
Met onze superdeal willen we samen 
met jullie onderstaande activiteit verder 
uitwerken, we ondersteunen jullie 
financieel en  organisatorisch, zowel 
vooraf als de dag van de activiteit.
Heb je zin om je schouders hieronder te 
zetten met je Curieusgroep? Het provinciaal 
secretariaat staat je met raad en daad bij.

Zoek mee!

Wellicht de bekendste 
zoekboekenserie ter wereld 
‘Waar is Wally’ komt naar je 
toe.

Tijdens een wandeltocht 
ga je op zoek naar Wally 
in de omgeving, bij iedere 
wally hoort een vraag, eens 
opgelost kan je verder op 
zoek naar de volgende Wally.

Geen zoektocht in een boek, 
maar in de vrije natuur. Voor 
iedereen toegankelijk en op 
maat van zowel de fervente 
wandelaar als de kleine 
stapper.

We zorgen voor een online 
versie, starten wanneer je 
wil en alle info op de site 
te vinden of we kiezen 
voor een offline versie met  
start en eindpunt waar alle 
deelnemers langs moeten.

Samen

Stippelen we de route verder 
uit (een grote en een kleine 
route), we maken de vragen 
op en doen een oproep naar 
alle jonge gezinnen om Wally 
te vinden. 

We stellen een budget er 
beschikking, afhankelijk van 
de kosten voor locatie en 
Wally’s zullen deelnemers een 
bescheiden bijdrage betalen. 

Een ideale activiteit om 
je naar jonge gezinnen te 
richten aan de start van de 
herfstvakantie.

Slechts een paar lokale 
groepen zullen van deze 
Superdeal kunnen genieten, 
twijfel dus niet te lang en 
stuur ons een mailtje, dan 
spreken we verder af! 

 

Als lokale Curieusgroep …

Neem je al eens een kijkje 
langs waar de wandeling zou 
kunnen lopen en waar er 
Wally’s stevig vastgemaakt 
kunnen worden. Je zoekt een 
start en stopplaats en zorgt 
mee voor de nodige promo: 
je verdeelt de flyers en 
affiches, maakt mensen warm 
hiervoor en nodigt ze uit op 
alle mogelijke manieren... 
kortom, je schreeuwt het van 
de daken. Uiteraard ben je de 
dag zelf ook aanwezig met 
een paar mensen.

Het provinciaal secretariaat 

… zorgt voor de wally’s, 
vragen, prints, ontwerpt 
flyers en affiches, maakt een 
evenement aan op facebook 
en komt de dag zelf ook 
de handen uit de mouwen 
steken. 

Het secretariaat is te bereiken op 050 47 18 80, 0486 72 58 21 of info.west-vlaanderen@curieus.be. 
Je kan ons ook vinden op www.curieuswest.be of www.facebook.com/curieuswvl/

Waar is Wally?


