Zomerzoektocht 2020
Vlakaf, Hansbeekse dorspkrant

De zomerzoektocht staat dit jaar in het teken van de straten en wegels in Hansbeke. Het boek van
redactielid Frank Langeraert is daar uiteraard niet vreemd aan.
Bovendien krijg je deze keer twee zoektochten voor de prijs van één. Er is een gemakkelijke tocht, de
kabouterronde, die bedoeld is voor kinderen tot 12 jaar.
Die kleine ronde is ongeveer 2,5 km lang en is perfect haalbaar met kinderen. Langs dit traject vind je 6
kabouters in tuinen of achter vensters van de woningen. Bij elke kabouter staat er een letter. Met die letters
vorm je een woord. Bezorg ons dit woord, samen met je naam, leeftijd en adres. Elke deelnemer wint een prijs.
De grote ronde is al iets moeilijker en is ruim 12 km lang, dus voor de geoefende wandelaar of je haalt je fiets
van stal. Langsheen het parcours vind je posters met het logo van Vlakaf en een foto uit het boek ‘Van
Begijnhofstraat tot Zandelaan’. Die foto hoort bij een straat of wegel in Hansbeke. Van die straat of wegel neem
je de letter volgens het cijfer dat op de poster staat. Het boek kan helpen, maar de oplossing is ook zonder dit
boek te vinden. Met alle letters vorm je een woord van twee en een woord van zeven letters. De letters voor het
tweeletterwoord zijn groen genummerd, het zevenletterwoord is blauw genummerd. Vul eerst de oplossing van
de kleine ronde in (ja, die moet je ook oplossen) en vervolgens de twee woorden van de grote ronde. We maken
alleen maar gebruik van bestaande namen. De Ommegangstraat, de Veldstraat of Molenstraat brengen je dus
niet naar de juiste oplossing.
Een voorbeeld: in de Reibroekstraat vind je de groepsfoto met twee van onze redactieleden en het cijfer 3. Dit
moet de Kerkakkerstraat zijn (het straatnaambordje staat in dit geval ook prominent in beeld). Van dat woord
neem je de derde letter, de letter ‘r’ dus. Voor alle duidelijkheid: wat wij hieronder al invulden, telt niet mee voor
de oplossing. Nog dit, houd enkel rekening met de letters, een spatie is geen letter. De 9de letter van de Julius
Nieuwlandweg is de letter ‘e’ en niet de ‘i’
Opgelet: de zoektocht gaat van start op 1 juli en eindigt op 30 september! Enkel dan zijn de tips
gegarandeerd te vinden langs het parcours. O ja, het maakt niets uit waar je start of in welke richting je het
parcours aflegt. Als er wegonderbrekingen zijn (met alle grote werken in ons dorp weet je maar nooit), probeer
dan via een omweg zo snel mogelijk opnieuw aansluiting bij het parcours te vinden. Wij zorgen ervoor dat de
posters niet op onmogelijke plaatsen hangen. Respecteer altijd de (ver-keers)regels en houd het veilig. Veel
succes!
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Schiftingsvraag
In maart hielden de zes redactiemedewerkers van Vlakaf de allereerste
skype vergadering in haar geschiedenis. Iedereen zorgde dus voor zijn of
haar eigen drank en versnaperingen vanuit de living of keuken. Er werd
zoals steeds efficiënt en uiterst professioneel vergaderd. Maar hoe lang
duurde die vergadering?
Vergadertijd : _ _ uur _ _ minuten _ _ seconden
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