
 

De2Pk’tjes zoektocht – 1/2 dag 

Voormiddag, namiddag of afterwork 

 

Wie gaat de uitdaging aan?  

Zin om de Vlaamse Ardennen beter te leren kennen op een speelse wijze? De2Pk’tjes zoektocht toont 

je de geheime hoekjes, verrassende en ongekende plekken in de Vlaamse Ardennen.  

 

Vandaag rijden we de route door middel van Bolletje Pijltje, the old fashion way, door de Vlaamse 

Ardennen. Bij de route krijg je een aantal foto’s mee van plaatsen die je onderweg zal tegenkomen, 

opgelet: deze staan in willekeurige volgorde, plaats deze foto’s in de juiste volgorde. Bij de 

routebeschrijving zijn er ook verschillende vragen die je op de route dient op te zoeken.  

 

De foto’s maken het leuk om De2Pk’tjes zoektocht met meerdere teams tegen elkaar te spelen. 

 

Prijs per wagen 2022 op basis van 1/2 dag 

2pk’tje - € 175,00  

Méhari - € 190,00  

 

Inbegrepen in de prijs: 

• Eén bundel per wagen met de afgedrukte route + vragen  

• 1/2 dag huur van 09u00 – 13u of van 14u – 18u of AFTERWORK (ma-vrij) 17-21u 

• 1 walkietalkie per wagen 

• Een ½ dag vol plezier! 

• Volle benzine tank bij vertrek & vol terug (enkel E5 + bewijsje)  

• Indien niet getankt is er een mogelijkheid tot aankoop benzineforfait à €35,00  

 

Opgelet: dit is geen rally! Respecteer de wegcode, de omgevingen en de wagens. 
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De2Pk’tjes zoektocht – 1 dag 
 

Wie gaat de uitdaging aan?  

Zin om de Vlaamse Ardennen beter te leren kennen op een speelse wijze? De2Pk’tjes zoektocht toont 

je de geheime hoekjes, verrassende en ongekende plekken in de Vlaamse Ardennen.  

 

Vandaag rijden we de route op kaart, the old fashion way, door de Vlaamse Ardennen. Bij de route krijg 

je een aantal foto’s mee van plaatsen die je onderweg zal tegenkomen, opgelet: deze staan in willekeurige 

volgorde! Plaats deze foto’s in de juiste volgorde en zoek de antwoorden bij de vragen die bij de foto 

horen.  

 

De foto’s en vragen maken het leuk om De2Pk’tjes zoektocht met meerdere teams tegen elkaar te 

spelen. De juiste oplossingen geven mee onder gesloten enveloppe aan de door jullie aangestelde 

verantwoordelijke, hopelijk kan die zijn nieuwsgierigheid de baas. 

 

Prijs per wagen 2022 op basis van 1 dag 

2pk’tje - € 220,00  

Méhari - € 245,00  

 

Inbegrepen in de prijs: 

• Eén bundel per wagen met de afgedrukte route + vragen  

• 1 dag huur van 09u30 – 17u30 

• 1 walkietalkie per wagen 

• Een dag vol plezier! 

• Volle benzine tank bij vertrek & vol terug (enkel E5 + bewijsje)  

• Indien niet getankt is er een mogelijkheid tot aankoop benzineforfait à €35,00  

 

 

Opgelet: dit is geen rally! Respecteer de wegcode, de omgevingen en de wagens. 

 

De2Pk'tjes verhuringen - Beertegemstraat 73, 9750 Kruisem – www.de2pktjes.be - de2pktjes@gmail.com - 0476.64.59.25 

@de2pktjes 


