
Foto-
speurtocht

Zaterdag en/of zondag, 26-27 september 2020
Kortrijk

CJB KORTRIJK NODIGT U UIT OP HAAR
OPENINGSACTIVITEIT

met uw bubbel

volg ons op

https://www.instagram.com/cjbkortrijk/
https://nl-nl.facebook.com/ConferentieJongeBalieKortrijk


Vorig jaar gooide Corona roet in ieders eten. Ook CJB Kortrijk

diende al haar activiteiten noodgedwongen te annuleren. Gelukkig

zijn we helemaal terug van weggeweest met een nieuwe ploeg met

vernieuwende ideeën!

Aangezien we allemaal tijdens de lockdown genoeg hebben

stilgezeten, trappen wij het gerechtelijk jaar af met een maatregel-

conforme wandelzoektocht waarbij u samen met uw bubbel uw

weg dient te vinden op het Kortrijkse platteland.

Deze fotozoektocht is toegankelijk voor zowel de ervaren

wandelaar als voor wandelaars die van kortere routes houden. Wij

bieden immers 2 routes aan, een tocht van ± 5 km en een tocht

van ± 10 km. Het enige wat u voor deze activiteit nodig hebt, zijn

aangepast schoeisel en uw goed humeur.

De kleine route werd op maat aangepast, met leuke opdrachten

voor jongere kinderen. 

 

U kan zowel op zaterdag 26 september als op zondag 27

september e.k. aan deze wandelzoektocht deelnemen. Het tijdstip

kiest u zelf. U kunt zich parkeren op de parking van de Kulak (Hal

A), van waaruit de wandeling zal aanvatten. 

 

Het bestuur bezorgt u op voorhand per e-mail de routebeschrijving

en de opdrachten die u tijdens de wandeling dient te vervullen.

FOTO-SPEURTOCHT

26-27
09
Gesp u in uw stevigste wandelschoenen, wapen uzelf met wandelstok en tooi uw hoofd
met uw deerstalker (nvdr. Sherlock Holmes hoed).
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Deze activiteit
toevoegen

 aan uw agenda

De resultaten van uw zoektocht moeten tegen uiterlijk

maandagavond 28 september (om 22u) online worden

doorgestuurd naar at@wenp.eu. 

Uit degenen die alle opdrachten tot een goed einde hebben

volbracht en de resultaten tijdig doorsturen, zullen 2 winnende

bubbels gekozen worden (één voor de kleine route en één voor

de grote route).

 

Deze winnaars kunnen jammer genoeg niet gelauwerd worden

tijdens een grote massamanifestatie waarbij de loftrompet

afgestoken wordt. Desalniettemin voorzien wij voor deze

gelukkigen een veel mooiere beloning: de twee winnende

bubbels (deze voor de kleine ronde en deze voor de grote ronde)

ontvangen toegangstickets voor het populaire en wondermooie

Pairie Daiza, de “Beste zoo van Europa”. Hoewel dit voor zich

spreekt, verduidelijken we hierbij dat de prijzen voor de korte en

lange route niet door één en dezelfde bubbel kunnen worden

gecombineerd.

 

Personen die willen deelnemen, moeten zich op voorhand

inschrijven tegen ten laatste woensdag 23 september e.k. met

vermelding van de groepsnaam, het aantal personen,  de keuze

voor de korte of de lange route en het e-mailadres waarop u de

routebeschrijving wenst te ontvangen. Indien u deze uitnodiging

leest op uw computer/smartphone, kunt u automatisch een

inschrijvingsmail maken door te klikken op onderstaande

knoppen.

Wat kost u dit alles?

Deze volledige activiteit kost u louter bloed, zweet en (in het

slechtste geval) blaren. Voor het overige is alles gratis.

de groepsnaam;
het aantal personen; 
de keuze voor de korte of de
lange route; en 
het e-mailadres waarop u de
routebeschrijving wenst te
ontvangen 

WIE:
Alle advocaten en familie/vrienden
(met een maximum van 5 personen
per bubbel)

WAT:
Korte route ± 5 km (met opdrachten
voor kinderen)
Lange route ± 10 km

WAAR:
Startpunt: parking Kulak (tegenover
hal A)

WANNEER:
Zaterdag 26 en/of zondag 27
september (het begin- en einduur
bepaalt u zelf)

PRIJS:
Gratis

INSCHRIJVEN:
Mail naar at@wenp.eu met
vermelding van: 

1.
2.
3.

4.
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SAMENGEVAT

Inschrijven voor
de korte route
(per e-mail)

Inschrijven voor
de lange route
(per e-mail)

https://evt.mx/glyPULKK
https://evt.mx/glyPULKK
https://evt.mx/glyPULKK
https://evt.mx/glyPULKK
http://evt.mx/glyPULKK
http://evt.mx/glyPULKK
mailto:at@wenp.eu?subject=Inschrijving%20korte%20route&body=Geachte%2C%0A%0AMet%20deze%20e-mail%20wens%20ik%20mij%20in%20te%20schrijven%20voor%20de%20korte%20route%20van%20de%20openingsactiviteit%20van%20CJB%20Kortrijk.%0A%0AOnze%20groepsnaam%20is%20X.%0A%0AWe%20zullen%20de%20tocht%20afleggen%20met%20Y%20personen%20(Z%20kinderen).%0A%0AIk%20wens%20de%20routebeschrijving%20te%20ontvangen%20op%20het%20e-mailadres%20waarmee%20ik%20deze%20inschrijvingsmail%20verstuur%20(enkel%20aan%20te%20passen%20indien%20u%20een%20ander%20e-mailadres%20wenst%20te%20gebruiken).%0A%0AMet%20confraternele%20groeten%2C
mailto:at@wenp.eu?subject=Inschrijving%20lange%20route&body=Geachte%2C%0A%0AMet%20deze%20e-mail%20wens%20ik%20mij%20in%20te%20schrijven%20voor%20de%20lange%20route%20van%20de%20openingsactiviteit%20van%20CJB%20Kortrijk.%0A%0AOnze%20groepsnaam%20is%20X.%0A%0AWe%20zullen%20de%20tocht%20afleggen%20met%20Y%20personen%20(Z%20kinderen).%0A%0AIk%20wens%20de%20routebeschrijving%20te%20ontvangen%20op%20het%20e-mailadres%20waarmee%20ik%20deze%20inschrijvingsmail%20verstuur%20(enkel%20aan%20te%20passen%20indien%20u%20een%20ander%20e-mailadres%20wenst%20te%20gebruiken).%0A%0AMet%20confraternele%20groeten%2C


MET DANK AAN
ONZE PARTNERS

https://www.baliewestvlaanderen.be/
https://www.ing.be/nl/business/my-business/starters/privalis-legal-professions
http://www.dikaioma.be/nl
https://www.acerta.be/nl
http://www.sdbf.be/
http://www.broodjes-bocadillos.be/

