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Prijsuitreiking

Zomerzoektocht: Wijs

Tijdens de zomervakantie is het normaal verlof op
school, maar niet bij Ons Streven. Het grote examen is
afgenomen en iedereen kwam vol stress zijn rapport
ophalen. Als we de resultaten bekeken, was het echter
niet nodig om ongerust te zijn. Met een gemiddelde
van 80,88% voor deel 1 en 81,71% voor deel 2, zijn dit
absoluut prestaties waar je fier op kan zijn en met op-
geheven hoofd huiswaarts kan keren.
Toch waren er enkele vragen die niet van de poes waren
en heel wat foute antwoorden opleverden. Zo werd er
bij de foto's een kruis niet terug gevonden. Bovendien
werd het aanvullen van een Franstalige zin creatief in-
gevuld. "En route pour une cour..." moest aangevuld wor-
den met "sans harcèlements". Wie dit niet gevonden
had, gokte er op los met Franse woorden als "bonjour"
en "réaction". Er was ook een vraag waarbij een school
een poging deed om de wedstrijd te saboteren door een
container in de weg te plaatsen. Toch werd deze vraag
door iedereen 100% juist beantwoord. Puik werk van
alle deelnemers.

De winnaar van deel 1, Albrecht Moortgat, had het per-
fecte rapport, namelijk 100%. Hij was echter niet aan-
wezig om zijn hoofdprijs in ontvangst te kunnen nemen.
Er waren ook heel wat winnaars met 90% waarvan een
deel aanwezig. 

De winnaar van deel 2, Luc Robbrecht had ook een
prachtig resultaat, namelijk 96,67%. 

Er waren ook 2 schiftingsvragen. De deelnemers moes-
ten gokken wat het klasgemiddelde was van deel 1 en
deel 2. De 2 winnaars, Christianne Van Oost en Sand-
rina Van Broeck, benaderden heel dicht de juiste ge-
middelden en werden ook beloond. 

Naar jaarlijkse traditie hadden we een aantal publieks-
prijzen voor zowel deelnemers als niet-deelnemers. On-
schuldige kinderhanden trokken de namen van de
gelukkigen uit een mandje. Zo werd het voor heel wat
aanwezigen een lucky friday.

Burgemeester Hugo Maes heeft namens de gemeente
alle prijzen uitgedeeld. In het slotwoord haalde hij nog
even de loftrompet boven voor onze onvermoeibare dui-
zendpoot en manusje-van-alles, Gert Hooftman. Hij heeft
alweer een mooi kunstwerkje afgeleverd met de sa-
menstelling en organisatie van deze fietszoektocht.  

In de kanttekening van de fietszoektocht werd ook een
duizelingwekkende premie van 25.000.000.000 euro
uitgeschreven door Temse voor wie de onopgeloste
moord op een Elverseelse leraar kan oplossen. Wie de
dader levend kan aanbrengen van de in
1856 gepleegde misdaad, moet zich
nooit meer zorgen maken over geld. 


