
 

 

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. __ ___    

 

Vragen te beantwoorden bij : 

Foto 1 : Hoe groot is Jean? ____________________________________________________________________ 

Foto 2 : Welke Disneyfiguur kan je hier in levende lijve ontmoeten?  __________________________________ 

Foto 3 : Welke noodzakelijkheid is hier aanwezig? _______________________________________________ 

Foto 4: Wat is het stofidentificatienummer van propaan? ___________________________________________ 

Foto 5 : Wie wordt hier de bel aangebonden? __________________________________________________ 

Foto 6 : Welk natuurgebied verlaten we hier? ___________________________________________________ 

Foto 7 :Welk een nachtelijk lichtgevend vlindertje kunnen we op ons pad vinden? __________________________ 

Foto 8 : Welke kunstvorm vinden we hier vlakbij terug?_______________________________________________ 

Foto 9 : In welk jaar is het merk waarnaar op de foto verwezen wordt gestart met de productie van haar eerste 

auto? ___________________________________________________                                                                       __ 

Foto 10 : Wie is de geestelijke vader van het vlakbij gelegen parcours? ________________________________   __ 

Foto 11 : Welke familie heeft zijn schaapjes op het droge? _____________________________________________ 

Foto 12 : Iemand is hier in de snelle vlucht een kledingsstuk vergeten. Welk? ______________________________ 

Foto 13 : Waar wordt hier verkeerdelijk de wijn bewaard?_ ____________________________________________ 

Foto 14 : Uit welk continent komt het oranje toestelletje? _________________________________________ 

 



Foto 15 : Welke nv knipoogt er naar ons? ______________________________________________________ 

Foto 16 : Hoeveel ogen kijken naar Maria? _____________________________________________________ 

Foto 17 : Wat is voor de mens als zonlicht voor bloemen? __________________________________________ 

 

Extra foto’s : Plaats de extra foto’s in de juiste volgorde? ___________________________________________ 

Schiftingsvraag : _______________________________________________________________________ 

 

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


