
Wandel- en Fietszoektocht 

Gezinsbond Meeuwen-Ellikom  
 

Gezinsbond Meeuwen-Ellikom organiseert een wandel- en een fietszoektocht door de mooie natuur in 

Meeuwen en Ellikom. Op https://meeuwen.gezinsbond.be/onze-afdeling-bestuur-informatie vind je 

voor elke tocht in PDF een kaart, lijst(en) met vragen en een roadbook. In het WORD-document 

Zoektochten 2020 ANTWOORDBLADEN vind je 3 bladen om je antwoorden door te geven aan 

Gezinsbond Meeuwen-Ellikom. Een GPX-bestand kan je downloaden via de QR-code op de kaart. 

Je kan deze tochten maken in je eigen tempo en op je eigen moment tussen 15 juli en 15 september.  

Vertrek is voorzien aan het buurthuis in Ellikom bij de kerk, maar in principe kan je overal op het 

parkoers vertrekken. Alleen de antwoorden van de fotozoektocht moeten in de volgorde vanaf het 

voorziene vertrekpunt. De ingevulde antwoordbladen moeten ten laatste 16 september toekomen. 

Vergeet niet je naam en adres te vermelden zodat we je je prijs kunnen bezorgen.  

Deelname is gratis, vooraf aanmelden niet nodig. De prijzenpot van € 250 bestaat uit 

waardebonnen van € 10, te besteden bij een van de spaarhandelaars van gezinsbond. 

Aan de wandelzoektocht is eveneens een fotozoektocht gekoppeld, beide kan je 

gelijktijdig doen. Een van de twee antwoordbladen insturen is voldoende, maar ze beide 

insturen verhoogt je kans op een prijs. Wie ook het antwoordblad van de fietszoektocht 

nog invult, maakt natuurlijk nog meer kans op een van de waardebonnen. 

De wandel&fotozoektocht van 11 km is in de omgeving Ellikom en kan je opdelen in 2 

lussen. De fietszoektocht is een ronde in de omgeving Meeuwen en Ellikom over 24 km.   

Onderweg zijn voldoende rust- en picknickpunten, maar hou het netjes. Met wat geluk 

kom je misschien nog onverwachte dieren tegen.  Met bijgaande foto’s krijg je alvast een voorsmaakje 

van wat je kan te zien krijgen. Meer informatie kan je vragen via en antwoorden kan je sturen 

naar:  gezinsbond.ME.zoektocht@telenet.be 
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