Vragen wandelzoektocht 2015
Gelieve tijdens de wandeling de privacy en eigendom van de mensen te respecteren.
Je hoeft voor het oplossen van de vragen geen private eigendom te betreden.
Openbare plaatsen (bvb kerkhof) mag u even langslopen.
Let op de foto’s ter ondersteuning van sommige vragen. Merk op dat de foto’s volgens
het micro/macro principe zijn genomen.
Het bestuur van JCK wenst u veel succes !
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bij welk huisnummer wordt de post figuurlijk door duiven gebracht ? antw : 53
Waar bevindt dit plaatje zich ? Antw : vogelkijkhut
Hoe oud is dit gebied ? Antw : 10.000 jaar
Welk gevaar schuilt hier ? antw : “wild man”
Hoe heet de organische verbinding van planten en dieren ? Antw : ammonium
Hoeveel dakpannen tel je op deze constructie? Antw : 17
Welke bakker levert hier aan huis ? Antw :david & Roel Rousseau
Welke 2 natuur beschermingsmaatregelingen worden rechtover deze plek
georganiseerd? Antw zuivering water – begrazing door runderen
9) Benoem de 4 delen waarvan de namen hier zijn weggelaten ? antw : arm , duim ,
vlieghuid en hand
10) Wat stelt dit voor ? Antw : een electrische paal (antwoord vervat in vraagstelling)
11) Bij welk huisnummer zwemt deze walvisachtige rond ? Antw : 17
12) Welk dier houdt deze plaat zo fier vast ? Antw : Leeuw
13) Wat is de sympathieke naam van dit voorwerp en waarvoor wordt het gebruikt? Antw :
in uw bolleke - glazen flessen (lege)
14) Welk opschrift hoort bij deze foto ? vraag geschrapt bij eindbeoordeling.
15) In welke straat vinden we dit nummer ? Antw : Rijmenamsebaan
16) Welk busnummer komt hier langs ? Antw : 703
17) Hoeveel paar van deze meetkundige figuur zijn er ? Antw : 4 paar (dus 8 stuks)
18) Wie is de meter van het geboortebos ? Antw :gezinsbond keerbergen
19) In 1998 werd Enid geboren . Wat is zijn exacte geboortedatum ? Antw 10/11/98
20) Welke firma heeft dit gemaakt ? Antw : Enquinam
21) Welk jaartal is hier weggelaten ? Antw : 2003
22) Welk nummer hoort bij dit gevaar ? Antw : 45
23) Hoe hard mag je hier rijden ? Antw : 5km
24) Welk woord vervolledigt deze zin “ Wat gij zijt, zo waren wij,wat wij zijn, zo ..... gij.” ?
antw : wordet
25) Wat is er weggelaten op deze foto ? Antw : hart(je)
26) Wat is er zeker verplicht bij het betreden van het tennisplein ? Antw : schoenen met
vlakke zolen.
27) Welke 3 pastoors verhuisden van het oude naar het nieuwe kerkhof ? Antw : frans
faes , jozef truyts , felix van baelen
28) In welke straat wonen Johan en Thomas in hetzelfde huis ? antw : klimopdreef
29) Wie heeft dit gemaakt ? Antw : Joren
30) Hoeveel rode stippen telt men hier ? Antw : 2
31) Hoeveel hoefijzers telt dit huis ? Antw : 3
32) Wat is de naam van het huis waar deze foto bijhoort ? antw : in ‘t bengeltje

33) Voor wie is de natuur ? Antw: voor iedereen
34) Hoeveel schoorsteenpijpjes staan er hier echt ?.Antw : 8
35) Op welk huisnummer horen deze dieren thuis ? Antw : 25
36) Wat is het dichtstbijzijnde huisnummer ?.Antw : 3
37) Hoeveel ringen telt men hier echt ? Antw : 8 en niet 7 (want dat is de eerste ton,foto
2de ton)

Schiftingsvraag : Bij het einde van het Muizenveld op het betonnen bruggetjes is een
papieren bootje (zie foto) te water gelaten (raambeek). Hoelang deed het bootje erover voor
het kwam vast te zitten in het rietveld ter hoogte van de betonnen constructie . antw 3 min
29 sec

