Hoi-hoi ouders
Ik ben Gorbie, de mascotte van de Waregemse Gordel. Door de
coronamaatregelen mag ik enkel in de omgeving van de Biest
rondfladderen.
Fijn dat jullie met jullie kind(eren) naar mij op zoek willen gaan. Ik geef
graag even wat uitleg:
- hou eerst en vooral rekening met de coronamaatregelen: vermijd groepjes, wacht even als
een niet-familielid de opdracht uitvoert ! Vermijd het parcours af te leggen in groep !
- jullie starten de zoektocht (± 1,4 km) aan de verlichtingspaal aan het stedelijk
ontmoetingscentrum De Roose, Smedenstraat 4 in Waregem (nabij de kerk van de Biest)
- de kinderen kunnen de tocht volgen op een schatkaart, die jij uitgeprint hebt
- de volgorde van de verlichtingspalen is: Boeversstraat 43 – Kuipersstraat 38, 77, 49, 17 –
Schapersdreef 5 – Boeversstraat 17 – Kuipersstraat 14, 22
- op het einde van de zoektocht hangt nog een boodschap voor de ouders. Dit is een verrassing
voor de kinderen, dus die tekst mogen ze niet lezen (paal Kuipersstraat 22)
- je kan mij telkens terugvinden op een verlichtingspaal, waar je een tekst en opdracht vindt
- antwoord op de vraag gevonden ? Goed zo, vul je antwoord dan onderaan in op dit formulier
- onder de ingevulde formulieren verloot ik achteraf (na de lockdown) mooie prijzen onder de
deelnemende kinderen. De gegevens van de kinderen hou ik niet bij, ik gebruik die enkel om je
te contacteren als je bij de gelukkigen bent ! Maximum 1 formulier per kind (dus meerdere
formulieren per gezin is toegestaan)
- drop je formulier na afloop van de zoektocht in de brievenbus van het oc De Roose, start- en
aankomstpunt van deze tocht
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 ja  neen

Voornaam en naam kind:
Leeftijd:
Adres:
E-mailadres en/of gsm-nummer:
Dit formulier na afloop van de zoektocht in de brievenbus van OC De Roose steken aub !
Info: 0486 53 41 75 of info@waregemsegordel.be – maximum 1 formulier per kind aub
Hou rekening met de coronamaatregelen ! Een busje handgel kan handig zijn.

Gorbie

