
 

 

De Provincie West-Vlaanderen en Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse hart* zetten de 

winnaars van de zomerzoektocht ‘CODE17’ in de bloemetjes. Drie deelnemers winnen een 

weekendje of mid-week in een vakantieverblijf in ’t West-Vlaamse hart. 

 

CODE17 

Deze zomer organiseerde Stad-Land-Schap ’t West-Vlaamse hart in het kader van ‘Ik zomer 

West-Vlaams’ ‘CODE17’, een zoektocht langsheen zeventien wandelingen, één in elke 

gemeente van de regio. Aan de hand daarvan moesten deelnemers op iedere wandeling 

twee codes vinden.  

 

Duizend codes 

90 unieke deelnemers stuurden samen 1.000 codes in. Gemiddeld deden de deelnemers 11 

wandelingen. Veel deelnemers stuurden dus van meerdere wandelingen de gevonden codes 

door. 34 gezinnen wandelden alle 17 wandellussen af. De wandelingen in Wingene en 

Pittem waren het populairst. De inzendingen kwamen voornamelijk van gezinnen uit de 

eigen regio, maar er kwamen ook codes uit Jette (Brussel), Bree (Limburg) en Beersel 

(Vlaams-Brabant). 

 

Winnaars 

Uit alle correcte inzendingen werden drie winnaars geloot. Zij ontvangen een 

vakantiecheque in aanwezigheid van de uitbaters van het vakantieverblijf en mogen 

binnenkort terugkeren met volle valiezen voor een weekend of mid-week.  

 

* Stad-Land-schap ‘’t West-Vlaamse hart’ is een intergemeentelijk samenwerkingsverband 

tussen de Provincie West-Vlaanderen en de steden/gemeenten Roeselare, Izegem, 

Ingelmunster, Ardooie, Lichtervelde, Hooglede, Staden, Moorslede, Ledegem, Dentergem, 

Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene. 

 

Praktisch – uitreikingen 

 

- Zondag 11 oktober om 11 uur in Westrozebeke: De Clincke, Hyndrickbosstraat 2, 

Westrozebeke in aanwezigheid van schepen Chris Verhaeghe en ondervoorzitter Rik 

Vanwildemeersch 

 

- Maandag 12 oktober om 13u30 in Hooglede Gits: B&B Buytenshuys, Gitsbergstraat 39, 

Hooglede-Gits in aanwezigheid van schepen en ondervoorzitter Rik Vanwildemeersch 
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’t West-Vlaamse hart reikt prijzen uit aan 
winnaars van zomerzoektocht ‘CODE17’   



 

Dienst Communicatie 

- Vrijdag 16 oktober om 13u30 in Tielt: - Hoevetoerisme de Landweg, Landweg 2, Tielt in 

aanwezigheid van gemeenteraadslid Klaas Carrette en ondervoorzitter Danny Bossuyt 

Meer info voor pers (niet voor publicatie): 

voor interviews, quotes, beleidsvragen: 

gedeputeerde voor milie, natuur en landschap, Jurgen Vanlerberghe 

jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88 

voor andere vragen: 

dienst communicatie, Sandro Delaere 

sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 of 0497 72 31 84 

 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen. 
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/pers ]. 


