
 Ferm Leefdaal 2021   

 
 

Wandel-Fotozoektocht ten voordele van De Eglantier 

 
Hou je van wandelen? Heb je een goede speurneus en oog voor details? Dan 
moet je zeker deelnemen aan deze fotozoektocht langs Leefdaalse veldwegen. 

 
Hoe werkt het? 
Je kan een kaart van Leefdaal downloaden met een wandelroute van 6km en een 
aantal foto’s met details van voorwerpen, huizen en natuur die je tijdens de 
wandeling kan opspeuren.  De oplossing van de zoektocht duid je aan door het 
nummer van de foto van het detail op de juiste plaats op de wegenkaart te noteren. 
 
Deze fotozoektocht start op 17/2/2021 en loopt tot 21/4/2021. 
De oplossing komt online op 21/4/2021. 

Er wordt geen winnaar bekendgemaakt – deelnemen = winnen      . 
 
Vertrekpunt : je kan op elk punt van de wandelroute beginnen. Er is wel een aanbevolen 
wandelrichting. Parkeren kan je bv op het gemeenteplein aan de kerk in Leefdaal. De wandelroute is 
de rode lijn op de kaart. 
Aangepast schoeisel voor de onverharde wegen (bij regenweer modderig) is aangewezen. 
Alle details kan je zien vanop de paden en wegen. Je hoeft niet op privé- terrein te gaan zoeken. 
Op oversteekplaatsen en straten met drukker verkeer zijn er geen details te zoeken. 
Deze plaatsen zijn op de wandelkaart in het blauw aangeduid. 
Nog een tip : bekijk de foto’s goed vooraleer je aan de wandeling begint. 

 
Je kan deze fotozoektocht downloaden op FERM Leefdaal – in actie en dan een gift 
doen van 5euro (of meer) op rekeningnummer BE28 7805 9211 7820  van De Eglan-
tier, met vermelding ‘gift nav fotozoektocht Leefdaal’. Deze giften zullen gebruikt 
worden voor de bouw van het nieuw huis Floortje, een verblijfshuis voor minderjari-
gen en jongeren met ernstig meervoudige beperkingen. Voor stortingen vanaf 40 
euro krijg je een fiscaal attest.  Meer info over De Eglantier vind je op www.eglantier.be. 
 

Nog vragen, opmerkingen, problemen met de fotozoektocht : 

fotozoektocht.hilde@hotmail.com 

   
Kan je de zoektocht zelf niet printen of op je smartphone downloaden? Stort 2 € op rekening BE18 
7343 5404 5965 van Ferm Leefdaal, met vermelding van naam en adres en wij bezorgen je een 
exemplaar. 
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