Fotozoektocht

Fotozoektocht Baexem
De foto’s staan in volgorde van de wandelroute. Bij elke foto hoort een open vraag, die hetzelfde nummer
als de foto heeft! Dus zoek eerst de plek waar de foto is gemaakt……Zoek daarna het antwoord op de vraag!
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De vragen!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Op welk nummer wonen Patrick, Monique en Fleur? _________________________________
Hoeveel witte ‘gevarenpaaltjes’ staan hier in het gras, aan deze kant van de weg? _________
Onder welke bomensoort sta je als je dit uitzicht hebt? _______________________________
Welke kleur heeft de prullenbak naast dit bankje? ___________________________________
Hoeveel kleine betonnen paaltjes staan er op het pad naar dit bordje? __________________
Wat betekent het bord aan de andere kant van de weg? ______________________________
Als je met de rug tegen dit hek staat, wat zie je dan in de verte boven de bomen uitsteken?
____________________________________________________________________________
Wat staat er hier boven de deur in steen gegraveerd? ________________________________
GA TERUG OP DEZE WEG EN AAN HET EIND GA JE RECHTS

9. Wat staat er aan de andere kant (rechts) aan het eind van dit muurtje? __________________
10. Hoe heet de bekende Walt Disney-variant van dit dier? _______________________________
11. Hoe heet de website die gaat over info over visvergunningen? _________________________
STEEK DE BEEK OVER
12. Uit hoeveel rechthoeken bestaat dit hek? __________________________________________
13. Welke dieren staan in de wei meteen rechts naast het pad waar deze foto is gemaakt?
____________________________________________________________________________
14. Wat staat er tegen de achterste schoorsteen van dit huis? ____________________________
GA LINKSAF ‘ARENBOS’
15. Hoeveel ‘witte lelies’ staan er op dit hek? __________________________________________
16. Waar moet je voor oppassen? ___________________________________________________
GA LINKSAF ‘SLINKSTRAAT’
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Hoeveel rode driehoekstrepen staan er op dit bord? _________________________________
Wat voor soort boom staat het dichtst bij dit paaltje? ________________________________
Hoe hard mag je hier maximaal rijden? ____________________________________________
Wat staat er aan het eind van het pad waar je dit paaltje ziet? _________________________
Waarvoor staat dit muurtje? ____________________________________________________
Hoe heet de weg waar dit bord naast staat? ________________________________________
Waarvoor moet je hier opletten? ________________________________________________
Wie is verantwoordelijk voor het hekwerk rond deze tuin? ____________________________
GA LINKSAF

25. Welke dieren staan er naast de vijver van dit huis? __________________________________
26. Onderweg naar Hoeve de Schoor nog deze vraag: Welke dieren ben je onderweg allemaal
tegengekomen? ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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De antwoorden!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Op welk nummer wonen Patrick, Monique en Fleur? 8b
Hoeveel witte ‘gevarenpaaltjes’ staan hier in het gras, aan deze kant van de weg? 4
Onder welke bomensoort sta je als je dit uitzicht hebt? eikenboom
Welke kleur heeft de prullenbak naast dit bankje? rood
Hoeveel kleine betonnen paaltjes staan er op het pad naar dit bordje? 3
Wat betekent het bord aan de andere kant van de weg? Doodlopende weg
Als je met de rug tegen dit hek staat, wat zie je dan in de verte boven de bomen uitsteken?
De kerktoren
Wat staat er hier boven de deur in steen gegraveerd? Heilige Gabriël, bid voor ons
Wat staat er aan de andere kant (rechts) aan het eind van dit muurtje? een bloempot
Hoe heet de bekende Walt Disney-variant van dit dier? Bambi
Hoe heet de website die gaat over info over visvergunningen? www.hsvleudal.nl
Uit hoeveel rechthoeken bestaat dit hek? 22
Welke dieren staan in de wei meteen rechts naast het pad waar deze foto is gemaakt?
schapen
Wat staat er tegen de achterste schoorsteen van dit huis? Antenne/ schotel
Hoeveel ‘witte lelies’ staan er op dit hek? 74
Waar moet je voor oppassen? schrikdraad
Hoeveel rode driehoekstrepen staan er op dit bord? 10
Wat voor soort boom staat het dichtst bij dit paaltje? Een berkenboom
Hoe hard mag je hier maximaal rijden? 60 km/u
Wat staat er aan het eind van het pad waar je dit paaltje ziet? Schuurtje/ stal/ hok
Waarvoor staat dit muurtje? Om niet in het water te rijden/ beekje
Hoe heet de weg waar dit bord naast staat? Conenweg
Waarvoor moet je hier opletten? uitrit
Wie is verantwoordelijk voor het hekwerk rond deze tuin? Mols
Welke dieren staan er naast de vijver van dit huis? ganzen
Onderweg naar Hoeve de Schoor nog deze vraag: Welke dieren ben je onderweg allemaal
tegengekomen? Schapen, koeien, paarden, ezel, herten, honden, vogels, kippen, haan, e.d.

Beoordeling: Voor ieder goed antwoord 1 punt, de laatste vraag kan het verschil maken, voor ieder
goed soort dier; 1 punt extra!
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