
TRAGE WE(G/D)STRIJD 2020 

Tijdens de herfst organiseren we een zoektocht door de Melse trage wegen. 

Ga te voet of per fiets op verkenning door de trage wegen in Melle. Herken je de foto’s, schrijf er dan 

de naam van de trage weg bij. Enkel de trage wegen met een straatnaambordje zijn gebruikt voor 

deze zoektocht. 

Via deze link kan je een wegenkaart van Melle (mét de trage wegen) terugvinden en downloaden : 

https://www.melle.be/file/download/592/82D225DC1FCB47653F1FE198AB5C8CCE 

 

Trage we(g/d)strijd A 

In deze opgave vind je 22 foto’s van een straatnaambordje waarvan de naam onleesbaar gemaakt is. 

Uiteraard zijn enkel de trage wegen met een straatnaambordje in deze opgave opgenomen. Opgelet, 

sommige trage wegen hebben meerdere straatnaambordjes! 

 

Trage we(g/d)strijd B 

In deze opgave vind je 18 foto’s van een landschap dat je kan zien tijdens je wandeling (of fietstocht) 

doorheen een Melse trage weg. Enkel de trage wegen met een straatnaambordje zijn in deze opgave 

opgenomen. 

 

Trage we(g/d)strijd C 

In deze opgave vind je 17 foto’s van een detail dat je kan zien tijdens je wandeling (of fietstocht) 

doorheen een Melse trage weg. Enkel de trage wegen met een straatnaambordje zijn in deze opgave 

opgenomen. 

 

Trage we(g/d)strijd D 

Stuur een zelfgemaakte foto door van het mooiste plekje in jouw favoriete trage weg. In deze 

wedstrijd mogen er géén personen in de foto staan. 

 

Trage we(g/d)strijd E 

Stuur een zelfgemaakte foto door van jou en/of je familie in de trage weg die je het mooiste vindt. In 

deze wedstrijd moeten er personen in de foto staan. 

 

Aan elk van bovenstaande wedstrijden is een Mellebon ter waarde van €20 verbonden. Voor 

wedstrijden A, B en C wordt er telkens één winnaar getrokken uit de foutloze antwoordformulieren. 

Voor wedstrijd D en E wordt de mooiste foto gekozen door het redactieteam van de MIB.  

De ingezonden foto’s kunnen gepubliceerd worden in de MIB, het Gemeentekompas en op de 

gemeentelijke website www.melle.be 

https://www.melle.be/file/download/592/82D225DC1FCB47653F1FE198AB5C8CCE
http://www.melle.be/


Volgend jaar wordt via de facebookpagina van de gemeente een verkiezing georganiseerd, waarbij de 

ingezonden foto’s gebruikt wordt om de trage wegen voor te stellen en er de “mooiste” uit te kiezen.  

Graag een woordje van dank aan “Mooimakers maken Melle mooi” voor de regelmatige opkuis van 

het zwerfvuil in onze trage wegen. Mocht je tijdens je tocht doorheen onze trage wegen zwerfvuil of 

gebreken aantreffen, kan je dit melden via tragewegenmelle@gmail.be 

 

Volledigheidshalve : Per wedstrijd (A / B / C) kan je per persoon maar één antwoordformulier 

indienen. Op de antwoordformulieren vind je de uiterste indiendatum en -locatie terug. Te laat 

ingediende formulieren komen niet in aanmerking. 

 

 

 

mailto:tragewegenmelle@gmail.be

