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WANDELEN MET EEN DOEL!
Het klinkt misschien raar, maar lockdowns en pandemieën hebben
ook voordelen. Eentje daarvan is dat we al wandelend en fietsend
ons eigen land hebben leren ontdekken en het vooral ook hebben
leren te waarderen. Met deze derde jaargang van boekjes met tien
wandelzoektochten zetten we jullie weer op weg naar nieuwe, vaak onontdekte
of minder bekende plekjes in Vlaanderen. Door te ‘wandelen met een doel’
bekijk je een streek op een andere manier. Je wandelt veel aandachtiger en hebt
oog voor alle details. Zulke ontdekkingstochten zijn vaak de ideale manier om
ook kinderen mee op ontdekkingstocht te nemen, want de hele wandeling lang
hebben ze iets ‘spannends’ te doen. Je wandelt niet te snel en tegelijk zoek je
de oplossingen voor de foto’s en vragen in dit boekje: zowel volwassenen als
kinderen vinden dat leuk!
Elke wandeling is tussen 4 en 9 kilometer lang. Twee van de tien wandelingen
zijn haalbaar voor rolstoelgebruikers en buggy’s. Bij het startpunt is meestal
voldoende parkeergelegenheid, maar bij elke wandeling geven we ook aan hoe
ze met het openbaar vervoer bereikbaar is.
De wandelingen wisselen een of twee dorpskernen af met de pracht van natuur,
bossen, weides en akkers. Trage wegen zijn vaak de leidraad en we takken regelmatig aan op een wandelknooppuntennetwerk.
Ontdek een streek op je eigen tempo aan de hand van tien prachtige, rustige
wandelzoektochten. Als je je antwoorden instuurt voor 30 november 2022,
maak je bovendien ook nog kans op een mooie prijs!
Veel plezier!

Bertem (Bertem-Veltem) – 8,0 km
Haacht* (Tildonk) – 6,0 km
Hoeilaart – 6,1 km
Huldenberg (Ottenburg) – 7,6 km
Kampenhout (Nederokkerzeel) – 8,5 km

Kortenberg (Erps-Kwerps) – 7,0 km
Mechelen* (Hombeek) – 5,5 km
Leuven (Kessel-Lo - Linden) – 7,7 km
Overijse (Terlanen) – 5,7 km
Tervuren* - 6,3 km

* haalbaar met wieltjes
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Hoe werkt het?
Bij elke wandeling beschrijven we vooraf de route. Meestal maken we gebruik
van bestaande routes via knooppunten, trage wegen of bestaande wandelingen.
Waar dat niet het geval is, vermelden we dat zo duidelijk mogelijk. Je vindt alle
routes ook op RouteYou: www.routeyou.com. Daar kun je in alle vormen en
maten plannen en routebeschrijvingen afdrukken of ze via een QR-code overzetten op je smartphone.
Omdat de wandelingen telkens deels door het dorp en deels over het platteland
gaan, bevat elke wandeling wel een deeltraject dat minder geschikt is voor
buggy’s, kinderkoetsen of rolstoelen. Twee wandelingen zijn wel haalbaar voor
wieltjes: de wandelzoektochten in Mechelen en Tervuren. De wandeling in
Tildonk (Haacht) is ook haalbaar, maar bevat een paar minder makkelijke
stukken voor wieltjes.
Hou het altijd veilig! Respecteer de regels inzake afstand en gezondheid, maar
let ook op de verkeersregels en het verkeer zelf. Wees extra voorzichtig bij overwegen of bij het oversteken van wegen. Gebruik zoveel mogelijk de zebrapaden
en trottoirs. Geef voorrang, waar dat nodig is en breng niemand in gevaar.
Wie het graag rustiger aan doet, kan er ook voor opteren om een wandeling
in twee delen te doen. Kies in dat geval zelf een geschikt startpunt uit op de
wandeltracés. Sommige tracés kun je ook met de fiets doen, maar hou er dan
rekening mee:
- dat je sneller gaat en je dus minder opdrachten zult kunnen oplossen
- dat sommige trajecten verboden zijn voor fietsers; stap daar dan ook
van je fiets
- dat sommige oversteken gevaarlijker zijn met de fiets dan te voet.

Enkele afspraken
Bij elke wandeling vind je telkens 40 vragen of foto-opdrachten. Je kunt het
antwoord op elk van die vragen of opdrachten tijdens je wandeling zelf vinden.
Sommige antwoorden kun je natuurlijk ook elders opzoeken. Als een elders
opgezocht antwoord verschilt van het antwoord dat je op de route kunt vinden,
dan geldt het antwoord dat je op de route vindt als enig juist antwoord.
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TIP: Kijk altijd eerst op www.luna-tics.be
Op de website www.luna-tics.be vind je alle recente informatie over de
wandelzoektochten: routes die moeten worden verduidelijkt, eventuele
knelpunten bij een route, actuele informatie of vragen die niet meer
kunnen worden teruggevonden op het terrein. Bekijk vooraleer je aan
een wandelzoektocht begint, dus altijd eerst de website: www.luna-tics.
be. Merk je zelf iets op dat niet langer lijkt te kloppen, stuur dan gerust
een mailtje naar events.lunatics@gmail.com en illustreer je bevindingen
zo mogelijk met een foto.
De vragen en opdrachten staan niet in de juiste volgorde volgens je wandeltraject. Het komt er vooral op aan om je ogen overal goed de kost te geven.
Alle antwoorden kun je vinden zonder op privéterrein te gaan. We hebben
alleen elementen meegenomen vanop privéterrein, als ze een publicitair
karakter hebben, als ze zeer duidelijk zichtbaar zijn vanop de openbare weg
en/of als ze duidelijk als versieringselement zijn bedoeld. Respecteer op elk
moment eenieders privacy en eigendom en val bewoners of eigenaars niet
lastig met vragen of nieuwsgierige blikken. Privédomein betreden is verboden
en overbodig.
Foto’s tonen vaak maar een deel van het geheel. Niet zelden draait de vraag
om het volledige gebouw, waar de foto maar een onderdeel van is. Lees ook de
opdracht grondig. Niet zelden zien we een fout antwoord, gewoon omdat de
opdracht niet goed werd begrepen. Schrijf je onderweg antwoorden op, zorg er
dan ook voor dat je die naderhand zelf nog goed kunt lezen. We zien ook daar
vaak schrijffouten waardoor het antwoord dan uiteindelijk helemaal verkeerd is.
Als een stuk tekst tussen dubbele aanhalingstekens staat, dan kun je die tekst
op je route ergens letterlijk terugvinden. Een vraag die cursief staat, kan wat
cryptischer bedoeld zijn. Vragen we een tekst over te nemen die in dit boekje
verborgen zit achter een blauw vakje, dan moet die tekst letterlijk worden
overgenomen, zoals je hem ter plekke vindt. Opdrachten waarvan de oplossing
niet meer zou terug te vinden zijn langs het wandeltraject, omdat ze verdwenen,
verwijderd of niet meer zichtbaar zijn, worden geannuleerd.
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Op pleintjes, bij start- en aankomstpunten en bij bezienswaardigheden kan het
nuttig zijn om wat ‘rond te lopen’. Soms ligt een antwoord enkele meters van je
wandelroute zelf verwijderd. Sommige antwoorden komen ook meer dan één
keer voor of op eenzelfde plek kun je meerdere antwoorden vinden.

Hoe verstuur je je antwoorden?
Wie digitaal indient, kan voortaan enkel via de Google-formulieren
antwoorden insturen. Die vind je voor elke gemeente op de website
www.luna-tics.be. Kies het Google-formulier voor de betreffende gemeente, vul
de verplichte vakken in (gemarkeerd met een sterretje) en vul elk gevonden
antwoord bij het correcte nummer in. Vond je een antwoord niet, dan laat je
dat antwoordvak leeg. Vergeet onderaan niet op verzenden te klikken, je krijgt
automatisch een bevestiging van je verzending. Hou deze bevestiging bij tot
na de bekendmaking van de winnaars aub. We aanvaarden geen antwoordlijsten per mail, Word of Excel.
Lukt het niet via de Google-formulieren, geef ons dan even een seintje via
events.lunatics@gmail.com of stuur ze naar LunA Tics fv, Wespelaarsebaan 43,
3190 Boortmeerbeek. Als je vragen hebt over de zoektochten, kun je op die
adressen terecht via mail of brief. Alle communicatie verloopt via mail of brief.
Als je via post je antwoordlijsten opstuurt, vermeld dan je naam en adres, het
referentienummer van je boekje (achteraan op de laatste bladzijde), de naam
van de gemeente waar je de wandelzoektocht volgde en geef in genummerde
volgorde al de antwoorden die je onderweg hebt gevonden. Vond je een
antwoord niet, dan nummer je wel, maar laat je de regel leeg. Gebruik telkens
één formulier per zoektocht. Foto’s, ingescande pdf’s of andere scans aanvaarden we niet.
Per aangekocht boek mag je voor elke wandelzoektocht één antwoordenlijst per zoektocht indienen. In totaal mag je per boek dus tien verschillende
antwoordenlijsten indienen. Je vermeldt bij elke antwoordenlijst het
serienummer dat je achteraan in het boek vindt.
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Schiftingsvraag
Om een wandelzoektocht te maken nemen we veel meer foto’s dan
degene die uiteindelijk gepubliceerd worden. Hoeveel foto’s zijn er dit jaar
per wandelzoektocht genomen om de zoektocht in die gemeente mogelijk
te maken?

Prijzen winnen?
Stuur je antwoorden voor de zoektochten in voor 30 november 2022 om 23.59
uur en maak kans op een mooie prijs. Winnaar van een wandelzoektocht is
degene die het meeste punten voor die wandelzoektocht haalt en de schiftingsvraag het dichtst benadert. Voor elke wandelzoektocht voorzien we een
prijs voor de winnaar. Ook wie het best scoort op alle zoektochten samen, krijgt
een prijs. Voorts hebben we enkele prijzen in petto die we – los van het resultaat
– evenredig verdelen tussen alle overige inzendingen en tussen deelnemers die
voor minstens vijf van de tien zoektochten hun antwoorden instuurden.
Al wie een antwoord heeft ingestuurd, krijgt na 30 november 2022 een digitaal boekje met de juiste antwoorden op alle zoektochtopdrachten en de plek
waar het antwoord te vinden was. De winnaars krijgen ten vroegste eind 2022
persoonlijk bericht.

Verantwoordellijkheid
De beslissingen van de jury kunnen niet worden aangevochten.
De auteurs volgen de regels van de GDPR en gebruiken je persoonsgegevens
enkel als dat nodig is voor een vlot verloop. Gegevens worden niet doorgegeven
aan derden. De gegevens kunnen wel eenmalig gebruikt worden om je op de
hoogte te brengen van een nieuw initiatief.
De auteurs aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele
problemen of ongevallen die zich zouden voordoen tijdens de zoektochten.
Wie een wandelzoektocht uit het boek doet, doet dat op eigen risico en
verantwoordelijkheid.
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Nog meer wandelplezier?
In 2022 zijn er ook wandelzoektochten in 10 van de mooiste dorpen van
Vlaanderen, twee in elke Vlaamse provincie. Volgens hetzelfde recept ga je
opnieuw op zoek naar telkens 40 vragen en foto’s. Je vertrekt in een dorpskern,
wandelt door bossen en velden en ontdekt de mooiste plekjes.
Provincie Antwerpen
* Sint-Amands
* Westerlo
Provincie Limburg
* Gors-Opleeuw (Borgloon)
* Oud-Rekem (Lanaken)

10 wandelzoektochten
in de mooiste dorpen van Vlaanderen
2022

Provincie Oost-Vlaanderen
* Bazel (Kruibeke)
* Mullem (Oudenaarde)
Provincie Vlaams-Brabant
* Sint-Anna-Pede (Dilbeek)
* Zichem (Scherpenheuvel)
Provincie West-Vlaanderen
* Lissewege (Brugge)
* Kemmel (Heuvelland)

Luc Vander Elst

Bestellen kan via events.lunatics@gmail.com.
Kostprijs: 20 euro (+ 5,70 euro verzendingskosten)
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