De Grote Groen-Gangmakerspeurtocht: de kleine lettertjes
1. Deze zoektocht loopt van 12 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020.
2. Deelname is gratis. U dient wel zelf op onze site www.groengangmaker.be uw antwoordformulier
af te drukken. We moedigen het gebruik van gerecycleerd papier aan, maar staan – genadig dat we
zijn – ander papier oogluikend toe.
3. U neemt deel door ons uw ingevuld antwoordformulier te bezorgen. Dat kan door te mailen naar
groengangmakerbv@gmail.com of uw afgedrukt antwoordformulier te bezorgen aan onze schepen
Kris Swaegers, aan ons gemeenteraadslid Joost Derkinderen of aan onze voorzitter Danny Grillet.
4. Schepenen, gemeenteraadsleden en voorzitters van Groen-Gangmaker zijn uitgesloten van
deelname. Ja Joost, jij dus ook.
5. Er zijn prijzen. Hoe majestueus die prijzen zijn, hangt een beetje van de partijkas af. De laatste keer
dat onze penningmeester die opende was overigens de eerste en de laatste keer dat we hem zagen
huilen, maar dat geheel terzijde.
6. Voor de drie beste deelnemers is er een prijs. Onze schepen komt die persoonlijk overhandigen. Ze
heeft niet beloofd een gedichtje hierbij voor te dragen, maar bij dezen ligt dat wel vast. Er is ook een
fotoprijs. Diegene met de origineelste selfie krijgt ook een attentie. Deze opdracht staat los van de
rest van de zoektocht en is uiteraard NIET verplicht. Foto’s die u instuurt kunnen verschijnen op ons
Instagram- of Facebookkanaal. U moet die roem aankunnen, besef dat goed voor u denkt te willen
deelnemen.
7. Om prijzen te verdienen, zult u juist moeten antwoorden. Voor elk juist antwoord verdient u 1
punt. Voor elke juiste foto een punt. Vindt u het tienletterwoord krijgt u 5 punten. In totaal zijn er zo
50 punten te verdienen.
Ronde 1 is een algemenevragenronde. De antwoorden vindt u op het eerste deel van het parcours,
zijnde tussen de start en het centrum van Vremde. Ronde 2 is een meerkeuzenvragenronde. Hiervan
vindt u de antwoorden op het tweede deel van het parcours, zijnde tussen het centrum van Vremde
en de finish. Van ronde 3 en ronde 4, respectievelijk een fotoronde en een verbandenronde, vindt u
de antwoorden op het hele parcours. Het moet ook niet te gemakkelijk worden.
8. Genieten van het landschap is niet verplicht, maar wel aangeraden.
9. Ook een interessant wist-je-datje: de start en de finish zijn gelegen aan het Wiebelplein dat aan de
achterzijde van de bibliotheek ligt.

10. Constateren we op 1 september dat een vraag gedateerd is, dan vervalt die vraag voor iedereen.
Willekeurig voorbeeld: een van de opgaven is een foto van een tankstation dat u moet weten te
situeren. Te midden van de zomer verdwijnt dat tankstation voor een lommerrijk bos eikenbomen.
Deelnemers in juli zouden dan een voordeel hebben ten nadele van deelnemers eind augustus.
11. O ja, voor de snoodaards, we accepteren één antwoordformulier per deelnemer. Dat zal het
eerste zijn dat u indient.
12. Er zijn immers schiftingsvragen die bij ex aequo over eeuwige roem in Boechout en ver
daarbuiten zoals daar is Vremde beslissen.
13. Groen-Gangmaker is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens, voor of na de
deelname aan de Grote Groen-Gangmakerspeurtocht.
14. We zien dt-fouten door de vingers, zij het met grote tegenzin.
15. Op onze Facebookpagina verschijnen in juli en augustus handige tips om vragen op te lossen. Dat
is natuurlijk een slinkse manier om u ons aldaar te doen volgen. Zo zijn we dan ook wel weer.
16. De speurtocht is vooral een wandeltocht. 98% van het parcours is goed doenbaar per fiets. Heet
u Thibau Nys of Mathieu van der Poel, dan is het parcours 100% goed doenbaar per fiets. Om
vooroordelen jegens de groene medemens te bestrijden, is de Grote Groen-Gangmakerspeurtocht
niet bakfietsproof.
17. Nog iets?
18. We denken dat dit het is.
19. Wacht! De jury heeft bijwijlen dictatoriale neigingen en tegen hun eindbeslissing kan niet worden
ingegaan. Proberen helpt niet.
20. Deelnemers verklaren zich akkoord met de kleine lettertjes, kortom het spelreglement.
20bis. Wij wensen u allen evenveel succes toe!

