Deel 1: fotozoektocht volwassenen (FOTO’S STAAN DOOR ELKAAR!)

1.Hoeveel lichtgrijze punten tel je
op deze poort?
11
(Speelhoven 27)

2.Hoeveel groene linten zitten
hierin geweven ?
13
(paadje tussen Pinksterbloemlaan
en Fresialaan)

3.Hoeveel lichtkoepels zie je boven
op dit gebouw?
3
(Klaverveld: ingang garage)

4.Naar welke firma verwijst dit?

5.Welke datum staat hier net
boven?
29 oktober
(Dorpsweg naast Spar)

6.Welk cijfer komt niet voor in beide
blauwe telefoonnummers?
5
(paadje tussen Slachterijstraat en
Lamskroon)

8.Hoeveel zonnepanelen heeft dit
huis?
22
(Goudveillaan 2A)

9.Hoeveel bedraagt hier het
maximum?
12 bar
(Klaverveld tegen zijkant laatste
huis)

Breugelmans afsluitingen
(Pinksterbloemlaan 8)

7.Geef de 2 huisnummers.
26 en 28
(Schildeken 26 en 28)

Juiste volgorde foto’s: 5 / 1 / 7 / 6 / 3 / 9 / 8 / 4 / 2
Als je ziet, zou je

bovenstaande 9 foto’s moeten gevonden hebben.

Deel 2: fotozoektocht volwassenen (FOTO’S STAAN DOOR ELKAAR!)

10. Tussen welke 2 huisnummers
vind je deze foto?
52 en 56
(Geurtsestraat 52-56)

11. Welke letters staan op het alarm
aan dit huis?
FDN
(Leegstede 29)

12. Welke firmanaam vind je hier op
het bord?
TRK BVBA
(Leegstede 12)

13. Hoeveel glastegels zie je aan de
zijgevel van dit huis?
15
(Aardekensweg 3)

14. Naar welk telefoonnummer moet
je bellen bij schade of defect?
015 33 44 22
(Lochtiens kruispunt)

15. Wat is de naam van dit huis?

16. Welk dorp vind je hier terug op
het bordje?
Scherpenheuvel
(Kapel Geurtsestraat/Leegstede)

17. Welk dier vind je hier aan de
voordeur?
Een arend
(Aardekensweg 28)

18. Welk mailadres vind je hier
terug?
michael.milsgarden@gmail.com
Lochtiens 5

Bosdries
(Leegstede 19)

Juiste volgorde foto’s: 14 / 18 / 10 / 16 / 11 / 15 / 12 / 17 / 13

Als je

ziet, dan zou je de 9 bovenstaande foto’s moeten gevonden hebben.

Deel 3: fotozoektocht volwassenen. (FOTO’S STAAN DOOR ELKAAR!)

19. Hoeveel slagluiken heeft het huis
aan de voorkant?
6
(Smekenstraat 29)

20. Wie woont hier aan de overkant
van de straat?
Patrick Van De Looverbosch
(Blijkerijstraat 29)

21. Welk beroep wordt hier
uitgeoefend?
Kinesitherapie
(Talondreef 20)

22. Welke naam vind je hier boven de
klink?
LOCINOX
(Paadje aan school: klink aan grote
speelplaats)

23. Naar welke 3 personen zijn deze
straten genoemd?
Franciscus Meeus / Philip Geerts /
Leo Bauwens
(Dr Meeusstraat: plakkaat met info)

24. Wie heeft hier de omheining
gezet?
Drie in 1
(Kwaad-Einde 5)

25. Wat is het huisnummer?

26. Welk telefoonnummer kan ik hier
bellen?
078 35 35 00
(Paadje naar speelplein
Chocoladehuisje)

27. Wat mag je hierover niet doen?

41 a
(Smekenstraat 41 a)

Parkeren
(Blijkerijstraat: aan muur
middelbaar)

Juiste volgorde foto’s: 21 / 23 / 25 / 19 / 24 / 26 / 22 / 20 / 27

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.

