KWB Heule Watermolen - ZOMERFOTOZOEKTOCHT 2021

nr

Foto

Bijhorende vraag

De foto’s, genomen langsheen het parcours staan niet in volgorde.
De antwoorden zijn meestal terug te vinden op plaats van de foto, niet
voor de laatste vraag, daar moet je zelf een en ander voor uitpluizen.
1
Geef de volledige cijferreeks

2
Naar welke stallen verwijst
dit paardenhoofd?

Wie zorgt hier mede voor de
veiligheid?

3

Wat is het huisnummer waar
Paul en Ingrid wonen?
4

5
Welk telefoonnummer kan
met deze foto geassocieerd
worden?

6
We hebben de
productiedatum van op dit
bord weggegomd, wat is die
productiedatum ( dag,
maand, jaar)

7
Hoe noemt deze boerderij

8
Waarop kan je deze
afbeelding vinden?

9
Op welk voorwerp vind je
dit?

10

In welke straat vind je dit
bord?

11
Wat is het huisnummer van
het pand waarop dit
embleem terug te vinden is?

12
Wie woont hier?
Geef hun voornamen!

13
Hier wordt dikwijls een
bepaald bier gedronken.
Welk bier?

In het midden van de vlag
van Sente staat een
embleem.

14

a) Wat is dit voor iets?
b) Waarom is dit niet
helemaal rond?

Onderstaande schiftingsvraag worden enkel belangrijk als meerdere personen een gelijke score hebben
behaald. Er zijn immers enkele prijzen te winnen!
Schiftingsvraag

Op 25/06/2021 werd deze fotozoektocht gemaakt door Johan en Pol. Het parcours
werd afgewandeld en onderweg werden de foto’s gemaakt en de vragen gemaakt.
Wij vertrokken te voet om 15:03 uur aan de kerk van Sente.
Hoe laat waren wij terug ? Schat het tijdstip uu:mm.
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PARCOURS
Het parcours is uitgestippeld aan de hand van de wandelknooppunten van Lendelede, je herkent ze
aan de volgende bordjes :

Start aan knooppunt 24 (plaats van Sente).
Sint-Katrienplein 1, 8520 Kuurne

Je volgt de knooppunten:
24 – 23 – 22 – 21 – 20 – 19 – 18 – 17 –
14 – 16 – 04 – 02 – 01 - 24
De wandeling is 6,4 kilometer

Antwoordformulier :

Naam en voornaam : ________________________________________________________________
Adres en telefoonnummer : ___________________________________________________________

Lid Kwb Heule Watermolen :

JA

NEEN

Dit antwoordformulier mag je bussen in de Waterhoek 78 in Heule, of de antwoorden mogen ook
doorgemaild worden naar : communicatie@kwb-heule-watermolen.be.
Ten laatste tegen
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SH
Om ____ : ______ uur

VEEL SUCCES!

