eventueel
je lidnummer. Voor elk lidnummer en/of elk woonadres mag slechts één antwoord
ingestuurd worden.
Alle ingevulde formulieren die we ontvangen, worden nagekeken en beoordeeld. Je
ontvangt op 1 juli de correcte oplossingen via mail en we plaatsen ze op de website.
Alle deelnemers die in de top 5 eindigen bezorgen we een bon voor een heerlijk ijsje voor
alle inwonende gezinsleden. En we maken ook alle andere deelnemers gelukkig want
deelnemen is belangrijker dan winnen bij deze activiteit! Vul dus zeker het
antwoordformulier in, zelfs al heb je niet alle foto’s gevonden.
Veel plezier!
De vrijwilligers van Gezinsbond afdeling Wilrijk

Wegwijzerblad fotozoektocht
Gezinsbond afdeling Wilrijk april-mei-juni 2021
We starten de fotozoektocht aan de parking van de
volkstuintjes gelegen aan de Edegemsesteenweg.
Daar is er parkeerplaats voor de auto en de fiets.
Met de rug naar de tennisvelden van de UIA en de
Edegemsesteenweg gaan we richting fietspad en
fietstunnel onder de autostrade. We gaan niet door
de fietstunnel maar slaan linksaf bij het bord van de
wandelingen Zuidrand. Vanaf hier volgen we de rode
pijltjes van de wandeling: het Groenenborgerpad,
4,9 km. We volgen rustige groene wegen (wel naast de autostrade
) en redelijk rustige
straten. Alleen goed opletten bij de oversteek van de drukke Expressweg! Alle paden zijn
kinderwagen-en rolstoelvriendelijk. Onderweg kom je dicht in de buurt van het St
Augustinusziekenhuis (Oosterveldlaan 24, Wilrijk)
voor een eventuele dringende toiletstop. Opgelet als
je de voetgangerstunnel onder de autostrade neemt,
daar staat op dezelfde paal zowel een oranje als een
rode pijl. Je moet wel degelijk de rode volgen en dus
de straat oversteken (neem 2 x het zebrapad voor
jullie veiligheid) en door de voetgangerstunnel
wandelen. We wensen jullie een fijne wandeling! Wij
hebben ervan genoten ze voor jullie op te stellen.

Antwoordformulier fotozoektocht
Gezinsbond afdeling Wilrijk april-mei-juni 2021
naam:
adres:
aantal inwonende gezinsleden:
emailadres:
gsmnummer:
Fotovolgorde

lidnummer Gezinsbond: … - … - …
Letter

Fotovolgorde
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