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Zoek de verschillen!
Vakantiewedstrijd Kerk en leven
“Waar men gaat langs Vlaamse wegen, 
oude hoeve, huis of tronk, komt men 
U, Maria, tegen...” Zo zingen we in 
het lied “Liefde gaf u duizend namen. 
Ook in onze parochie zijn heel 
wat Mariakapelletjes te vinden. 
We lieten er ons door inspire-
ren voor onze vakantiewedstrijd 
‘Kerk en leven’. 
In dit nummer publiceren we 
het eerste deel van de wedstrijd 
en in het volgende nummer het 
tweede deel. In totaal gaat het 
over twintig foto’s van tien Ma-
riakapelletjes verspreid over het 
grondgebied van onze parochie. 

Van elke kapelletje publiceren we 
een originele foto (kerk en leven 
week 25) en een bewerkte foto 
(kerk en leven week 26). Aan jou 
om de verschillen te zoeken. In 
totaal zijn er 30 verschillen. De 
verschillen per foto variëren van 
nul tot vijf. Dus niet bij elke foto 
evenveel verschillen. 
Bij sommige foto’s is iets ver-
plaatst. Dit zijn twee bewerkin-
gen, namelijk 1. weg en 2. op an-
dere plaats.
Het adres van het Mariakapelletje 
is bij elke foto vermeld. Misschien 
nodigt dit uit om de kapelletjes 
eens te gaan bekijken. Gelieve er 

rekening mee te houden om bij de 
wedstrijd de foto’s te vergelijken 
en geen aandacht te geven aan de 
huidige situatie.
Ga de uitdaging aan en doe mee 
aan onze vakantiewedstijd! 

Foto 1 Hollekenstraat 1 Assenede

Foto 2 Lansdijk 1 Bassevelde

Foto 6 Kromveldstraatje 13 Evergem

Foto 7 Meerbeke 19 Evergem Foto 8 Muikemstraat 13 Oosteeklo Foto 9 Sleidinge-Dorp 114 Sleidinge

Foto 10 Hooistraat 1 Zelzate

Foto 3 Vliet 35 Boekhoute
Foto 4 kruispunt Trilkouter en 
Steenstraat Ertvelde

Foto 5 kruispunt Kapellestraat en 
Droogte Evergem

Wat je moet weten om deel te ne-
men aan de vakantiewedstrijd:
1) In dit nummer (week 25) pu-

bliceren we tien originele 
foto’s. In week 26 publiceren 
we tien bewerkte foto’s.

2) Deelnemen kan door het blad 
met de originele foto’s (dus 
week 25) in te dienen en daar-
op aangeduid de verschillen. 
De verschillen dienen dui-
delijk aangeduid te worden 
door te omcirkelen of aan te 
kruisen. Bij sommige foto’s is 
iets verplaatst. Dit zijn twee 
bewerkingen, namelijk 1. weg 
en 2. op andere plaats.

3) De antwoorden (dus het blad 
uit week 25 waarop de ver-
schillen aangegeven zijn op 
de originele foto’s) kunnen in-
geleverd worden op volgend 

adres: Parochiehuis Ertvelde, 
Pastorijstraat 3 Ertvelde.

4) Een pdf-versie van de origine-
le foto’s is te vinden achteraan 
in de kerken en op de website: 
www.parochie-assenede-ever-
gem-zelzate.be. 

5) De antwoorden op de wed-
strijd dienen ten laatste vrij-
dag 31 augustus 2018 binnen 
te zijn.

6) Er kan slechts één antwoord-
blad per deelnemer ingele-
verd worden.

7) De prijsuitreiking heeft plaats 
op woensdagavond 12 sep-
tember 2018 om 20 uur in het 

parochiehuis Pastorijstraat 3 
te 9940 Ertvelde. 

8) Er zijn drie prijzen, namelijk 
boeken uitgegeven door uit-
geverij Halewijn. Bij ex aequo 
wordt via loting, tijdens de 
prijsuitreiking, de volgorde 
bepaald

9) Iedere deelnemer die aanwe-
zig is bij de prijsuitreiking 
ontvangt een attentie. 

Succes met de wedstrijd!
De redactiemedewerkers van de edities 
De Graankorrel, Dijkrand & Zelzate, 
Evergem.

FOrMULIer VAkANTIeWeDSTrIJD kerk eN LeVeN
De antwoorden op de wedstrijd dienen ten laatste vrijdag 
31 augustus 2018 binnen te zijn op het adres: Parochiehuis, 
Pastorijstraat 3 te 9940 Ertvelde 

Naam deelnemer:

Straat + huisnummer:

Postcode + gemeente:

Telefoon:

E-mailadres:

Ik neem deel aan de vakantiewedstrijd Kerk en leven en voeg 
hierbij het blad uit K&L week 25 waarbij ik de verschillen op de 
foto’s aangegeven heb.


