
GULLEGEM

r tot 3r mei I afstand: 75 km I ro Soo stappen

ln het dagelijks leven voldoende bewegen is niet alleen heel gemakkelijk, maar ook heel gezond. Daarom

doet opnieuw Wevelgem mee aan de lo.ooo-stappenclash Vlaanderenl De stappenclash is een competitie
tussen de inwoners van 2ot deelnemende Vlaamse steden en gemeenten. Hoe meer inwoners deelnemen,
hoe groter de kans dat onze gemeente in de prijzen valt, Ook voor de deelnemers zijn er prijzen te winnen.
De gemeente Wevelgem organiseert in het kader van deze stappenclash verschillende activiteiten, om u
aan te moedigen om veelte bewegen

Hoe ga je te werk?
r. Ga naar het startadres: Binnenhof, Gullegem
2. Zoek vanaf de startplaats de volgende foto. Door de afbeeldingen één voor één onderweg te zoeken

word je als wandelaar of fietser gp pad gestuurd en weet je welke weg je moet nemen. De wandelroute
eindigt op de plaats waar je gestart bent.

3. Wilje nog een extra uitdaging en op die manier mee dingen naar een prijs? Doe dan mee aan de wed-
strijd (zie opdracht achteraan in deze bundel).

4. Registreer na het wandelen je stappen via www.roooostappen.be.

Veel succesl
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lO OOO STAPPENCLASH lwe¿str¡jd
Dé stappencompetitie tussen 2oo Vlaamse gemeenten, van dinsdag t mei t.e.m. donderda 31 mer.

HELP WEVELGEM OM ZOVEEL MOGEL¡JK STAPPEN ÎE VERZAMELEN DOOR MEE TE DOEN AAN DE FOTOZOEK'
TOCHT IN MOORSELE, GULLEGEM EN WEVELGEM.

Wedstrijdopdracht: Ga tijdens de tocht op zoek naar de lo objecten Waarvan wij foto's hebben genomen en zet deze foto's in de juiste vol-
gorde volgens het parcours GULLEGEM.

Rangschik de foto's in de juiste volgorde:
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GEGEVENS DEELNEMER

Gemeente:.... WEVELGEM
SPRETKT JE AAN 6Telefoon/gsm:.

Deponeer je formulier uiterlijk dinsdag 5 juni in de inzamelbox van het gemeentehuis of de bibs van Moorsele, Gullegem of Wevelgem en maak

zo kans op één van de mooie prijzen. Bij meerdere juiste formulieren bepaalt een toevallige trekking de winnaars. De winnaars worden uitgen-
odigd op de officiöle prijsuitreiking. Neem op de tocht enkele sfeerfoto's en post ze op Facebook of lnstagram met de vermelding: #sporters-
belevenmeer #Wevelgemsport 6


