
 

 

Naam + Voornaam :   ______________________________________ 

Rangschik de foto’s in volgorde zoals u ze tegenkomt op het traject : 

1e - foto nr. _____ 2e - foto nr. ______ 3e - foto nr. __ ___ 4e - foto nr. __ ___ 

5e - foto nr. ____ 6e - foto nr. __ ____ 7e - foto nr. __ ___ 8e - foto nr. __ ___ 

9e - foto nr.   ___ 10e - foto nr. ___ __ 11e - foto nr. __ ___ 12e - foto nr. __ __ 

13e - foto nr. ____ 14e - foto nr. __ ___ 15e - foto nr. _____ 16e - foto nr.  ____ 

17e - foto nr.  ___ 18- foto nr. __ ___ 19e - foto nr. _____  

 

Vragen te beantwoorden bij : 

Foto n° 1 : Hoeveel keer vind je op deze grot de lettercombinatie “DANK‘ terug’? __________________________ 

Foto n° 2 : Via welk telefoonnummer kan je hier een afspraak maken?  ___________________________________ 

Foto n° 3 : Wie wordt er hier op de troon gezet?  ____________________________________________________ 

Foto n° 4: Welke honden zwemmen in deze rivier? ___________________________________________________ 

Foto n° 5 : In welke stijl is dit gebouw opgetrokken?  _________________________________________________ 

Foto n° 6 : Welk bebloemd kledingstuk werd hier achtergelaten? _______________________________________ 

Foto n° 7 :Hoeveel inkom betaalde je hier vroeger? __________________________________________________ 

Foto n° 8 : Naar welke Disney-legende wordt hier verwezen? ___________________________________________ 

Foto n° 9 : Welke familie slaat hier grote hoeveelheden in? ____________________________________________ 

Foto n° 10 : Voor wie is men hier extra vriendelijk? ___________________________________________________ 

Foto n° 11 : ?lamp deze brandt huisnummer welk Bij _________________________________________________ 

Foto n° 12 : Welke gemeente is hier niet ver van cant? ________________________________________________ 

Foto n° 13 : Naar welk ex-sport-kledingwinkel wordt hier verwezen? ____________________________________ 

Foto n° 14 : Welke kunst wordt hier beoefend? ______________________________________________________ 

Foto n°15 : Welke gevederde vriendin vergezeld me hier? _____________________________________________ 

 



Foto n° 16 : Welke taalfouten vinden we hier terug? _________________________________________________ 

Foto n° 17 : Welke meisjesnaam vinden we hier als communicatietechnoloog? ____________________________ 

Foto n° 18 : In welke deelgemeente staan we hier? ___________________________________________________ 

Foto n° 19 : Wie is hier niet thuis? ________________________________________________________________ 

 

 

Foto extra : Waar langsheen de fietszoektocht vind je deze brievenbus?____________________ 

 

 

Schiftingsvraag : _______________________________________________________________________ 

(De schiftingsvraag zal gesteld worden bij het inleveren van de invulformulieren.) 


