
Deel 1: fotozoektocht kinderen (foto’s staan in de juiste volgorde!) 

  

 
1.Hoeveel hondenpootjes tel je hier 
op dit raam? 
33 
(Dorpsweg: hondenkapsalon Blitz) 

 

2.Hoeveel ‘grote” vossen zie je 
hier aan de voordeur? 
3 
(Papenschildeken 2) 

3.Noteer het huisnummer. 
 
16 
(Schildeken 16) 

 

  
4.Welke naam staat er boven op het 
andere huisje? 
Saloon 
(speeltoestel in Lamskroon) 

5.Hoeveel wiebelbalken hangen er 
aan dit speeltoestel? 
12 
(speeltoestel in Klaverveld) 

6.Tellen hoef je hier niet te doen.  We 
vragen wel een originele naam voor 
deze tuin. 
………………….. 
(Klaprooslaan) 

 
 

 
7.Hierachter zie je een ladder.   
Welke kleuren hebben de sporten 
van de ladder? (van boven naar 
beneden) 
Blauw/geel/groen/rood  (de laatste 
week was dit laddertje verdwenen!) 
(hoek Klaprooslaan/Goudveillaan) 

8.Welke kleur hebben de vleugels 
van de bovenste vlinder? 
 
 
Blauw 
(Pinksterbloemlaan 8) 
 

9.Welk sprookjesfiguur staat er een 
beetje verder in de boom? 
 
 
Een kabouter 
(paadje tussen Pinksterbloemlaan en 
Fresialaan) 

 

 

Indien u ziet, zou u de 9 bovenstaande foto’s moeten gevonden hebben. 

 



Deel 2: fotozoektocht kinderen (foto’s staan in de juiste volgorde) 

   

10. Het huisnummer is 20 
 
 
(Lochtiens 20) 

11. Welk nummer staat er op de 
verlichtingspaal naast het huis? 
5688 
(Lochtiens 19) 
 

12. Welk dier staat hier aan de 
voordeur? 
Een schildpad 
(Geurtsestraat 53) 
Door een verhuis verdween de 
schildpad vroegtijdig! 

   
13. Hoeveel keer zie je de letter “o” 
hier terug op het bord? 
8 keer (het bord werd spijtig 
genoeg weggedaan) 
(Geurtsestraat 39) 

14. Mag hier reclame geleverd 
worden? 
Neen 
(Leegstede 29) 

15. Hoeveel witte blokken staan hier 
aan de banken? 
4 
(Leegstede – bocht) 

  

 

 

16. Wat doet het mannetje met de 
rode pinnenmuts? 
 
Hij steekt zijn tong uit. 
(Aardekensweg: beelden gebuurt) 

17. Hoeveel gaten zijn er in de 
schoorsteen van dit huis? 
 
3 
(Aardekensweg 13) 

18. Wat is het nummer van het 
fietsknooppunt aan de achterkant van 
deze paal. 
73 
(Talondreef 29) 

 

 

 

Indien u ziet, zou u de bovenstaande 9 foto’s moeten gevonden hebben. 



 

Deel 3: fotozoektocht kinderen (foto’s staan in de juiste volgorde) 

 
 

 

19. Wat zit er in dit huisje? 
 
Boeken 
(Dr Meeusstraat 2) 

20. Welke vogels zie je naast de 
voordeur? 
Pauwen 
(Dr Meeusstraat 17) 

21. Welk telefoonnummer vind je hier 
terug? 
0495 25 43 61 
(Smekenstraat 35) 

  

 

22. Welk gereedschap zie je aan 
deze woning afgebeeld? 
Een hamer 
(Kwaad Einde 2) 

23. Hoeveel glijbanen zijn hier? 
 
2 
(Speelplein achter Chocoladehuisje) 

24. Hoeveel windmolentjes zie je 
hier? 
16 
(Onze kleuterschool) 

 

  

25. Hoeveel schildpadden staan 
hier boven op elkaar? 
5 
(Paadje tussen school en 
Blijkerijstraat) 

26. Welk verkeersbord hangt hier 
vlakbij? 
Opgepast schoolgaande kinderen 
(Blijkerijstraat 19A) 

27. Wat is de kleur van de poort? 
 
Grijs 
(Blijkerijstraat Middelbare school) 

 

 

Hopelijk vond u het een fijne zoektocht en hebt u alle foto’s en antwoorden kunnen vinden! 

Vul de antwoorden nu in op het antwoordenblad en geef dit af op school. 


