Beste inwoners van Vissenaken,
COVID-19 heeft onze gangbare levensstijl zwaar door elkaar
geschud. Niet alleen stierven bijna 10.000 landgenoten, maar
ook het economische leven, de scholen, het sociale leven,...
viel van vandaag op morgen (bijna) stil. Langzaam, maar zeker,
wordt het “normale” leven terug opgestart. De vraag die velen
zich stellen, is of alles terug wordt zoals vroeger. Hier zal tijd
raad brengen. Hoewel de voorbije periode in vele opzichten
vreemd was, heeft het ook een positieve kant gehad. Vele
mensen hebben gewandeld en gefietst in eigen dorp, in eigen
streek. En zijn op plekjes gekomen, waar ze eerder nooit
geweest waren.
Vissenaken Ons Dorp Leeft heeft op initiatief van Philippe
Smolder en Luc Nagels (Natuurpunt/De Gors) van deze
gelegenheid gebruik gemaakt om een wandelzoektocht uit te
werken langs de verschillende mooie plekjes die ons dorp rijk is.
We hopen dat vele dorpsgenoten dit wandeltraject zullen
afleggen. Ongetwijfeld zullen ze zich kunnen vinden in de wijze
woorden van Henry Bordeaux: “De schoonheid der aarde is
niet te koop; zij behoort aan wie haar ontdekt, haar begrijpt, en
haar weet te genieten.”
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We zijn dankbaar voor ons mooie Vissenaken,
Namens Vissenaken Ons Dorp Leeft vzw,
Wim Bergé,
Voorzitter

Ook het verenigingsleven in het actieve Vissenaken heeft zwaar
te lijden gehad onder de Coronacrisis. Activiteiten werden
afgelast of uitgesteld tot volgend jaar. We hopen dat we snel
de draad van ons bloeiend verenigingsleven terug kunnen
oppakken.
Voor één vereniging is 2020 een zeer speciaal jaar, waar hard
naar uitgekeken werd. De Landelijke Gilde van Vissenaken
zou in 2020 haar 100ste verjaardag vieren. Daarenboven werd
Vissenaken door de Landelijke Gilde nationaal uitgeroepen als
‘Dorp in de Kijker’. Een feestelijk programma werd uitgewerkt,
met als hoogtepunt een academische zitting op zaterdag 18
april 2020. Covid-19 gooide echter roet in het eten. Heel wat
activiteiten werden afgelast en verplaatst naar 2021. Langs deze
weg willen we de Landelijke Gilde van Vissenaken een hart onder
de riem steken en hen alvast feliciteren met het eeuwfeest.
Uitstel is geen afstel. We hopen samen met hen in 2021 deze
eeuweling te vieren.
Ook de andere verenigingen wensen we een spoedige en
succesvolle heropstart!
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Verenigingsleven

Vanaf 1 juli tot en met 31 augustus 2020
Prijsuitreiking:
zondag 6 september 2020

Fotozoektocht

Het parcours

Deelnemen

Tijdens deze zomerse zoektocht in Vissenaken ga je op zoek naar
de locaties van 32 foto’s. Je ziet ze hieronder allemaal flink door
elkaar geschud. Bedoeling is dat je de juiste coördinaten op de
plattegrond linkt aan de foto’s.

De zoektocht doorkruist Vissenaken. Het parcours verklappen we
hier nog niet. Met behulp van je smartphone krijg je tijdens de
wandeling telkens meer gegevens over het te volgen traject.

De deelname is gratis!
Om deel te nemen ga je naar de onderstaande website.
Na keuze van je startplaats, krijg je vervolgens de nodige info
om het parcours aan te vangen. Noteer tijdens de wandeling
de coördinaten van de gevonden foto’s op deze folder.
Na het volledige parcours afgelegd te hebben, bezoek je weer
deze website en vul je het digitale deelnemingsformulier in:
• coördinaten bij de juiste fotonummers
• je antwoord op de schiftingsvraag
• je naam en enkele gegevens
Degene die de meeste foto’s juist kan localiseren én de
correcte oplossing van de schiftingsvraag het dichtst benadert,
wint de zoektocht samen met 49 andere beste deelnemers.
De prijsuitreiking gaat door op zondag 5 september 2020!
Afhankelijk van de corona-maatregelen die dan gelden, zal
rond deze prijsuitreiking nog een aangepast programma
uitgewerkt worden. Iedere deelnemer wordt hiervoor hartelijk
uitgenodigd.

Opdat je je auto zou thuis laten, kun je de tocht op 4 plaatsen in
ons dorp starten. Op onze site ontdek je jouw beste startplaats.
Om het even waar je vertrekt, de tocht volgt steeds hetzelfde
traject.
Het volledige traject is verdeeld in een 20-tal segmenten. Aan het
einde van elk segment kun je gegevens vinden die je helpen om
vragen te beantwoorden. Bij juist antwoord, krijg je de nodige
info om de zoektocht verder te zetten. Soms kan een verkeerd
antwoord je ook even op het verkeerde been zetten en af en
toe krijg je bij een onmiddellijk juist antwoord nuttige tips om
gemakkelijker foto’s terug te vinden.
De foto’s zijn allemaal getrokken langs het parcours van
de zoektocht en zijn zo gekozen dat ze mits een beetje
opmerkzaamheid redelijk gemakkelijk terug te vinden zijn.

In een rastervak is maximaal één foto gesitueerd. Twee foto’s in
één vak kunnen dus niet!
Twee werkwijzen om notities te maken tijdens de tocht:
• de fotonummers invullen op de plattegrond
• coördinaten noteren onder de foto’s
Een grotere weergave van de foto’s en de plattegrond met
coördinaten kun je bekijken en eventueel downloaden op onze
site.

www.vissenakenleeft.be/zoektocht2020

Alle info en tips om de zoektocht te starten en te vervolgen,
vind je op onze website:

De te zoeken foto’s

www.vissenakenleeft.be/zoektocht2020
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