
VAKANTIEZOEKTOCHT Fanfare SW 2021 ! 
 
Met de naderende verlofperiode kwam ook onze vakantiezoektocht weer op het programma. Vorig jaar 
zaten we al met het coronaspook, maar onze tocht was toen voor velen een welgekomen afwisseling. Op 

reis gaan zat er toen niet in en zodoende 
bezorgden we meer dan 650 deelnemers voor een 
leuke afwisseling in hun dagelijkse sleur. 
 
Ook dit jaar hebben we er aan gehouden om de 
plaatselijke horeca te steunen en zoveel mogelijk 
lokaal te blijven met een ommetje langs 
Zondereigen en een stukje Baarle. Als de 
weergoden nog wat meewerken, gaan velen weer 
een aangename tocht tegemoet. 
 
De meeste horecazaken zijn ondertussen terug 
open en de terrassen aangepast aan de 
versoepelde maatregelen. Velen hebben reeds 
een of twee vaccinaties ontvangen, zodat we ons 

in wat veiligere omstandigheden kunnen bewegen.  
Een lijst met sponsors en hun openingsuren vind je bij je deelnemingsformulier, inclusief 5 drankbonnen, 
waarvoor dank. Een hapje en een drankje onderweg zijn altijd welkom bij zo’n uitstap. 
 
Hier alvast wat praktische info : 
- In de eerste plaats : houd je aan de geldende coronamaatregelen !!! 
- De tocht is +/- 30 km lang. 
- De zoektocht start op donderdag 1 juli en duurt tot dinsdag 31 augustus 2021. 
- Onderweg dien je zoals steeds 20 foto’s te zoeken en te rangschikken, en 15 vragen op te lossen. 
- Lees steeds het reglement even door vooraf. 
- De foto’s zullen in kleur uithangen aan het raam van de foyer van het gemeenschapscentrum. 
- Lees aandachtig de vragen en antwoord enkel op wat er gevraagd wordt. En... niet elke vraag is een 
strikvraag hoor, zoals velen denken. 
- Dubbele antwoorden en verduidelijkingen worden onverbiddelijk als fout aangerekend. 
- Een onoplosbare vraag steeds beantwoorden met “gaat niet”, beste mensen. 
- De prijzenpot bestaat uit waardebons, geschonken door onze sponsors, en spetsersbons. 
- Deelnemingsformulieren aan 8 euro, inclusief 5 drankbonnen, bij de Rik in Brasserie DE MART en aan de 
infobalie van het gemeentehuis te Merksplas.  
 

Beste mensen, veel plezier met onze zoektocht ! 
 

 En denk eraan :  “KOM UIT JE KOT, MAAR NIET TE ZOT !” 
 


