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ZOMERZOEKTOCHTEN 
 

Beste kwb-er en familie, 

 

Je leest het goed, er zijn dit jaar 2 zomerzoektochten: de ‘blauwe doosjes’ en een ‘gewone’ zoektocht. 

 

ZOMERZOEKTOCHT 1 
 

Dit is geen gewone zoektocht, want je moet geen vastgelegde route volgen. 

Wat is het? 
In een straal van ±10 km rond het parochiaal centrum, is er op 14 verschillende plaatsen iets 
verstopt waar je iets kan vinden om op een 15e plaats een vraag te beantwoorden. 
Een beetje meer uitleg past wel, denken we. 
Bij deelname ontvang je o.a. een lijst met coördinaten van 14 verschillende locaties. Die 
locaties kan je vinden door de coördinaten in te geven in Google Maps, Google Earth of nog 
andere apps (handleiding is inbegrepen). 
Op die locaties is een blauw doosje verstopt waarin je een nummer van de coördinaten van de 
15e plaats vindt. En op die 15e plaats is ook een blauw doosje verstopt met een vraag waarop 
je het antwoord moet geven. 
Er is ook een schiftingsvraag voorzien die je enkel kan oplossen in het parochiaal centrum. 
Wat kan je winnen? 
Er zijn prijzen voorzien voor de eerste drie in de uitslag en voor een “lucky loser”, die geloot 
wordt uit de overige correct ingevulde antwoordformulieren. 
 

ZOMERZOEKTOCHT 2 
 

Dit is een gewone wandel- of fietszoektocht volgens een vastgelegde route. 
Wat is het? 
In en rond het centrum van Eeklo is een wandelroute (die je ook per fiets kan doen) van ca. 6 km vastgelegd. 
Langs de route kan je genieten van de mooie kant van Eeklo en je komt ook enkele bezienswaardigheden tegen. 
Wil je kans maken op een prijs (het is tenslotte een zoektocht) zal je onderweg enkele fotovragen moeten 
oplossen. 
Wat kan je winnen? 
Uit de juist ingediende antwoordformulieren worden de winnaar(s) bij lottrekking aangeduid. 
 

Hoe deelnemen? 
Iedere zondagvoormiddag vanaf 27 juni kan je tussen 11.00 u en 12.00 u een deelnemingsformulier van beide 
zoektochten komen afhalen in het parochiaal centrum, Abdijstraat 31 te Eeklo. 
Deelname kost 5 euro per zoektocht. Beide zoektochten samen kosten 8 euro. 
Je kan ook het juiste bedrag storten (met vermelding van “ZZT1” of “ZZT2” of “ZZT1+2” en e-mailadres) op 
rekening BE58 8915 5400 3079 van kwb Eeklo Sint-Jozef. Daarna wordt het deelnameformulier via e-mail 
doorgestuurd. 
Meerdere deelnames zijn mogelijk. 
 
 
Bij vragen, opmerkingen en meer informatie kan je terecht bij: Nico De Paepe (0495 216 126), Luc Van Rie (0484 
059 042) of via info@kwbsintjozefeeklo.be. 
 
 
Houd jullie allemaal gezond en wel en tot binnenkort 

Het bestuur van kwb Eeklo Sint-Jozef 
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