Fotozoektocht Estetika 2020
Eerst even dit :
De lengte van deze zoektocht is ongeveer 6 km. Je kiest zelf of je te voet gaat of met de fiets.
Beide zijn mogelijk.
Op de volgende pagina vind je de wegbeschrijving. Als je deze helemaal volgt, kom je vanzelf weer
bij het vertrekpunt uit.
Onderweg zoek je 10x het logo van Turnkring Estetika (als je twijfelt : ze hangen telkens aan het
raam van een woonhuis, op A4-formaat).
Verder zoek je ook de 15 foto’s die je in bijlage vindt. Zet de foto’s op het antwoordblad in de juiste
volgorde. Zet ook de logo’s die je tegenkomt tussen de foto’s.
Dat doe je bijvoorbeeld als volgt :
1. Foto D
2. Foto G
3. Logo
4. Foto A
5. Logo
6. Logo
7. Foto c
…
De antwoorden stuur je per mail naar het e-mailadres secretariaat@vzwestetika.be , ten laatste op
zondag 24 mei. (copy/paste de antwoordpagina in je e-mailbericht)
Let op : beantwoord ook de volgende schiftingsvraag ‘Hoeveel antwoordformulieren zullen we
ontvangen hebben bij het afsluiten van de deelnameperiode ?’
De winnaar krijgt een kleine verrassing. We contacteren je via e-mail.
Als je deze zoektocht doet terwijl de maatregelen tegen Corona van kracht zijn, houd dan rekening
met de beperkingen die ons door de overheid worden opgelegd.
Maar : begin eraan met volle goesting, en maak oneindig veel plezier. Dan heb je sowieso
gewonnen ;-) .
Veel succes,
van het bestuur van Turnkring Estetika !

Wegbeschrijving :
Start aan de toegangspoort van De Kleurenboom, met je rug naar de school, en ga de
Schoutlaan in.
Aan de Baljuwlaan ga je naar rechts, sla linksaf de Hoeklaan in.
Aan het eind van de Hoeklaan sla je linksaf, de Herautenlaan in.
Neem de eerste zijstraat rechts, de Hoogpadlaan.
Sla rechtsaf, de Gerardus Stijnenlaan in.
Neem de 4e zijstraat rechts, de Kretenborglaan.
Aan het eind ga je rechtsaf, in De Oude Landen.
Neem de eerste straat rechts, de Pagelaan.
Aan het eind ga je linksaf en meteen weer rechtsaf, naar de Vazallaan.
Ga linksaf in de Keurelaan. Aan het eind ga je rechtsaf in de Willebeeklaan. Ga tot
aan het huisnummer 54.
Draai om en ga in de richting van De Oude Landen, neem het paadje naar de
speeltuin tussen Willebeeklaan 22 en Willebeeklaan 26.
Aan het eind van het paadje ga je links in de Hertogenlaan, en even verder ga je
rechts de Vorsterslaan in. Aan het eind ga je links in de Gravenlaan.
Bij De Oude Landen ga je rechtsaf tot aan de Prinshoeveweg.
Daar ga je linksaf, de brug onderdoor.
Neem de eerste straat rechts, de Poorthoflaan.
Aan het eind ga je links tot aan Leerhoeklaan 35.
Draai dan om en ga naar het rond punt. Aan Frituur De Melrose ga je rechtsaf de
Veltwijcklaan in.
Voorbij de brug ga je linksaf, de Tulpenlaan in.
Neem de eerste straat links, de Asterlaan. Achteraan, links in de hoek, neem je het
paadje naast de spoorweg. Dat paadje leidt je naar de Bist. Ga rechtsaf.
Neem rechts het pad naar Hof de Bist tussen Bist 47 en Bist 67.
Ga voorbij het lokaal van de Korfbalclub, en meteen achter de beek ga je naar links.
Volg de beek en ga verder rechtdoor naast het voetbalveld, tot aan het vlonderpad.
Neem het vlonderpad.
Aan het eind sla je linksaf. Verlaat het park in de Isabellalei en ga rechtsaf.
Steek de Veltwijcklaan over, en neem de Jozef Ickxstraat.
Aan het eind ga je linksaf in de Prinshoeveweg. Neem de eerste straat rechts, de
Pastoor Goetschalckxstraat en ga tot aan De Kleurenboom.
Via het paadje rechts van de school kom je weer bij het vertrekpunt.

Deze antwoorden zijn van (je naam): ………………………………………………
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3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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23.
24.
25.
Schiftingsvraag :
Hoeveel antwoordformulieren zullen we ontvangen hebben bij het afsluiten van de
deelnameperiode (op zondag 24/5/2020) : ………………………………………
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