
Vakantie fotozoektocht 2021 
Vragenformulier: 

 

FOTO 01: Welke namen van muzieknoten komen op dit bord verborgen voor, en 
welke namen van muzieknoten komen op dit bord omgekeerd verborgen voor? 
FOTO 02: Welke letter(s) uit het alfabet kom(en)t tweemaal voor in de 
smeedijzeren woorden die hier te lezen zijn? 
FOTO 03: Welke medeklinker(s) kom(en)t er hier tweemaal voor? 
FOTO 04: Welke naam van een West-Vlaamse (deel)gemeente komt er 
verborgen voor in dit bord? 
FOTO 05: Welk getal dat bestaat uit twee cijfers staat hier het dichtst vermeld? 
FOTO 06: Welke klinkers komen niet voor in het letter-woord dat hier duidelijk 
leesbaar is? 
FOTO 07: Wat is het jongste jaartal uit de twintigste eeuw dat hier vermeld 
wordt? 
FOTO 08: Welke letters die hier (in twee woorden) te lezen zijn, kunnen 
eveneens als ‘Romeins Cijfer’ gebruikt worden? 
FOTO 09: Welke letter(s) kom(en)t driemaal voor op dit bord? 
FOTO 10: Wat is de som van  de 4 cijfers (zwarte cijfers op een gele 
achtergrond) die we hier vlak bij kunnen lezen? 
FOTO 11: Hoeveel hoofden zijn er hier afgebeeld? 
FOTO 12: Hoeveel stenen gebruikte de metser hier om een kruis (in de 
liturgische betekenis) te maken? 
FOTO 13: Van welk bier is de naam hier duidelijk te lezen? 
FOTO 14: Welke klinkers komen niet voor op dit bord? 
FOTO 15: Welk cijfer (in tekstvorm) komt hier verborgen voor? 
FOTO 16: Welk woord dat bestaat uit 4 lettergrepen is hier duidelijk leesbaar? 
FOTO 17: Wat is het huisnummer van de woning waar deze foto genomen 
werd? 
FOTO 18: Hoeveel hoefijzers worden  op dit bord afgebeeld?  Heb je wel juist 
geteld? 
FOTO 19: Welke naam van een dier is hier in een groter woord verborgen? 
FOTO 20: Wat is het huisnummer van de woning waar deze foto genomen 
werd? 
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Vakantie fotozoektocht 2021 
Antwoordformulier van (naam en adres): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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