WETTEREN

Ros Beiaard Voorjaarszoektochten
Twee wandelzoektochten door het centrum van Wetteren
Periode
19 februari tot 6 september 2021
Formulieren

Ingevolge corona zijn de formulieren voor Wetteren vanaf heden enkel verkrijgbaar op aanvraag per
mail naar mike.dhaeseleer@skynet.be met vermelding van het type zoektocht (foto, toeristisch), het
aantal en de namen van de deelnemers.
De kostprijs is 10€ per genummerd formulier te storten op rekening BE27 4225 2176 4173 van Michel
DHAESELEER. Mededeling: ROS Wetteren type-aantal (bv F2 -T2 en naam).
Formulieren zullen pas verkrijgbaar zijn in Markt 17 te Wetteren vanaf 7 dagen na de heropening van
de horeca.
Eet- en praatcafé Markt 17, Wetteren - bij Bjorn en Annelien
Verkozen tot beste café van Wetteren - Supporterslokaal van Michael Vanthourenhout,
wereldbekerwinnaar in Tabor en superprestigewinnaar in Merksplas.
Tel: 09 3300706
Mail: info@markt17.be
Open: vanaf 9.00u
Via mail bij mike.dhaeseleer@skynet.be (en storting van het inschrijvingsbedrag)
Deelname
€ 10,00 per zoektocht
Organisatie
Rottiers Vic - D’Haeseleer Michel - Maes Julienne - Elpers Hugette
(contact: mike.dhaeseleer@skynet.be)
Prijsuitreiking
Zondag 26 september 2021 om 10u30, in Hof Ten Hemelrijk Kloosterstraat 7 te Opwijk
Praktisch
Wie met de wagen is en nog geen formulier heeft kan met een ticket gedurende 30 minuten gratis
parkeren op de Markt.
Voor langparkeren kan je terecht op het gratis Warande-sportcomplex Warandelaan 14. Parkeer
aan de achterkant van de Warandeparking met 154 plaatsen. Men kan daar inpikken op het
parcours van de zoektocht dat er langs passeert.
Op zondag kan je gratis parkeren in de parking Scheldekaai aan de Schelde, kort bij de Markt.
Wie met de trein komt volgt de Stationsstraat over 350m, vervolgens Florimond Leirensstraat
volgen over 300m tot aan de Markt.
Iedere deelnemer ontvangt een waardevolle prijs.
Met elk formulier maakt u bovendien kans op het winnen van een prachtige tombolaprijs,
o.a.

MULTICOOKER - STOFZUIGER - MICROGOLFOVEN

Er worden meerdere tombolaprijzen verloot
uit de ingezonden formulieren.
Neem deel aan beide zoektochten en verhoog uw kans om de tombola te winnen:
•
•

WANDELZOEKTOCHT (1,9 km): Toeristische zoektocht beperkt tot 24 zoekvragen
FOTOZOEKTOCHT (1,9 km): Fotozoektocht met 24 gemakkelijk te vinden foto’s

