
Reglement zoektocht “in Peulis”. 
- Volg het verkeersreglement en wees voorzichtig. 

- Volg ook de geldende coronamaatregelen. 

- Deze zoektocht gaat  vanaf 31 oktober 2020 tot 21 maart 2021. 

- Foto’s zijn goed zichtbaar vanaf de straat, dus vragen wij geen privéterrein te betreden. 

- Uw taak is de foto’s te rangschikken zoals u ze tegenkomt op de aangegeven wandelweg. 

- Als een foto meermaals te vinden is, is de eerst tegengekomen enkel geldig, de andere is of 

zijn dan niet van belang. 

- Als een foto(‘s) niet op het parcours  te vinden is(wegens verwijderd of dergelijke), schrijf je 

het nummer van de foto(‘s) in het eerste vakje(s) van je antwoordblad. 

- De antwoordbladen moeten te laatste binnen zijn op 23/03/2021 

- Maximum één antwoordblad per adres. 

- Er zijn een 10-tal prijzen te winnen, de eerste drie  in de rangschikking en nog 7 (of meer) die 

verloot worden onder de andere deelnemers die het antwoordblad hebben ingestuurd. 

- De winnaars worden verwittigd via e-mail 

- De zoektocht begint aan  de kerk  Peulisstraat in Putte Peulis. 
- Op de drukke straten enkel aan de wandelzijde zoeken, deze zijn de Peulisstraat en de 

Mechelbaan (N15) 

- Hou de achtergrond ook in het oog, het kan belangrijk zijn. 

- De natuur verandert steeds en kan foto’s wat laten afwijken, hou er rekening mee. 

- De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 5 april in het gemeenschapscentrum “Klein Boom” 

Mechelbaan 604  2580  Putte na de aldaar gehouden zoektocht (onder voorbehoud corona). 

 

Routeblad. 
- Begin met je rug tegen de hoofdingang van de kerk en ga naar rechts. Peulisstraat. Enkel 

rechts zoeken. 

- Kruispunt naar rechts. Mechelbaan(N15) Enkel rechts zoeken. 

- Na 200 meter rechts aanhouden. Ook Mechelbaan. 

- Aan kapel naar rechts. Apolloniaweg (Apolloniakapel - deze Heilige staat voor het genezen 

verzachten van tandpijn ;??) 

- Aan het einde van deze weg wederom naar rechts om via een padje in het Molenveld te 

wandelen. 

- Eerste weg terug naar rechts. Blijft Molenveld. 

- Bocht naar links. Weynesveld. 

- Einde baan naar rechts. Teintstraat. 

- Einde baan naar links. Oude Putsebaan. 

- Aan het kruispunt via het zebrapad veilig oversteken en even rechtdoor om dan links te 

wandelen. Peulisbaan   Langs 2 zijden zoeken 

- Na 300 meter naar rechts. Pastoor De Herdtstraat. 

- Einde baan terug naar rechts. Oude Putsebaan. 

- Aan het kruispunt naar links. Peulisstraat. Enkel links zoeken. 

- Wandel deze straat tot aan het einde. nr. 43  

- Hier is ook het einde van de zoektocht. 

- Wij wensen je een behouden thuiskomst. 

- Dank aan   ZHC de Panvissers VZW    en   Pentagon 


