
De Tweede Grote Groen-Gangmakerspeurtocht: de kleine lettertjes 

1. Deze zoektocht loopt van 1 mei 2021 tot en met 31 augustus 2021.  

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.  

5. Er zijn prijzen.  

6. Voor de drie beste deelnemers is er een prijs. Die prijs komen we persoonlijk overhandigen. Zoek 

uw beste kostuum al maar uit. 

7. Dus de zoektocht is helemaal hetzelfde concept als vorig jaar? Niet echt. Elke zoekroute (variërend 

van 3 km tot 6 km) heeft een aparte ronde. En heeft hetzelfde begin- en eindpunt. We hebben 

ervoor gezorgd dat u op dit punt makkelijk uw fiets kunt stallen. Maar elke zoekroute is geschikt om 

te fietsen. Ook als u geen Mathieu van der Poel heet. 

8. De verschillende zoekroutes vindt u terug op het vragenblad. Zoekroute 1 start en arriveert aan 

het Sint-Gabriëlcollege. Zoekroute 2 aan de kerk van Vremde. Zoekroute 3 aan het kruispunt van de 

Mussenhoevelaan en de Vremdesesteenweg. En zoekroute 4 in de Kapelleveldstraat ter hoogte van 

de Alexander Franckstraat. 

9. Er zijn vijf ronden. De vragen van ronde 1 vindt u terug in zoekroute 1. De vragen van ronde 2 in 

zoekroute 2. Die van ronde 3 in zoekroute 3 en die van ronde 4 in zoekroute 4. De vragen volgen de 

volgorde van het traject, tenzij anders aangegeven. 

10. En ronde 5 dan? Ronde 5 is een fotoronde. Deze foto’s kunt u in de vier zoekroutes vinden. Bij 

deze foto’s vragen we dan ook de juiste zoekroute te geven. Dus in ronde 5 zijn er maar vier opties 

als antwoord: 1, 2, 3 of 4. De foto’s staan zoals u misschien al kunt raden niet in de juiste volgorde. 

11. Om prijzen te verdienen, zult u juist moeten antwoorden. Voor elk juist antwoord verdient u 1 

punt. Voor elke juiste foto een punt. In totaal zijn er zo 50 punten te verdienen.  

12. Genieten van het landschap is niet verplicht, maar wel aangeraden. 
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13. Constateren we op 1 september dat een vraag gedateerd is, dan vervalt die vraag voor iedereen. 

Dus stuur zeker een formulier in mocht u enkele vragen niet gevonden hebben. Mogelijk is de vraag 

gewoon niet meer te vinden en telt ze niet mee.  

14. O ja, voor de snoodaards, we accepteren één antwoordformulier per deelnemer. Dat zal het 

eerste zijn dat u indient. Voor de duidelijkheid: we wensen een antwoordenblad te ontvangen. De 

bladen met het parcours en de vragen zijn uw hulpmiddeltjes onderweg.  

15. Er zijn schiftingsvragen die bij ex aequo over eeuwige roem in Boechout en ver daarbuiten zoals 

daar is Vremde beslissen. 

16. Groen-Gangmaker is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens, voor of na de 

deelname aan de Grote Groen-Gangmakerspeurtocht. 

17. We zien dt-fouten door de vingers, zij het met grote tegenzin. 

18. De Grote Groen-Gangmakerspeurtocht is dit jaar wel bakfietsproof. 

19. Deelnemers verklaren zich akkoord met de kleine lettertjes, kortom het spelreglement.  

20. Wij wensen u allen evenveel succes toe! 


