
Reacties en opmerkingen            Foto Puzzel Fietstocht 2021 
 

Wies, Horendonk, 
Het was weer een mooie foto zoektocht, doe zo verder 
 
Jef, Horendonk, 
Voor herhaling vatbaar 
 
Leo, Nieuwmoer 
Zeer aangename zoek/fietstocht, alle foto’s gevonden 
 
Jenny, Nieuwmoer 
Bedankt voor de mooie fietstocht 
 
Kitty, Deurne, 
Zeer mooie toer en weer heel bijl dat ik deze heb mogen mee doen, bedankt. 
 
Hugo, Brecht, 
2e vraag is onduidelijk 

 
Frank,  St Job in’t Goor 
Het is niet duidelijk wat oplossing 2 moet zijn  
 
Nadine, Weerde 
Volgend jaar terug 
 
Hugo, Weerde 
Voor herhaling vatbaar 
 
Magd, Essen 
Mooie route! 
 
Madeleine, Essen 
Hele mooie fietstocht, we hebben ervan genoten. Hopelijk tot volgend jaar! 
 
Jose, Essen 
Doe zeker zo verder!  Super zoektocht! 
 
 



Sonja, Essen 
Zeer leuke en gezellige fotozoektocht. Niets veranderen aan het concept. 
 
Toon, Nispen 
Mooie tocht! Dankzij het opzoeken van de oplossing zijn we meer  te weten gekomen 
over het Sint Joris Gilde en het schuttersgilde in het algemeen.  Dank daarvoor! 
 
Gré, Nispen 
Mooie tocht! De foto’s waren goed terug te vinden. Omdat het lekker veel foto’s waren, 
bleven we de hele tocht actief!  Hartelijk dank en graag tot een volgende keer!  
 
Angéla, Achtmaal 
Consumptie is veel duurder dan de bon, is ook niet goed. Het is een mooie fietstocht, 
voor herhaling vatbaar! 
 
Bertha, Achtmaal 
Leuke fietstocht. 
 
Wies, Schijf 
Mooie fietstocht,  oplossing 2 ?? niet duidelijk. 
 
F , Zundert 
Het was een mooie route, bedankt. 
 
Theo , Kalmthout 
Al de antwoorden waren te vinden aan de rechterkant, dat is veiliger. 
 
Astrid , Kalmthout 
Prima fietstocht !! 
 
Steff, Nieuwmoer 
Ik vond het super leuk ook al zie ik het niet! 
 
Luc, Nieuwmoer 
Mooie toer, leuk dat we toch goed moesten zoeken 
 
Kees, Nieuwmoer 
Leuke fietstoer goed gedaan! 
 
 



Jo, Nieuwmoer 
Super mooie fietstocht 
 
Hendrik, Kalmthout 
Zeer leuk fietstocht met wegen die je niet dagelijks fietst wat het aangenaam maakt 
 
Peter, Kalmthout 
Toffe toer! Heel handig dat we enkel aan de rechterkant moesten kijken 
 
Miranda, Nieuwmoer 

Het was weer een mooie fietstoer, heel leuk om te doen !! 
 
Mia, Nieuwmoer 

Leuke fietsentoer  3x gedaan, maar best moeilijk 
 
Christiane, Kalmthout 

Voor een foto zoektocht is 35km wel lang! 
 
Benjamin, Wuustwezel 
Mooie tour ! 
 
Jeanne, Achtmaal 
Leuke fiets tocht 
 
Brosens, Zundert 

Mooie fietstocht 
 


