
REGLEMENT Vakantiezoektocht Fanfare SW Merksplas 
 

1. De zoektocht loopt van donderdag 1 juli  t/m dinsdag 31 augustus 2021.  
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
  
2. Deze zoektocht is een toeristische uitstap per fiets van +/- 30 km.  
 
3. Onderweg dien je 15 vragen op te lossen en 20 foto's te rangschikken in de 
volgorde zoals je ze tegenkomt. Alle oplossingen zijn op het traject - zowel links als 
rechts van de rijweg - te vinden of door logisch nadenken. Woorden of teksten 
tussen aanhalingstekens zijn duidelijk ter plaatse te lezen. Let ook op leestekens ! 
Een tip: de te zoeken foto’s zijn in kleur te zien aan de foyer van het 
Gemeenschapscentrum. 
 
4. Respecteer de wegcode. De route is duidelijk aangegeven. Gebruikte afkortingen: 
L = links, R = rechts, RD = rechtdoor. Soms volgen we ook knooppunten, afgekort als 
FKP=fietsknooppunt, FR=fietsroute en WKP = wandelknooppunt, WR =wandelroute. 
Private eigendommen mogen niet betreden worden. 
 
5. Los alle vragen op en vul je antwoorden correct en duidelijk leesbaar in.  
Te lezen teksten dien je zonder fouten te noteren volgens de gegevens ter plaatse. 
Onoplosbare vragen beantwoord je met “gaat niet”. 
 
6. Dubbele antwoorden en ‘verduidelijkingen’ worden als fout aanzien ; 
doorstrepen, verbeteren, ook met tipex op het antwoordformulier maakt het 
antwoord ongeldig. 
 
7. De deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen in BRASSERIE DE MART op de 
Markt en in het TOERISME-KANTOOR of aan de infobalie van het gemeentehuis 
Merksplas. Let op de openingsuren!  
Een formulier kost 8 euro, inclusief  drankbonnen voor onderweg. Iedereen mag 
deelnemen en je mag meerdere formulieren per persoon invullen. Er wordt 
evenwel maar één prijs per persoon toegekend. 
 
8. Ingevulde formulieren deponeer je in de daartoe bestemde bus in het 
Toerismekantoor of in Brasserie De Mart ten laatste op dinsdag 31  augustus 2021. 
Bij gelijke punten geldt de schiftingsvraag.  
 
9. De prijzen bestaan uit waardebons, af te halen t/m zondag 17 oktober in 
Brasserie DE MART te Merksplas. 
 
10. De uitslag en de juiste oplossing verschijnen in Fanfare-Echo, op de website  
www.fanfaresw.be en ze hangen ook uit aan de foyer van het 
Gemeenschapscentrum. Buitendorpse prijswinnaars worden persoonlijk verwittigd.  
 
 
 

Met dank aan onze sponsors: 
 

TOERISME Gemeentehuis Merksplas  
Open : via onthaal gemeentehuis van ma tot vr van 8.30  – 12 uur. 

 
Brasserie DE MART, Markt, Merksplas 
Open : alle dagen van 10 - 23 uur. Woensdag gesloten. 

 
Smaakhoeve DE LOCHTENBERG, Lochtenberg 
Open: woensdag tot zondag van 12 - 21 uur.  
Maandag en dinsdag gesloten. 

 
HET VANELEKE, Witte Keiweg 
Open: alle dagen vanaf 13 uur. Maandag gesloten. 

 
Café SCHUTTERSHOF, Zondereigen 
Open:  alle dagen vanaf 12 uur, zondags vanaf 9 uur.  
Woensdag gesloten. 

 
Bistro HET SPOORHUIS, Baarle-Nassau 
Open: ma-di-wo en za vanaf 12 uur, zondag vanaf 9 uur. 
Donderdag en vrijdag gesloten. 

 
Café DE GLENN, Leopoldstraat 
Open : alle dagen vanaf 10 uur, zondag vanaf 8.30 uur. 
Dinsdag gesloten. 

 
Café SIR LANCELOT, Kerkstraat 14, Merksplas 
Open: alle dagen vanaf 10 uur. Maandag gesloten. 

 
Brasserie ’T HOFEIND, Sporthal, Hofeinde, Merksplas. 
Open : maandag-vrijdag vanaf 16 u / zaterdag-zondag  vanaf 11 uur 

 
Bar OLD FORESTER, Pastorijstraat 
Open : do om 19 uur – vr en za om 16 uur – zo om 11 uur. 
Maandag tot woensdag gesloten. 

 
Brasserie DE KONGO 
Open : alle dagen vanaf 9 uur. 
Maandag gesloten. 


