
 

       

 

SCHATTENZOEKTOCHT STROOM 22 

Wedstrijdreglement 
 

STROOM – www.festivalstroom.be 
 
Regionaal Landschap Schelde-Durme zet samen met Gent Festival van Vlaanderen en tal van 
partners waaronder 23 steden en gemeenten de schouders onder STROOM, een hedendaags 
festival rond klassieke muziek en duurzaamheid. Van 23 juni tot en met 3 juli 2022 voert dit 
nieuwe festival je op een ontdekkingstocht vol muziek en kunst langs de mooiste natuur van 
de Scheldevallei. 
 
Na de 11-daagse stroomt het festival nog de hele zomer verder. Het fotoproject 
#herecomestheflood van de Nederlandse kunstenaar Rem van den Bosch staat hierbij 
centraal. Langs de oevers van de Schelde, de Durme en de Rupel nam hij foto’s van stille 
boodschappers die de waterhoogte aangeven op de rivier tijdens een gevaarlijke storm. Het 
project wijst ons op het belang van de bescherming van dijken en andere maatregelen van 
het Sigmaplan en is niet uit op sensatie, maar wel op waterbewustzijn en een open gesprek 
over de toekomst. De beelden zullen de hele zomer te zien zijn op een wandel- en fietsroute 
langs 23 gemeenten van de Scheldevallei.  
 
STROOM is een stevige hefboom om de hele regio verder op de kaart te zetten en laat 
bezoekers de prachtige ketting van blauwe en groene parels tussen Gent en Antwerpen 
ontdekken. Naast het rijkelijk gevulde programma maken de topnatuur, lieflijke dorpen en 
statige Kastelen van de Schelde het meer dan de moeite om van het festival een heuse 
meerdaagse met overnachting te maken. 
 

http://www.festivalstroom.be/


 

       

SCHATTENZOEKTOCHT 
 
Van 23 juni tot en met 31 augustus 2022 nodigen we iedereen uit om mee te doen aan een 
schattenzoektocht in het kader van STROOM in Dendermonde, Hamme, Lokeren, Temse, 
Waasmunster en Zele. Bij de fotokubussen op deze locaties zijn schatkistjes verborgen. 
Ontrafel de mysterieuze tip die je vindt op de kubus en ga op zoek. Wanneer je de schat hebt 
gevonden, haal je er een druppeltje uit. In elke gemeente hebben de druppels een andere 
kleur. 

Wie drie verschillende kleuren druppels verzamelt, kan deze inruilen tegen een leuk 
geschenkje in een van de Toeristische Infokantoren in Dendermonde, Hamme, Lokeren, 
Temse, Waasmunster of Zele. 

Heb je zes verschillende kleuren druppels verzameld, dan krijg je naast een toffe attentie ook 
een lotje om mee te dingen naar een van de zes hoofdprijzen: een verblijf ter waarde van € 
100 in een charmante B&B! 

 

PRAKTISCH 
 

• De schattenzoektocht loopt van 23/06/2022 t.e.m. 31/08/2022. 
• Meld je aan bij een medewerker van de Toeristische Infokantoren van de 

deelnemende gemeenten met je verzamelde druppeltjes om een geschenkje te 
ontvangen (bij 3  verschillende druppels) en eventueel ook een wedstrijdlootje in te 
vullen om kans te maken op een van de hoofdprijzen (bij 6 verschillende druppels). 

• Per persoon kan één formulier ingevuld worden om kans te maken op een van de zes 
waardebonnen bij een B&B. 

• De organisatoren van de schattenzoektocht kunnen niet deelnemen. 
• De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen die 

zich voordoen tijdens, voor of na de zoektocht of door schade berokkend door de 
deelnemers. Tijdens het zoeken hebben deelnemers respect voor het landschap, flora, 
fauna, mens en erfgoed. 

• Winnaars worden via mail op de hoogte gebracht in de maand september 2022. 
• De zoektocht wordt georganiseerd door volgende steden en gemeenten: 

Dendermonde, Hamme, Lokeren, Temse, Waasmunster, Zele; en Regionaal Landschap 
Schelde-Durme in het kader van het Europese project LIFE Sparc. 

• De organisator volgt de regels van de GDPR, Verordening EU 2016/679). Wij doen er 
alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. We gebruiken persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om 
het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen (info of waarschuwingen aangaande de 
zoektochten en het bepalen van de winnaars). De gegevens worden onder geen 



 

       

beding doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van de wedstrijd worden al je 
gegevens uit onze databank gewist. 

• Door het indienen van het antwoordformulier, verklaar je akkoord te gaan met het 
wedstrijdreglement van deze zoektocht. 

• Er kan niet ingegaan worden tegen de eindbeslissing van de organisatie. 
• De waardebonnen zijn niet in te ruilen tegen een geldsom. 

 
 

HOOFDPRIJS 
 
Uit de wedstrijdformulieren zullen zes winnaars worden verloot. Deze hoofdwinnaars 
ontvangen een geschenkbon ter waarde van € 100 bij een B&B naar keuze, te kiezen uit 
onderstaande lijst en in te ruilen voor het aanbod hieronder vermeld: 
 

• B&B La Corderie (Hoogstraat 23, 9220 Hamme): www.bblacorderie.be 
Overnachting voor 2 personen met ontbijt (kan enkel ingeruild worden in de 
maanden buiten juli en augustus – tenzij er een tweede nacht wordt bijgeboekt.) 

• Statie 10 (Stationsstraat 10, 9220 Hamme): www.facebook.com/Statie10 
Overnachting voor 2 personen met ontbijt + glaasje bubbels bij het inchecken of 
ontbijt 

• Red Rabbit (Spoorwegstraat 1a, 9240 Zele): www.redrabbitzele.be 
Overnachting voor 2 personen met een lokaal Zeelse streekbierenmand. Extra gasten 
welkom mits bijboeking. 

• B&B Vinedo (Hoekstraat 35, 9240 Zele): www.vinedo.be 
Overnachting voor 2 personen met ontbijt (buiten het hoogseizoen) 

• Camping Groenpark (Gentsesteenweg 337, 240 Zele): www.campinggroenpark.be 
2 trekkershutten, per trekkershut max. 4 personen 

• B&B De Pauw (Durmen 202, 9240 Zele): https://bb-de-pauw.business.site 
Overnachting voor 2 personen met ontbijt + flesje cava als geschenk 

• Adamas B&B (Sint-Gillislaan 24, 9200 Dendermonde): www.adamasbb.be 
Overnachting voor 1 persoon (zonder ontbijt) 

• Abalona (Koebosstraat 60A, 9200 Dendermonde): www.abalona.be 
Overnachting voor 2 personen met ontbijt 

• Casa Cava B&B (Rosstraat 124, 9200 Dendermonde): www.casacava.eu 
Overnachting voor 2 personen met ontbijt (buiten het hoogseizoen) 

• Domus Portus (Dijkstraat 2, 9200 Dendermonde): www.domusportus.be 
Overnachting voor 2 personen met ontbijt 

• B&B De Gilleminus (August Wautersstraat 21, 9140 Temse): www.gilleminus.be 
Overnachting voor 2 personen met ontbijt 

https://www.bblacorderie.be/
http://www.facebook.com/Statie10
http://www.redrabbitzele.be/
http://www.vinedo.be/
http://www.campinggroenpark.be/
https://bb-de-pauw.business.site/
http://www.adamasbb.be/
http://www.abalona.be/
http://www.casacava.eu/
http://www.domusportus.be/
http://www.gilleminus.be/


 

       

• B&B Vienna (Stationsplein 6, 9160 Lokeren): www.restaurantvienna.be 
Overnachting voor 2 personen (zonder ontbijt) 

• B&B De Koolputten (Koolputten 2, 9250 Waasmunster): www.dekoolputten.be 
Overnachting voor 2 personen met ontbijt 

• B&B @deheide (Ommegangsdreef 53, 9250 Waasmunster): 
www.facebook.com/deheide.waasmunster 
Overnachting voor 2 personen met ontbijt 

• B&B Mi Dushi (Waasmunster): https://airbnb.com/h/tiny-house-with-swimming-
pool  
Overnachting voor 2 personen met welkomstdrankje en een gratis saunabeurt 

• Camping Gerstekot (Vinkenlaan 30, 9250 Waasmunster): www.gerstekot.be 
Staanplaats voor een mobilhome/auto met caravan/auto + tent voor 4 dagen, 
elektriciteit en warm water inbegrepen 
of met fiets en tent: 5 dagen 
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