
 

 
Door de uitbraak van het coronavirus in de kerststal moest de ganse stal in quarantaine. 
Alle stukken werden ondergebracht bij de bestuursleden van Torhout Content.  
We hebben hieraan een wedstrijd gekoppeld. 

Bij ieder bestuurslid van Torhout Content zul je een foto van een stuk uit de kerststal 
terugvinden, samen met een letter. Vul de naam van het bestuurslid in naast de juiste 
foto op het antwoordfomulier. Met de gevonden letters kun je een kerstspreuk maken.  

Op volgende 14 locaties kun je foto’s van een stuk uit de kerststal  terugvinden (tip: kijk 
op de site van torhoutcontent voor de namen van de teamleden): 
Gewijde van Dampierrestraat 22, Torhout 
Aartrijkestraat 52, Torhout 
Doornstraat 6, Torhout 
Gavervijver 4, Torhout 
Leiestraat 9, 8820 Torhout 
Ieperse Heerweg 32, Torhout 
Amandelenstraat 9, Torhout 
Berkenstraat 24, Torhout 
Hogestraat 38, Torhout 
Bruggestraat 110, Torhout 
Rijselstraat 120, Torhout 
Begoniastraat 13, Torhout 
Landstraat 8, Torhout 
C. Permekelaan 2, Torhout 

Onder de winnaars worden 10 kerststronken verloot (waarde €21)!  

Deelnemen kan vanaf 1 november tot en met 14 december 2020!  



 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

Deelname 

Deelnemen aan deze fotozoektocht, georganiseerd door kwb Torhout-Content kan 

vanaf 1 november tot en met 14 december 2020. De verplaatsingen gebeuren op 

eigen verantwoordelijkheid. De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden 

voor eventuele ongevallen of overtredingen. 

Het verkeersreglement heeft absolute voorrang en moet steeds gerespecteerd worden. 

Er moet tijdens de zoektocht nergens privé-eigendom betreden worden. Evenmin moet 

er bij privé-personen aangebeld worden. Alle antwoorden zijn duidelijk vanop de 

openbare weg te zien. Je kan starten waar je wil te Torhout. 

Alle leden van Torout Content kunnen deelnemen aan deze fotozoektocht (behalve de 

mensen en gezinsleden van de organiserende werkgroep). Deelnemen is gratis 

Er is geen schiftingsvraag voorzien. Alle correcte antwoorden gaan in een urne waaruit 

de winnaars getrokken worden. 

 

Prijzen 

We voorzien 10 kerststronken (waarde €21) . Er kan slechts één prijs per gezin (zelfde 

adres) toegekend worden. De prijzen zijn niet uitwisselbaar in contanten of omruilbaar. 

 

Deelnameformulieren 

Deelname formulieren kun je downloaden vanaf www.torhoutcontent.be of zijn 

verkrijgbaar  op papier bij Roney Debaillie (op afspraak 0484 48 15 47) Roger Pecceu 

(op afspraak 050/21 56 24) of bij Bart Ameel (050 21 15 69).  

 

Antwoorden 

Uiterlijk op 14 december 2020 om 24u00 worden de antwoorden verwacht bij Roney 

Debaillie, Leiestraat 9 te 8820 Torhout, Roger Pecceu, Bruggestraat 110 te 8820 Torhout 

of Bart Ameel,  Gwijde van Dampierrestraat 22, 8820 Torhout 

Prijsuitreiking 

Elke winnaar wordt gecontacteerd per mail of telefoon. De winnaars verschijnen op de 

website en de  facebookpagina van Torhout Content. De kerststronken worden aan huis 

geleverd. 

 

Belangrijk 

Er wordt geen briefwisseling of emailverkeer georganiseerd over deze fotozoektocht. 

 

WE WENSEN IEDEREEN VEEL PLEZIER TOE TIJDENS DEZE ZOEKTOCHT! 

 

Organisatie: kwb Torhout Content  



  

DEELNEMINGSFORMULIER KERSTSPEURTOCHT 2020 

TORHOUT CONTENT 

 

Foto Foto gevonden bij (naam bestuurslid Torhout Content) Letter 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

 

 

Kerstspreuk:   

 

Naam: ……………………………………..  Voornaam: …………………………………………………………………….. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon: …………………………………          Emaill: ………………………………………………………………………… 

Lid/Geen lid van Torhout Conten (schrappen wat niet past) 

Foto Foto gevonden bij (naam bestuurslid Torhout Content) Letter 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


