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           WZC MEERSPOORT 

& 

 WZC SCHELDEKANT 

 

 

 

  1 JUNI – 30 SEPTEMBER 

Deelnameprijs : 5 euro 

2 routes 

Vertrek aan Meerspoort of Scheldekant 

Prijzenpakket : 

1ste prijs : waardebon 125 euro 

2de prijs : waardebon 100 euro 

3de prijs : waardebon 50 euro 

4de – 10 de prijs : prijzen t.w.v. minimum 25 euro 

 

Deelnamebundel te verkrijgen : 

-aan het onthaal van beide woonzorgcentra 

-www.ocmwoudenaarde.be/woonzorg/zomerzoektocht 

-facebookpagina woonzorg Oudenaarde 

  

Opbrengst ten voordele van de animatiewerking 
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Dit moet je weten vóór je begint 

 Deze zoektocht wordt georganiseerd door Woonzorg Oudenaarde. Er zijn twee routes. 

Route1 start aan de inkom van woonzorgcentrum Meerspoort. Route 2 start aan de 

inkom van woonzorgcentrum Scheldekant. Beide wandelingen zijn ongeveer 4 km. 

Voor elke route is er een deelnamebundel.  

 

 Je kan de deelnamebundel downloaden op volgende plaatsen : 

 www.ocmwoudenaarde.be/woonzorg/zomerzoektocht 

Facebookpagina woonzorg Oudenaarde 

 

 Afgeprinte deelnamebundels kan je vinden aan het onthaal van woonzorgcentrum 

Meerspoort en woonzorgcentrum Scheldekant 

 

 De zoektocht loopt van 1 juni 2021 tot en met 30 september 2021 

 

 Door deelname aan de zoektocht verklaar je je akkoord met dit reglement 

 

 De antwoorden moeten duidelijk leesbaar, zonder correcties en volledig in drukletters 

ingevuld worden met niet uitwisbaar materiaal (vb. geen potlood).Verbeteringen, 

doorhalingen en schrappingen worden als fout beschouwd. 

 

 Teksten onderweg in een letter-of cijfertype, hoofdletters of kleine letters anders dan 

in de deelnamebundel zijn mogelijk. De antwoorden noteer je alsnog in hoofdletters of 

cijfers. Er dient geen rekening te worden gehouden met die andere lettertypes. 

 

 Aan elk antwoord worden punten toegekend. Wie het hoogste aantal punten scoort, 

wint.  Er wordt een schiftingsvraag gebruikt in geval van een ex aequo. Indien ook 

deze geen uitsluitsel biedt, zal een onschuldige hand de volgorde van de winnaars via 

lottrekking bepalen. 

 

 Enkel stickers of klevers die aangebracht worden voor professionele doeleinden en die 

de bedoeling hebben om permanent te blijven hangen, tellen mee. 

 

 Om geldig deel te nemen en een prijs te kunnen winnen, dien je het antwoordformulier 

(p8 en p9) ingevuld en vergezeld van 5 euro als deelnamebijdrage in een gesloten 

omslag af te geven aan het onthaal van woonzorgcentrum Meerspoort, Meerspoort 30, 

9700 Oudenaarde of woonzorgcentrum Scheldekant, Kanunnikenstraat 117, 9700 

Oudenaarde. Vermeld op de omslag de tekst zomerzoektocht woonzorg.  Het 

antwoordformulier kan ook worden opgestuurd naar Nele De Clercq, Meerspoort 30, 

9700 Oudenaarde. 
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 U mag meerdere antwoordformulieren in 1 omslag binnenbrengen, maar per formulier 

dient 5 euro te worden toegevoegd. Formulieren zonder bijdrage kunnen geen prijs 

winnen.  

 

 Het klassement wordt opgemaakt voor beide zoektochten samen. Men kan zonder 

probleem aan beide deelnemen, maar per domicilieadres kan men slechts 1 prijs 

winnen.  In het prijzenpakket zitten waardebonnen, Oudenaardebonnen en 

geschenkpakketten.  Er worden 10 prijzen voorzien voor deze zoektocht. 

 

 Alle antwoordformulieren dienen uiterlijk op 30 september 2021 in ons bezit te zijn. 

 

 De winnaars zullen terug te vinden zijn op de facebookpagina woonzorg en zullen 

persoonlijk worden gecontacteerd om hun prijs in ontvangst te nemen. Indien de 

corona-maatregelen het toelaten, wordt een gemeenschappelijke prijsuitreiking 

voorzien. 

 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen. Tijdens de tocht bent u 

zelf verantwoordelijk voor het respecteren van de geldende corona-maatregelen. 

Deelnemers moeten altijd de wegcode respecteren. 

 

 Heb je onderweg opmerkingen over bepaalde wegaanduidingen, straatnamen of foto’s 

die niet meer zichtbaar of beschadigd zijn, stuur dan gerust een mail naar 

nele.declercq@oudenaarde.be zodat wij andere deelnemers eventueel kunnen op de 

hoogte brengen. 

 

 Indien door omstandigheden vragen zouden geannuleerd worden tijdens de zoektocht, 

zal daarover gecommuniceerd worden via de facebookpagina van Woonzorg 

Oudenaarde en op de plaatsen waar de deelnameformulieren zijn terug te vinden. 

 

 I.v.m eventuele betwistingen is geen verhaal mogelijk tegen de beslissing van de 

organisatoren. 

 

 Vanaf 25 oktober 2021 zullen de antwoorden terug te vinden zijn op dezelfde locaties 

als de deelnamebundels (website, facebook, inkom Meerspoort en Scheldekant) 

We danken de volgende sponsors :  
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ROUTE SCHELDEKANT : WEGBESCHRIJVING 

Algemeen : 

De meeste straten waar je doorwandelt, hebben aan beide zijden een voetpad. Probeer zoveel 

mogelijk op het voetpad te wandelen voor uw eigen veiligheid. De foto’s of antwoord op vragen, 

kunnen aan beide zijden van de straat terug te vinden zijn. 

 

*verlaat de campus Scheldekant en wandel in de richting van het Belfius kantoor 

*aan het Belfiuskantoor wandel je links weg (Kanunnikenstraat) 

*ga de eerste straat naar rechts (Akkerstraat) 

*aan het einde naar rechts en eerste straat links (Akkerstraat) 

*eerste straat rechts 

*steek op het einde voorzichtig de Nestor de Tièrestraat over en wandel links verder 

*Sla de eerste straat rechts in; laat ‘Omloop’ rechts liggen en ga verder rechtdoor 

*ga aan het kruispunt naar links 

*aan de T-weg links (Pontstraat). Hou de rechterkant van de weg aan en wandel tot aan het 

zebrapad 

*Steek over en wandel verder rechtdoor (Arsenaalweg) 

*1ste straat links 

*aan de T-weg links 

*blijf deze straat volgen tot aan het kruispunt en ga naar rechts 

*steek over om de eerste straat links in te slaan 

*waar de straat splitst, blijf je de rechterkant van de Kanunnikenstraat volgen en wandel 

verder rechtdoor tot aan Scheldekant. 
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ROUTE SCHELDEKANT : VRAGEN 

 

FOTOVRAAG 1 (2 punten per foto die juist staat)  

Alle onderstaande foto’s komt u onderweg tegen. Plaats de letters in de 

volgorde waarin je de foto’s vindt. 

FOTO A   FOTO B   FOTO C 

     

 

  

 

  

FOTO D   FOTO E   FOTO F 

 

 

 

  

 FOTO G    FOTO H   FOTO I 
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FOTOVRAAG 2 (2 punten per juist antwoord) 

Van wie of wat zijn deze logo’s (naam, bedrijf, organisatie,…) 

Foto 1   Foto 2   Foto 3 

 

 

 

  

 

Foto 4   Foto 5       

  

 

 

 

 

FOTOVRAAG 3 (2 punten per juist antwoord) 

Welk huisnummer hoort bij onderstaande brievenbussen   

Foto 1   Foto 2   Foto 3 

 

 

 

 

Foto 4   Foto 5   Foto 6 
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ALGEMENE VRAGEN (2 punten per juist antwoord) 

Het antwoord op onderstaande vragen vind je tijdens de volledige wandeling. 

De vragen staan niet in volgorde. 

Vraag 1 : 

Wat koop je bij “Kristof”? 

Vraag 2 : 

Wat is het nummer van de belbushalte “Kanunnikenstraat” 

Vraag 3 :  

Welke voornaam ontbreekt in het rijtje : Charis, Harald, Juul 

Vraag 4 : 

Welke lijnbus rijdt van Gent naar Dendermonde via Heusden en Wetteren? 

Vraag 5 : 

Welk woord ontbreekt : “Foubertos ……………………… nr 2” 
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ROUTE SCHELDEKANT : ANTWOORFORMULIER 

Dit formulier dient u in uiterlijk op 30 september, onder gesloten omslag, samen met 5 euro, aan het 

onthaal van WZC Meerspoort of WZC Scheldekant of verstuurt u per post naar Nele De Clercq, 

Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde. Opgelet : 2 pagina’s indienen en op tweede pagina naam nog 

eens vermelden! 

 

ANTWOORDEN 

FOTOVRAAG 1 (geef de letters van de foto’s in volgorde) 

         

 

FOTOVRAAG 2 (naam, bedrijf,organisatie,…bij logo) 

Foto 1  

Foto 2  

Foto 3  

Foto 4  

Foto 5  

 

FOTOVRAAG 3 (geef het juiste huisnummer) 

Foto 1  

Foto 2  

Foto 3  

Foto 4  

Foto 5  

Foto 6  

 

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen zodat wij contact kunnen opnemen met de 

winnaars :  

Naam deelnemer : ……………………………………………………………………… 

Adres deelnemer : …………………………………………………………………….. 

Telefoon : ………………………………………………….. 

E-mail adres : …………………………………………………………………………….. 
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Naam deelnemer : ………………………………………………………………………………………. 

 

ALGEMENE VRAGEN 

Vraag 1  

Vraag 2  

Vraag 3  

Vraag 4  

Vraag 5  

 

SCHIFTINGSVRAAG  :  

Op 1 oktober zullen wij de leeftijd van alle aanwezige bewoners van 

Meerspoort en Scheldekant optellen in dagen. Hoeveel dagen oud zijn alle 

bewoners samen. 

Ter info : het maximaal aantal bewoners bedraagt 170. 

Antwoord schiftingsvraag  : …………………………………………. dagen 

 

 

Bedankt voor uw deelname. Indien u tot de prijswinnaars behoort, 

dan wordt u in de loop van de maand oktober persoonlijk door ons 

gecontacteerd. 

 

 


