Fotozoektocht 2021
Tien om te zien
We publiceren al een aantal jaren een fotozoektocht in Vlakaf:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2012 - Wie fietst die vindt
2013 - Speuren langs de sporen
2014 - Ro en Drijvelden
2015 - Kasseientocht
2016 - Bomen in de kijker
2017 - Kroegentocht naar het oosten
2018 - Kroegentocht naar het westen
2019 - Straatnaamborden
2020 - Langs straten en wegels

Het wordt de tiende uitgave met de ingetrapte-open-deur-naam ‘Tien om te zien’.
We tekenden twee lussen uit, één ten noorden van de spoorweg en één ten zuiden. Omwille van de werken
aan spoorinfrastructuur blijven we bewust uit de buurt voor het traject. De noordlus is 7,8 km en vertrekt aan
het Cultuurhuis. De zuidlus is 5,7 km en start in de Tien Gemeten. Tien vormt de kern van de zoektocht die je
te voet of per fiets kan afleggen.
Het komt er op aan om de foto’s van de
huisnummers waarin een 10 voorkomt op de juiste
plaats langs het traject op de plannetjes aan te
duiden. Maak zeker onderscheid tussen linker- en
rechterkant van de straat. Als je de zoektocht met
kinderen doet, is het leuk als zij het huisnummer in
de straat moeten vinden. We hebben het met de
redactie en twee proefkonijnen Jula en Miel (en
speurhond Nette) uitgetest!
Er horen tien foto’s bij de noordlus en tien bij de
zuidlus, of wat had je gedacht?
De schiftingsvraag is iets moeilijker: hoeveel
exemplaren van het Vlakafnummer van mei worden
door de verspreiders in de Hansbeekse brievenbussen gedropt? Let op: sommige bewoners
nemen twee of meer abonnementen.
De winnaar krijgt naar jaarlijkse gewoonte een
geschenkenmand van bij Miekes Superette. De
namen van de meer dan tien juiste oplossers
verschijnen in het novembernummer van Vlakaf.
Het antwoordformulier is te vinden op p. 20 en
verschijnt ook op www.vlakaf.be.
Bezorg je formulier vóór 1 oktober aan de
redactie.
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Schiftingsvraag: ….… exemplaren van Vlakaf mei worden bedeeld in Hansbeke.

Adres: ………………………………………………………………………………..

Naam: ………………………………………………………………………………..

Hansbeke Noord

Antwoordformulier ‘Tien om te zien’
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