
 

  

EUROPAZOEKTOCHT BRUGGE 
  
Doe de Europazoektocht en ontdek hoe Brugge er zou uitzien, mocht de Europese Unie 
niet bestaan! Een interactieve app op je smartphone neemt je mee langs de mooiste 
plekken van Brugge. Door de vragen juist te beantwoorden, verdien je bonusletters. Vind 
hiermee het juiste antwoord en maak kans op een mooie prijs! 

DUUR 
1,5 uur 

TRAJECT 

Vertrek: Tolhuis - Eindpunt: Markt  
 

HOE BEGINNEN? 

STAP 1: APP DOWNLOADEN 
- Voor iPhone/iPad: Ga naar de App Store, zoek en download ‘Ojoo’ met symbool  
- Voor Android toestellen: Ga naar de Google Play Store, zoek en download ‘Ojoo’ met symbool   

Opgelet: de app werkt niet goed op Android 5. 

STAP 2: OPENEN GAME EUROPAZOEKTOCHT 
- Open de app ‘Ojoo’ 
- Je vindt de game ‘Europazoektocht Brugge’: 

1. in de lijst Beste city games (verschijnt bovenaan bij openen app) of 
2. via de zoekfunctie: ‘Europazoektocht Brugge’ 

STAP 3: START DE ZOEKTOCHT 
- Ga naar de vertrekplaats (Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, Brugge) 

- Klik op play  en volg de instructies op je scherm. 
 

TIPS 

- Neem pen en papier mee om de bonusletters op te noteren, of hou ze bij in notities op je gsm. 
- Zorg dat je smartphone voldoende opgeladen is (minimum 50%). 
 

 

     

NEEM DEEL AAN DE WEDSTRIJD! 

Doe je de zoektocht en wil je kans maken op een leuke prijs, bezorg Europe Direct West-Vlaanderen dan het juiste 
antwoord op de vraag. Dat antwoord vind je door de letters van het antwoord bij te houden die je tijdens de 
zoektocht krijgt. In december, maart, juni, en september loot Europe Direct telkens een winnaar uit de deelnemers. 
 
Bezorg het wedstrijdformulier ingevuld terug aan de balie van Europe Direct in het Tolhuis;  
OF 
Stuur een e-mail naar europedirect@west-vlaanderen.be met daarin: 
 Naam 
 Straat + huisnummer 
 Postcode + stad/gemeente 
 E-mail 
 Juiste antwoord 
 


