César & Gaston organiseren de

K ERST

ZOEKTOCH T
Vertrek aan Travel Lounge
Latemstraat 16
9830 Sint-Martens-Latem

Bekendmaking winnaar
Zaterdag 18 december om 17:00u
Op onze mini-kerstmarkt en Social Media

Na het succes van hun Paaszoektocht besloten César en Gaston
een Kerstzoektocht te maken!
Volg de hints en vind op de wandeltocht verschillende letters of
cijfers. Indien je een cijfer vindt, neem dan de zoveelste letter
van het alfabet want die heb je nodig.
Op het einde heb je 10 letters, allemaal door elkaar geschud,
waar je een woord kan van maken!
Onderweg is er ook 1 bonusvraag!
Tip voor het juiste antwoord; Winteractiviteit

Praktische informatie:
De wandeling vertrekt aan Travel Lounge, Latemstraat 16, 9830
Sint-Martens-Latem en is 5 kilometer lang. De ondergrond is
bijna allemaal onverhard, maar nooit modderig. Reken dat
deze zoektocht ongeveer 1u30 zou duren.
De uitreiking van de winnaar zal plaatsvinden op zaterdag 18
december op onze eigen mini Kerstmarkt voor het reiskantoor.
Allen welkom voor een hapje en een drankje!
César en Gaston
I.s.m. Travel Lounge

KERSTZOEKTOCHT:
Voor de wandelzoektocht mag je gerust op onze privé parking voor
het reiskantoor parkeren. Uiteraard ook altijd welkom voor een
koffie!

Wandel van hieruit naar de kerk van Latem, de eerste letter zit
verstopt bij de familie ZIANE-RAES

Van hieruit ga je richting de Leie, naar het ponton waar de boten
aankomen, hier vind je de volgende letter!

Je bent te ver, keer terug richting Klokkeput en sla rechts af in het
knuppelpad aan de ezeltjes.

Wandel het knuppelpad af, op de eerste loopbrug vind je een letter
aan de derde paal onder het pad.

Bij de laatste loopbrug ga je op zoek rechts in het bosje, ook daar
vind je een letter!

Loop rechtdoor, dus niet links!

Op een bepaald moment heb je op uw linkerkant een wegeltje, de
‘Adolf Herckenrath’ wegel, op dit kruispunt is er ook een letter
verstopt!

Let op we slaan hier niet af maar gaan gewoon rechtdoor.

We blijven rechtdoor lopen tot we aan een wegeltje komen ‘ DE
ROOTPUT’ heet. Hier slaan we in.

22 (kinder)stappen verder vind je aan de linkerkant een letter
verstopt!

Op het einde van dit pad kom je aan de openbare weg, hier staat
een bordje ‘DE ROOTPUT’. Neem hier 42 (kinder)stappen terug en kijk
rechts, daar vind je ook een letter!

Terug op de openbare weg neem je hier rechts, wandel tot aan de
splitsing en neem dan rechts in de VOSSESTAART.

Aan de T ga je rechts en op het einde van deze weg sla je het
‘EVARIST DEBUCK’ pad in.

Loop tot aan de Leie en zoek de volgende letter aan het ijzeren hek.

Wandel verder langs de leie en bij een splitsing probeer je zo dicht
mogelijk evenwijdig met de Leie te wandelen.

Aan je linkerkant zie je een grote bouwwerf, dit is de oude
vlasfabriek.

Aan de ingang van de werf is opnieuw een letter verstopt!

Wandel nu terug richting Travel Lounge en onderweg vind je de
laatste letter, verstopt aan een elektriciteits cabine!

Normaal heb je nu 10 letters! Let op, indien het een cijfer was die
je vond, dan is dit cijfer gelijk aan de zoveelste letter in het alfabet.
Maak van deze letters een 10 letterig woord en stuur dit samen
met de bonusvraag op naar info@travel-lounge.be of steek het
onderstaand invulformulier voor Zaterdag 18 december in onze
brievenbus!
Naam:
Adres:

Oplossing bonusvraag:

E-mail:
Oplossing:
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