Paaseierenzoektocht
4,2 km Wegbeschrijving
Dit formulier kan je ook downloaden van ichtegem.gezinsbond.be

Op dit deelnameformulier vind je de routebeschrijving, foto’s en
opdrachten. Als je de routebeschrijving volgt, krijg je onderweg
15 foto’s die de plaats aanduiden waar je paaseieren kan tellen.
De foto komt overeen met de straat waar hij genomen werd.
Je telt telkens het aantal paaseieren en noteert ook hun kleur.
Wie het ingevulde deelnameformulier tijdig ingevuld terug bezorgt,
ontvangt een zak lekkere chocolade paaseieren van de paashaas!
Wie er nog een chocolade paashaas bovenop wil, noteert het
juiste aantal paaseieren, alles samen en ook nog eens per kleur.
Wie er nog een extra chocolade paashaas bij wil, neemt
deel aan de 5 opdrachten onderweg en stuurt hiervan als bewijs max 3 foto’s per opdracht naar willy.hosten24@gmail.com
Wie aan de opdrachten onderweg wil deelnemen (en een
extra paashaas winnen!), heeft nodig voor onderweg:
Een vlieger, 1 ei per persoon, stoepkrijt, voetbal, oude krant.
Wegbeschrijving:
R = rechts

L = links RD = rechtdoor

Start: St.-Michielskerk
R Klokkenluidersstraat
Foto 1
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RD J Duponlaan
Foto 2
Opdracht 1 Op het pleintje aan de achterkant van het Gemeentehuis heb je de keuze uit twee opdrachten:
Ofwel laat je hier een vlieger opgaan ofwel probeer je hier
het record eierwerpen te breken. Je gooit een ei over
een zo groot mogelijke afstand naar elkaar zonder het te
breken! Uiteraard stuur je ons een foto en vermeld je de
afstand bij benadering. (één grote stap = ongeveer 1m)
L Dr Bruwierlaan
R Engelstraat
Foto 3
Foto 4
Foto 5
L Melkerijstraat
Foto 6
Opdracht 2: Teken op het trottoir tegenover WZC Hof Demeersseman een mooi paasmotief en kleur het in met stoepkrijt. Vergeet
niet te wuiven naar de bewoners en je foto te mailen!
R Vossebeekstraat
Foto 7
Foto 8
Opdracht 3: Op het pleintje staan voetbaldoelen. Elk gezinslid
staat éénmaal in het doel en shot 3x op doel. Je telt jullie doelpunten samen en noteert ze. Vergeet de foto niet!
Steek het groene grasplein over richting speelplein in de linkerhoek
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Opdracht 4: Op het speelpleintje maak je met je krant voor
elk een hoedje van papier. Je maakt een mooie gezinsfoto op
een bank of speeltoestel op het speelpleintje.
L Ringlaan voorzichtig !!!
R oversteken naar Sparrewegel over zebrapad!!!
Foto 9
L Sparrestraat
R Moerdijkstraat
L Rubenslaan
Foto 10
Foto 11
RD wandelpad naar Abdijstraat
RD Abdijstraat
RD St.-Amandusstraat
R St.-Amandusstraat
R St.-Bertinuslaan
Foto 12
Foto 13
L Pinnewegel naar Koekelarestraat
Opdracht 5: Op het Pinnepleintje maak je de keuze: ofwel maak
je een menselijke toren met jullie gezin voor het Pinnemonument ofwel maak je een
allen samen.
willy.hosten24@gmail.com
L Koekelarestraat
Foto 14
R Brouwerijstraat
opgepast !!! oversteken zebrapad aan De Schatkist!
RD Markt
Foto 15
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Foto 10
Foto 14

Foto 12

Foto 9
Foto 11
Foto 13
Foto 15
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Avontuurlijke
Paaseierenzoektocht
Avontuurlijke Paaseierenzoektocht 10.8 km
10,8 km

We nodigen je graag uit om deel te nemen aan deze avontuurlijke
zoektocht. Met de tablet of GSM in de hand, ga je op zoek naar de QRcodes op je weg. Scan ze en lees meteen de aanwijzingen voor het
verdere verloop van de tocht.
Waar start de tocht? Wat staat je te wachten? Wel dat kom je te weten
indien je deze eerste code scant.
TEST 123: Gebruik je mobiel apparaat, zet wifi uit, dan weet je meteen of
je toestel zonder draadloos internet de code leest. Heb je 4G, dan is het
natuurlijk helemaal geen probleem.

Krijg je de hele tekst te lezen? Dan ben je klaar voor de grote tocht. Lukt het niet:
Installeer een QR-code reader. Een app die je in de playstore, of app-store gratis kan
downloaden en installeren.
Problemen of vragen hieromtrent, kan je richten aan Chris.dewaele@sint-rembert.be of
0474 343995.

Succes!
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Ten laatste in de brievenbus op vrijdag 16 april om 20u ofwel bij Patrick
Bogaert, Dr Bruwierlaan 10 ofwel bij Willy Hosten, Sportlaan 24 of mailen
naar willy.hosten24@gmail.com
Naam van het gezin …………………………………………………………………
Straat ……………………………………………………………

Nr.……

Gemeente ……………………………………………………………………….…………
Emailadres …………………………………………………………………………………
Gsm-nummer ……………………
Lidnummer Gezinsbond ……………………………………………………………

nam deel aan de Paaseierenzoektocht met volgende gezinsleden:
voornaam+naam+geboortejaar

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Deed je de Korte zoektocht?
Antwoord Paaseierenzoektocht (korte tocht) 4.2 km:
Totaal aantal paaseieren:
Aantallen per kleur:

Deed jij de avontuurlijke tocht?
Antwoord Avontuurlijke Paaseierenzoektocht 10.8 km:
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