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Bissegem:  juni 2020 

Gezins- fotozoektocht. 
Zin in een aangename, leuke wandeling in Bissegem?  

Je leert er op een actieve manier mooie uithoekjes, en niet zo bekende plaatsjes van Bissegem 

kennen. 
 

Wanneer? 

Vanaf nu tot 5 september.   

Voor wie? 

Iedereen, groot en klein, gezinnen,  grootouders ……… 

Deelname is gratis voor leden en niet leden.  

Afstand en startplaats. 

 Startplaats: Kerk Mariadorp Pyfferoenstraat 13 Bissegem. Afstand +/- 4km. 

 De te volgen route gebeurt aan de hand van foto’s.  

Gemakkelijk begane paden, kan met buggy’s, kleine kindjes met fietsjes… 

Fotozoektocht. 

 Er zijn 2 fotoreeksen; één voor kinderen en één voor volwassenen. 

 Misschien een challenge binnen het gezin?  Kinderen tegen ouders, groepjes tegen elkaar??? 

Spreek op voorhand af dat de verliezers zorgen voor een verrassing voor de winnaars. 

Wees creatief: een ijsje, een verwenmomentje, hapjes maken, voorleesmoment, kind- ouder 

massage, …… 

Prijzen. 

 3 prijzen voor kinderen. 

 3 prijzen voor volwassenen. 

Hoe deelnemen. 

 Ga naar de website bissegem.gezinsbond.be 

 Druk wegbeschrijving en antwoordformulier af vooraleer de wandeling te starten. Druk ook 

fotoreeks_kind en/of fotoreeks_volwassene af volgens welke reeks(en) je wenst te zoeken. 

 

Indien je niet over een printer beschikt dan kan je de documenten afhalen bij; 

  Desplenter Raf, Bieststraat 147, Wevelgem 

De Kesel Imelda, Neerbeekstraat 19, Bissegem 

Vercoutter Bart, Pyfferoenstraat 23, Bissegem 

Vansteenkiste Els, Masurestraat 18, Bissegem 

Blomme David, Tientjesstraat 13, Bissegem 

De antwoordformulieren dienen uiterlijk op 5 september om 24.00uur bezorgd te worden 
op volgend adres: Bart Vercoutter Pyfferoenstraat 23   8501 Bissegem 

mailto:andre.vaninghelandt@pandora.be
https://bissegem.gezinsbond.be/
https://bissegem.gezinsbond.be/documenten-gezins-fotozoektocht


Reglement fotozoektocht. 
 De te volgen weg is aangegeven via foto’s . 

 

 De zoekfoto’s zijn genomen midden mei en staan in willekeurige volgorde. 
 

 De onderwerpen van de foto’s bevinden zich niet altijd onmiddellijk langs het parcours maar 
zijn wel duidelijk zichtbaar van op het parcours. 
 

 Er zijn geen trucages aan de foto’s aangebracht. 
 

 Een goed antwoord op het antwoordformulier is 1 punt; een foutief antwoord 0 punten.  
Het insturen van een filmpje bii de “rare loopjes” zorgt voor een extra punt. Zorg dat de 
naam bij het filmpje overeenstemt met de naam op het antwoordformulier. 
 

 Door het doorsturen van het filmpje verklaar je je ermee akkoord dat dit filmpje openbaar 
gemaakt wordt via de website van Gezinsbond afdeling Bissegem. 
 

 Leden van Gezinsbond krijgen 1 extra punt bij het vermelden van geldig lidnummer. 
 

 Er zijn 2 schiftingsvragen voorzien. De antwoorden hierop komen slechts in aanmerking in 
geval van gelijke stand bij optelling van de punten van de hoofdvragen. 
 

 Er kan maar 1 prijs per gezin gewonnen worden. 
 

 Respecteer altijd uw eigen veiligheid en de veiligheid van de andere weggebruikers. 
 

 Respecteer andermans eigendommen. U hoeft geen private eigendommen te betreden om 
enige opgegeven foto te vinden. 
 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
 

 Eventuele geschillen zullen door de organisatoren beslecht worden; hun beslissingen zijn 
onaanvechtbaar 
 

 Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met dit reglement 
 

 De deelnemingsformulieren dienen uiterlijk op 5 september om 24.00 uur bezorgd 

te worden op volgend adres: Bart Vercoutter Pyfferoenstraat 23   8501 Bissegem. 
 

 Bekendmaking van de uitslag op zaterdag 19 september om 20 uur op de website 

van Gezinsbond Bissegem: bissegem.gezinsbond.be/ 
De winnaars van wie een geldig email-adres op het antwoord formulier vermeld staat 
worden ook via email verwittigd. 

 

Indien U meent dat er zaken die betrekking hebben tot deze zoektocht verdwenen of onduidelijk 
geworden zijn, gelieve dit dan te melden op 0471/11 51 79. Waarvoor onze dank. 
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