
Lotenhulle op zoek naar “De Lootse Fles”! 
Vanwege corona kan de zomerkermis te Lotenhulle opnieuw niet doorgaan. Vorig jaar had een 
wandeltocht als alternatief heel wat succes. Loo Vereenig(d)t wil het kermisweekend 
niet zomaar laten voorbijgaan en plant opnieuw een alternatieve activiteit: “De Lootse 
Fles”. Het is een zoektocht gebaseerd op een vakantiespel uit 1989 dat werd 
georganiseerd door Toneelvereniging Vlaanderens Zonen waarvan het concept werd 
bedacht door Patriek De Meyer.
We hopen met deze activiteit de speurneuzen aan het werk te zetten. Vanaf 15 mei tot en 
met zondag 30 mei kan men - in bubbels van maximum 4 volwassenen- op zoek gaan naar 
één van de 10 “Lootse flessen”. In elke fles zit een certificaat verborgen dat recht 
geeft op aankoopbons tussen de 30 en 100 euro. In totaal is er een prijzenpot van 520 euro. 
De “Lootse flessen” kunnen gevonden worden a.d.h.v. de tips die Loo Vereenig(d)t vrijgeeft 
via de website www.lofeest.be en de facebookpagina loofeest. Per fles worden 3 tips 
meegedeeld. Deze tips worden telkens nauwkeuriger zodat de vindplaats steeds 
duidelijker wordt. De eerste tips worden vrijgegeven op 15 mei; de overige tips op een 
willekeurig tijdstip, verspreid over de hele periode. De “Lootse flessen” worden verstopt op 
het grondgebied Lotenhulle maar het Poekepark wordt daar volledig aan toegevoegd. Wie 
een Lootse fles gevonden heeft, dient Loo Vereenig(d)t daarvan op de hoogte te 
brengen maar mag de fles nog niet openen! Originele Lootse flessen van brouwerij 
Maenhout kregen we niet meer in ons bezit. Van brouwerij De Brabandere kregen we 10 
mooie Kwaremontflessen van 75 cl die we als “Lootse Flessen” zullen gebruiken. Op deze 
flessen is het logo van Loo Vereenig(d) aangebracht. Bovendien kregen we een unieke 
Kwaremontfles van 6 liter die ook als prijs aan de hoofdwinnaar 
zal worden.gegeven. Op kermiszondag 30 mei worden alle bubbels die een fles hebben 
gevonden vanaf 18 uur uitgenodigd op het kerkplein. Dan pas zullen de gebonden flessen 
worden geopend en zullen de deelnemers weten hoeveel het hen oplevert… De flessen die 
niet zijn gevonden tijdens de speelperiode worden dan ook verloot onder alle 
ingeschreven deelnemers. Deelname aan het spel kan enkel door 
inschrijving via www.lofeest.be vóór woensdag 19 mei. De deelnameprijs bedraagt 5 
euro per bubbel en voor elke bubbel is een goodiebag voorzien, geschonken door de 
middenstand van Lotenhulle. Wij danken Handelsbelangen uitdrukkelijk voor hun 
medewerking aan onze activiteit! We hopen met deze zoektocht onze Lootse 
bubbels toch wat vertier en plezier te bezorgen. De deelnemers dienen zich uiteraard te 
houden aan de geldende coronamaatregelen en het verkeersreglement. 

http://www.lofeest.be/
http://www.lofeest.be/

