FOTO 1: TER HEIDE huis op de hoek
1) In coronatijd is de spanning in de lucht overal te snijden. Welke spanning is duidelijk aanwezig?
230/400V
2) Hoe wordt het anagram, heet dier, weergegeven?
TER HEIDE
FOTO 2: BARBAAR
1) Cryptische omschrijving: Hoe is cafégolf weergegeven?
BAR-BAAR
2) Wat moet er voor de vijfde geplaatst worden om een persoon te verkrijgen die een grote fanclub heeft? VEDETT
FOTO 3 : HAPPYLAND
1) Welk gewichtsverschil is er tussen de zwaargewichten, waarvoor verbodsregels gelden?
2) Welke naam heeft de gelukkige natie?

0,5 t
HAPPYLAND

FOTO 4 :’T SCHIPKE
1) Wat staat er links naast een paardenschoen? (geluksbrenger)
LETTER L
2) Twee-en viervoeters kunnen samen uren stappen , onder strikte voorwaarden. Van vrijheid genieten kan enkel
in afgesloten gebieden. Waar zijn de plaatsen te vinden?
OP DE KAART VAN DE INFOBORDEN
www.natuurenbos.be/hondenzones
FOTO 5 : PAAL TERRAS PAROCHIEZAAL:
1) Welk nachtdier vertoont zich naast gerstenat?
2) Het kan een platenspeler of een lichte vrachtwagen zijn. Wat staat bij het rijwiel?

UIL
PICK-UP

FOT 6 :PARKING MERODESE BOSSEN
1) Wie zorgde ervoor dat het domein kon blijven bestaan?
2) Door de bomen zie je het bos niet meer. Welke boom is 69 cm korter dan de vrucht?

VLAAMS GEWEST
EIK

FOTO 7: MONUMENT DE STOETER
1) Aan wie werd 8 jaar geleden een beloning toegekend?
HERENTHOUTSE STOETER
ste
de
2) 30 jaar na de 1 verscheen de 3 op rij. Wat is hun gemeenschappelijke naam.
PATRICK
FOTO 8 : VOC langstraat
1) Wie wijst aansprakelijkheid af?
2) Denk aan de naasten, wat wordt er aanbevolen?

DE EIGENAAR
10 MAX KM/H

FOTO 9 : MARKT
1) Welke keukengereedschap is alleen voor welgestelden?
GOUDEN LEPEL
2) Zij bevinden zich netjes naast elkaar. Hij heeft het nodig voor verfijning, voor de buur brengt het geld in het
laatje. Welk product, dat voor de een onmisbaar is, heeft de andere zo te zien in overvloed ?
KRUIDEN
FOTO 10 : BIB
1) Onze trouwe 4-voeters zijn niet toegelaten. Welke uitzondering is er op deze regel?
ASSISTENTIEHOND
2) Geloof het of niet, de organisator was hier op hetzelfde moment als jij. Welk tijdstip was dit? KWART VOOR 12
FOTO 11: OORLOGSMONUMENT
1) Sinds welk jaartal is er een jaarlijkse huldiging?
’93
2) Oeps, een lettertje verkeerd of toch niet. Eén en dezelfde persoon of misschien toch 2 verschillende. Over
welke 2 personen gaat het hier?
GEERAERTS BENEDIKTUS GEERAERTS BENEDICTUS
SCHOONHEIJDT JULIUS SCHOONHEYDT JULIUS

FOTO 12 : KRUISKENSBERG
1) Voor wie is de troost aanwezig? DE WENENDE VROUWEN VAN JERUZALEM
2) Waar heeft “de blauwe merel” zijn nest?

DE ARMEN
KESSEL

FOTO 13 : GEMEENTEHUIS

1) In welke periode was vloeibaar voedsel verkrijgbaar in één van de bijgebouwen? TIJDENS WERELDOORLOG II
2) Wat staat er in de rechterbovenhoek naast de bliksemschicht?
WIT KRUIS

FOTO 14 : UILENBERG KAPEL
1) Hoeveel bedraagt de omtrek van het gebouw?
2) Wat wordt bedoeld met stekelweg?

64 VOET
DOORNSTRAAT

FOTO 15 : T KAPELLEKE
1) Welke activiteit die meestal aan zee gebeurt, kan hier ook beoefend worden?
BEACH VOLLEY
2) Ieder zijn manier van leven. Welke inspanning wordt aangeraden om een kiplekkere levenswijze te verkrijgen?
3X/WEEK 30MINUTEN FYSIEKE ACTIVITEIT
FOTO 16 : GROT
1) Welk object, dat zeker niet voor warme voeten zorgt, vervangt het schoeisel?
2) Welk anagram van “hogervoet” is in de nabije omgeving te zien?

ROOS
GROTHOEVE

FOTO 17 : FIETSENSTALLING KERK
1) Sporten is gezond. Waar kan je idealiter je dagje stappen beëindigen? DE STAD DER PALLIETERS, LIER
2) Het geheel bestaat uit 2 delen. Tot 2-maal tot was er een opfrissing. Het mocht niet baten.
Welk van de 2 delen kreeg geen appreciatie?

KERKSCHIP

FOTO 18 : NIET TE VINDEN : VRAGEN NIET OPLOSSEN.
FOTO 19 : MEISJESSCHOOL ZUSTERSSTRAAT
1) Raar maar waar , deze straat heeft 2 namen. Welke 2 namen zijn dit? ZUSTERSSTRAAT, ZUSTERSTRAAT
2) Op welke 2 manieren kan je info bekomen?
TELEFONEREN OF WEB-SITE RAADPLEGEN
FOTO 20 : PRINSENHOF
1) Aan welke hoek moet je altijd wachten?
2) Hoge nood, geen angst, de redding is nabij. Wat is gratis?

PRINSENHOEK
PLASPUNT

FOTO 21 : TAVERNE DIAMANT
1) Welke 2 bevinden zich in de adelstand?
DIAMANT
DE KONINCK
2) Een dilemma. Op welk grondgebied bevindt zich, volgens de gegevens in de buurt, de plaats van foto
NIEMANDSLAND, WEET IK NIET, ONBEPAALD

Schiftingsvraag 1:

13h42

Schiftingsvraag 2:

10h28 (de dag nadien)

