
 
 

 
FOTOZOEKTOCHT 

 

Om deze toch wel speciale tijden door te komen, besliste Natuurpunt Meise om zijn 
natuurgebieden op een originele manier in de kijker te plaatsen: een fotozoektocht voor jong 
en oud, die je kan afleggen met familie of vrienden. 

De bedoeling is dat je tijdens twee wandelingen, de locatie van 10 foto's vinden. Op elk van 
de wandelroutes werden 5 foto’s genomen Deze locaties moet je aanduiden in het 
antwoordformulier. Om de uitdaging te vergroten, moet je kiezen uit 12 foto's, waarvan er dus 
2 niet op de wandelparcours te vinden zijn. De wandelingen die we hebben uitgestippeld 
bevinden zich in De Beemden en de Birrebeekvallei (Velaartbos). 

Uit alle juiste inzendingen zal een onschuldige hand de winnaars trekken, die kunnen rekenen 
op een leuke attentie. Zij worden verwittigd per mail. 

 

 
 
 
 
  



Enkele praktische inlichtingen: 

● De zoektocht bestaat uit twee verschillende wandelingen: 
 

1. De Beemden: de wandeling volgt de knooppunten van het wandelnetwerk en start 
aan de Fiat garage in de Driestraat in Wolvertem. Ze volgt de knooppunten 524 – 
523 en 522. Als je echter in Imde op het asfalt komt (Neerpoorten straat) eindigt de 
zoektocht. Heen en terug is deze wandeling ongeveer 3 km.  

2. Het Velaartbos: Deze wandeling start in de Broekstraat aan poort 2 van de 
IJsfabriek. Ze volgt de groene wandeling (Natuurlijk fit parcours) die aangegeven is 
met bordjes met een groene ruit en is 1,7 km lang. 
 

● De 10 objecten op de foto's die je moet zoeken, bevinden zich steeds op maximum 5 
meter van het wandelpad en zijn zichtbaar zonder dat je halsbrekende toeren moet 
uithalen. 
 

● Betreed nooit privé domein tijdens de zoektocht. 
  

● Op de volgende pagina's vind je de 10 foto’s waar je naar op zoek moet gaan. De 
laatste pagina bevat het antwoordformulier waar je moet aanduiden of je de foto terug 
vond én tijdens welke wandeling. Niet vergeten je contactgegevens volledig en goed 
leesbaar in te vullen natuurlijk. 
  

● Er werden op beide parcours telkens 5 foto’s genomen. De foto’s staan willekeurig 
door elkaar. 
  

● De fotozoektocht loopt gedurende de maanden juli en augustus. 
  

● Scan het ingevulde antwoordformulier of neem er een foto van en stuur het door naar 
natuur.meise@gmail.com. Dit kan tot en met 31 augustus 2020. 
 

● Elke deelnemer aan de wandeling mag een antwoordformulier invullen en doorsturen. 
Er kan echter maar 1 prijs per gezin gewonnen worden. 
 

 

HOU HET VEILIG 

Volg nauwgezet de van kracht zijnde richtlijnen i.v.m. Covid-19. 

En o ja… Vergeet niet dat de teken ook weer actief zijn, dus controleer de kinderen en jezelf 
na de wandeling goed. 

 

Veel speurgenot! 
  



 
Foto 1: Foto 2: Foto 3: 
 

   
 

Foto 4: Foto 5: Foto 6: 
 

   
  



Foto 7: Foto 8: Foto 9: 
 

   
  

Foto 10: Foto 11: Foto 12: 
 

   
 
   



  
 

ANTWOORDFORMULIER 
 

Scan dit ingevulde antwoordformulier of neem er een foto van en stuur dit door naar het 
mailadres natuur.meise@gmail.com . Dit kan tot en met 31 augustus 2020.  
 
Voornaam en Naam: 
…................................................................................................................. 
Leeftijd: ……………………………………………………………………………………….... 
Adres: ........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
Mail adres: ................................................................................................................................... 
Telefoon:       ................................................................................................................................ 

FOTO GEVONDEN 
Schrappen wat 

niet past 

WANDELING 
Schrappen wat niet past 

Foto 1 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 2 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 3 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 4 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 5 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 6 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 7 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 8 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 9 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 10 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 11 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 

Foto 12 Ja / Nee De Beemden  /  Het Velaertbos 



 


