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In samenwerking met  



Wij heten u van harte welkom op onze 1ste  Boete-foto-wandelzoektocht. 

De opdracht bestaat in het terugvinden van de bijgevoegde foto’s langs een parcours van telkens 

ongeveer 3,5 km. (foto’s kun je downloaden in kleur via onze website www.mikado-veurne.eu) 

In deze eerste editie zijn er 2 zoektochten.  2 fotozoektochten maar toch beiden weer anders. 

1. ZUIDEN : Deze zoektocht start op de markt te Veurne aan de dienst voor Toerisme en zoek je je 

weg aan de hand van foto’s op zoek naar de foto’s.  Plaats de foto’s in de juiste volgorde. 

 

2. NOORDEN : Deze zoektocht start aan de deur van het vernieuwde sportcomplex en zoek je je 

weg aan de hand van een kaart op zoek naar de foto’s.  Plaats de foto’s in de juiste volgorde.  

De foto’s zijn in willekeurige volgorde gerangschikt.  

Er zijn twee schiftingsvragen die in volgorde zullen worden gebruikt om gelijk geklasseerde 

deelnemers te rangschikken.  Zijn er nadien nog ex-aequo’s dan telt de datum van inzending om de 

volgorde van de uitslag te bepalen. Wie eerst heeft ingezonden komt eerst. 

De antwoorden moeten worden ingevuld in het overeenstemmende vakje van het bijgevoegd 

antwoordformulier.  Doorschrapping is niet toegestaan waardoor het antwoord als foutief wordt 

aangerekend.   

Vergeet vooral niet uw naam en adres op het antwoordformulier te noteren alsook uw mailadres 

indien u dit heeft. Het antwoordformulier moet uiterlijk op 4 oktober 2019 worden ingediend bij 

Mikado, Appelmarkt 9, 8630 Veurne of scannen en mailen naar zoektochten@mikado-veurne.eu. 

De prijsuitreiking van de zoektocht gaat door op zaterdag 19 oktober 2019 in De Zandloper (bistro bij 

vernieuwd sportpark) te Veurne om 20u.  Vooraf is er mogelijkheid om vanaf 18u een Breugelbord 

te eten met Veurnse specialiteiten voor 13€ per persoon (kinderen lagere school spaghetti à 

6€/kind).  U kunt hiervoor vrijblijvend inschrijven achteraan in deze brochure. Prijzen die de avond 

zelf niet worden afgehaald blijven eigendom van de inrichters. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig ongeval of schade, vóór, tijdens of nà de zoektocht.  

Respecteer de privédomeinen. 

Boekjes kunnen aangekocht worden voor de prijs van 7€ per zoektocht bij 

Dienst Toerisme  Grote Markt 29    Open tijdens de week van 9u tot 17u  

      Weekend en feestdagen van 10u tot 17u 

Brasserie Excelsior Grote Markt 31   Gesloten op donderdag.  Open vanaf 10u00  

(verlof van 04-12/07) 

Bistro De Zandloper  Noordstraat 167 Gesloten op donderdag  Open vanaf 10u30  

(verlof van 16-22/08) 

Veel zoekplezier !! 
 


