Beste wandelaar, fietser, sportieveling…
Hieronder vind je 20 foto’s die je zal tegenkomen tijdens de tocht van ongeveer 9km. Deze
afbeeldingen staan jammer genoeg niet in volgorde. De foto’s moeten jullie in de volgorde
plaatsen van wanneer je ze ziet tijdens de wandeling. Schrijf naast de cijfers (onder de foto’s)
de juiste letter. We vertrekken aan het buurthuis van Hoog Kortrijk. Je krijgt alvast één
oplossing…
Zo weet je direct welke richting je uit moet 😊
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Antwoorden: zet de foto’s in de chronologische volgorde van wanneer je ze tegenkomt.
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Hier vind je nog enkele foto’s om te checken of jullie nog steeds de juiste richting uitgaan…
Deze foto’s staan in de juiste volgorde!
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Extra foto’s en bijkomende vragen
Deze foto’s krijgen jullie ook onderweg te zien en deze foto’s nodigden uit tot een extra
vraagje… Maar deze foto’s staan hieronder wel in de juiste volgorde.
We zijn nog niet zo lang onderweg maar hier
zijn we al met de eerste vraag. Op de
lantaarnpaal zie je een sticker hangen. Welk
diertje staat hierop en van welk bedrijf is dit
het logo. Wie weet kan je hun product
binnenkort eens proeven…
………………………………………………………………
Je ziet hier een mooie grote banner van het
merk jardinico. Wat is de baseline die hier
staat vermeld?
………………………………………………………………

Welk woord ontbreekt hier?

…………………………………………..

Welk getal(len) en/of letter(s)
horen thuis op het witte bord?
…………………………………..
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Je kan hier gerust een stop wagen maar hier
zal je toch even de tijd voor moeten nemen.
Welke dag (buiten zondag) kom je dan best
niet indien je haartjes wil laten knippen?
…………………………………….

Hopelijk zien jullie kort na het recycleren
deze boom staan. Hoog in de boom zien
jullie iets hangen…
Welk diertje is hier woonachtig?
…………………………………..

We naderen het einde.
Niet het einde van de wereld
welteverstaan…
Welke geloofsovertuiging kende/kent hier
zijn thuis?

…………………………………

Het ingevulde formulier mag je bezorgen bij hannes.delaere@kwb.be. Je krijgt kort daarop de juiste
antwoorden in jullie mailbox. VEEL WANDELPLEZIER!
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