
LINGERIE RIA 
 
 
 

FAMILIEFOTOZOEKTOCHT  
PASEN 2021 

 
 
 
 

 

 
  



Reglement en toelichtingen 
 

 Lingerie Ria, Alice Nahonstraat 16 te Putte organiseert een wedstrijd onder de naam 
‘Familiefotozoektocht Pasen 2021 Woody’, een wedstrijd waarvan de procedures in 
het onderstaande reglement worden toegelicht.  
 

 De wedstrijd staat open voor families. De wedstrijd vindt plaats vanaf maandag 5 
april tot en met maandag 3 mei 2021. De wedstrijdformulieren dienen ten laatste op 
vrijdag 7 mei 2021 in het bezit te zijn van de organisator op het volgende adres: 
Lingerie Ria, Alice Nahonstraat 16 te 2580 Putte.  

 
 Deelnemen aan de wedstrijd is gratis. De wedstrijdformulieren kunnen gratis worden 
opgehaald tijdens de openingsuren van onze winkel. U kan deze eveneens zelf 
afprinten.   

 
 Rangschik de foto’s in de volgorde volgens de wandelweg zoals aangegeven op het 
routeblad.  

 
 Het verkeersreglement is voor iedereen van toepassing, gelieve u hier aan te houden. 
Wandel waar mogelijk op het voetpad, de foto’s zijn van op het voetpad genomen.  

 
 Hou u aan de geldende corona regels.  

 
 De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
(waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de 
wedstrijd.  

 
 De objecten op de foto’s waarnaar tijdens de zoektocht dient gezocht te worden, 
bevinden zich op steeds op maximum 6 meter van het wandeltraject. Er dient nooit 
afgeweken te worden van het traject om bepaalde objecten te vinden. Deelnemers 
betreden nooit privé domein tijdens de wandelzoektocht.  

 
 Er worden in totaal 3 prijzen uitgereikt. De te winnen prijzen kunnen worden 
geraadpleegd op onze website en via facebook. De 3 deelnemers die het de meeste (of 
alle J) foto’s in de juiste volgorde weten te plaatsen winnen een prijs. Uit de juiste 
oplossingen worden drie winnaars getrokken door een derde partij.  

 
 De winnaars worden getrokken op maandag 10 mei. De winnaars worden persoonlijk 
op de hoogte gebracht. De prijs dient in de winkel, Lingerie Ria Alice Nahonstraat 16 
te Putte te worden afgehaald. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het correct 
invullen van zijn/haar gegevens op het wedstrijdformulier.  

 
 De organisator pulibceert de winnaars alsook de correcte oplossing na de 
wedstrijdperiode op zijn website en facebookpagina.  

 
 De persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.  

 
 Indien er tijdens het verloop van de zoektocht bewust of onbewust sabotage wordt 
gepleegd, wat betekent dat één of meerdere objecten waarvan er foto’s genomen zijn 
onherkenbaar zijn geworden voor de deelnemers, zal de betreffende foto of zullen de 
betreffende foto’s uit de wedstrijd worden genomen. In dit geval scoort elke 
deelnemer 1 punt voor de gesaboteerde foto(‘s).  

 
 



Routeblad  
 

 Begin de zoektocht met je rug tegen de hoofdingang van de kerk Alice Nahonstraat; 
  

 Ga rechtdoor via het zebrapad richting ‘KBC’, en dan naar links Lierbaan; 
 

 Volg de Lierbaan tot aan de verkeerslichten, steek de Mechelbaan over en ga 
vervolgens naar de Leuvensebaan;  
 

 Na +- 500 meter naar rechts Schaapstraat; 
 

 Vervolgens na zo’n 150 meter, dient u rechts af te slagen naar het zandweggetje. Dit 
is de Schoolstraat;  
 

 Wanneer u het einde van de Schoolstraat hebt bereikt, neemt u het zebrapad en 
slagen we de eerste straat links in, Pachtersdreef;  
 

 Bij de splitsing rechtdoor Dokter Laenenstraat in; 
 

 Hier neemt u de eerste straat rechts Gravenhoek; 
 

 Eerste straat links Bloemenweg; 
 

 Op het einde van Bloemenweg dient u rechts te volgen op Waverlei; 
 

 Aan de gele schoolboog oversteken en gaat u vervolgens naar het Gemeenteplein; 
 

 Onder de gebouwen door en dan naar links; 
 

 Steek aan Schilder & Behangwerken Van Hoof de straat over via het zebrapad en ga 
de Kleuterstraat in; 
 

 Bij de 4-sprong rechts 
Laagveld; 
 

 Op het einde van de straat 
naar rechts Mechelbaan; 
 

 De eerste straat rechts 
afslaan, Alice Nahonstraat;  
 

 Wandel tot aan Lingerie Ria 
langs het oude gemeentehuis. 
Hier eindigt de zoektocht.  
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Antwoordenblad 
 

Zet de foto’s in de juiste volgorde  
 

       Foto 3   
          
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegevens deelnemer  
 
Naam: ………………………………………………………………….  
Voornaam: ………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: ……………………………………………….. 
E-mailadress: ………………………………………………………. 


