Fotozoektocht oplossingen
1.

Zoek vanaf hier tot aan het einde van deze straat naar blaasinstrumenten : wat is de naam van die
blaasinstrumenten? HOORN /(DWARS) FLUIT ( piccolo)

2.

Welk beroep oefent men uit in dit huis?
KINESITHERAPEUT/ KINESITHERAPEUTE/ (kinesist/kinesiste)

3.

Welke naam van een buitenlandse koningin zie je hier? JULIANE

4.

Welke infiltratie wordt hier bedoeld? REGENWATER

5.

Sta recht tegenover dit pictogram, op vijf meter afstand, en kijk OVERAL rond tot maximaal 30 		
meter ver: welke afbeeldingen van dieren zie je? (Noteer hun namen)
KOE/SLANG/AAP/HOND/LEEUW

6.

Wat hebben de mensen hier voor elkaar? HART

7.

Hier zie je de naam van een sluw dier verborgen in een familienaam en in de omgeving van deze
familienaam is iets ‘uitsluitend’ en ‘verplicht’ : wie of wat is dat iets?
TOEGANG / TENNISSCHOEISEL

8.

Welke handelsmerken (noteer de namen) gebruiken hier 4 van deze 5 kleuren in hun logo?
SIKKENS (AKZO) / TRIMETAL

9.

Welk cijfer staat hier onmiddellijk naast de twee kleine witte pijlen? 0 EN 9/4

10.

Welke praktijk wordt hier bedoeld? OSTEOPATHIE OF PRAKTIJK VAN EEN OSTEOPATE

11.

Wat is hier zinloos en wie stapelt hier wat op? GEWELD / KINDEREN / DE DAG

12.

Hoeveel maal zie je het jaartal 1841 vermeld op of aan een gevel van dit gebouw?
4 MAAL

13.

Hoeveel paar vleugels (!) zie je hier aan/op deze constructie?
GEEN PAAR VLEUGELS of TWEE PAAR VLEUGELS ( Beschouw het kunstwerk als een illusie
van vogels met vleugels ( 2 paar ) of als een illusie van visachtige dieren met vinnen,
geen vleugels )

14.

Wat is het dichtst bij dit dier: een hand of een voet? HAND

15.

Hoeveel kruisen in religieuze betekenis (glasramen tellen niet mee) zie je?
6

16.

(zoeken in de ganse straat waar je dit herkenningspunt ziet): Wie (noteer het huisnuimmer) toont
in deze straat interesse (zoals je het kan zien aan uiterlijke kenmerken) voor zonne-energie?
17 / 32

17.

Waarnaar verwijzen deze ‘lettertekens’? J(U)L(IEN) ANHIERENSLAAN

18.

Wat is het telefoonnummer van AD.O.C.? 02/763.09.12

19.

Welke architect (noteer de naam) was hier betrokken bij de constructie van een gebouw?
K. BAUTERS / ALEXANDER MEULEMAN

20.

Welke handelsactiviteit oefent ene Filip hier uit?
BEGRAFENISONDERNEMER / HORECAUITBATER

21.

Hoeveel muurankers tel je op of aan dit gebouw? (tip: tellen en ook lezen)
23

22.

Hoeveel maal zie je het getal tien op of aan een gevel en terras van dit huis?
17

23.

Hier zie je ‘twee kleine huisjes’: wat voor huisjes zijn dat? BRIEVENBUSSEN

24.

In de straat waar je dit bord ziet zijn twee opeenvolgende huisnummers ‘overkoepeld’ door 		
plantengroei: welke? (tip: meerdere antwoorden) 17 + 18, DRUIVENRANKEN / BLOEMEN

25.

Welk woord zie je hier op de gevel van het huis? LEVET SCONE

26.

Hoeveel gezichtjes zonder ogen kun je hier zien?
7 of 8 ( tijdens de werken aan de school is gedurende enkele dagen een verkeersbord 		
toegevoegd waardoor het aantal op 8 kwam)

27.

In de omgeving van deze ‘leeuw’ zie je iets dat maximaal is: wat? (Tip: wat? ≠ hoeveel?)
DOORRIJ HOOGTE/ MASSA ( Maximaal Toelaatbare Massa)

28.

Welke steden/gemeenten zie je hier?
DE PINTE (van andere steden en gemeenten zie je enkel de naam)

29.

Hoeveel torens zie je op/aan dit gebouw? 7

Speurzoektocht oplossingen
•

Vraag 1: Op, aan en rond de kerk (op max. 5 meter afstand, glasramen tellen niet mee):
a) hoeveel torens zie je? (Tip : zoek naar torens en afbeeldingen van torens)
		
5 torens (op en naast de kerk, foto kerk, wimpels)
b) Welke gebeurtenissen hebben zich voorgedaan volgens plaatselijke gegevens in het jaar 1835?
		
Hugo Van Ackere wordt proost in de Pinte op 14/12/1835 en Gustaaf Provost
wordt geboren in 1835 (op grafstenen rond de kerk)
c) wat staat er ondersteboven?
		
De kerk op de  wimpel/de wimpel aan de ingangspoort

•

Vraag 2: Met welk ‘vreemde plaats’ wordt ‘vreemde kunst’ hier in verband gebracht?
			
KITCHEN (= vreemd = buitenlands = Engels voor keuken; kunst= ART, N° 5)

•

Vraag 3: Hoeveel namen van een handelszaak zie je in de omgeving van het getal 1923? Kies één
antwoord uit de volgende mogelijkheden:
a) minder dan 6
b) 6
c) 7
d) 8
e) meer dan 8

•

Vraag 4: Ergens op dit stukje wandelweg, in de omgeving van een voetpadtegel, zie je de vermelding db
en KB: waar staan de letters b en B voor?
			
begonia / BLOMME (domein begonia en KBLOMME Metaalwerken op 			
			
infoborden, N° 33 & 29)

•

Vraag 5: In welk jaar stond hier een gebouw waarvan we nu nog een artiestieke glimp kunnen
opvangen?
			
1657 (op het dak van Consperanza & tekening op infobord Consperanza N° 33)  
1868 (De Afspanning, afbeelding bij de ingang Begonian N° 29)

•

Vraag 6: Door welk teken (noteer de naam van het teken) zijn zij verbonden onder hetzelfde ‘lintdak’?
			
AMPERSAND (= & , Lilly & Marcel onder het dak van een huisje, uitgebeeld 		
			
met een lintmeter, N° 37)

•

Vraag 7: Welke twee zijn hier vloeibaar en gratis?
			
2 liter verf  (op publiciteitspaneel voor verf op zijgevel van het Verf & 			
			
Behangcenter, N° 53)

•

Vraag 8: En nu een vraag voor de echte speurneuzen! Hier is een half verdoken reclame te zien. De
advertentietekst is met zwarte verf overschilderd en moeilijk te bespeuren. Welk teken (noteer de
naam van het teken) staat hier direct na de in het zwart overschilderde hoofdletter M die in een adres
voorkomt?
			
APENSTAARTJE /  AT,amfora of amfoor, slinger-a of slingeraap, a-krol, alfa,
adres en per adres (op reclamebord van KBC, N° 65)

•

Vraag 9: Deze vraag werd geannuleerd want de informatie is niet meer te vinden.
			
Vraag 10:
a) Noteer de naam van de handelszaak waarin de letter P voorkomt?
		
Het Pyntken  (sociaal huis , N° 69) (de gegevens van De Pintelier en 			
		
Optiek Look verdwenen tijdens de zoektocht; COPRO is eerder een keurmerk 		
		
dan een handelszaak)
b) Welke betekenis hebben de pijlen bij de vermelding Adglowplc?
		
Gerecycleerd of recycleerbaar materiaal (op fietsrek, Pintestraat N°71, 		
		
hoekhuis met de Bommelstraat)

•

c) De betekenis zou een grammofoonplatenafspeler of een kleine vrachtwagen kunnen zijn, ware
het niet dat er één héél klein detail ontbreekt: welk detail?
		
Het liggend streepje of koppelteken (in het woord pickup op een infobord van
		
een fietsrek, Pintestraat N°71, het hoekhuis met de Bommelstraat)
•

Vraag 11:
			
			

Wat hebben de personen met de namen VANDENBOSSCHE en WAUTERS met elkaar
gemeen?
Ze  zijn beiden KINESITHERAPEUTEN (vermeld op infoborden bij N° 25 & 1)

•

Vraag 12:
Welke ‘school’ wordt in deze straat vermeld?
			
RUGSCHOOL / Leefschool De Boomhut (vermeld op infobord bij N° 1 en op 		
			wegwijzer-infobord)

•

Vraag 13:
Wat is de naam van twee verschillende voorwerpen – te zien in deze straat – waarop het
			
jaar 1997 is vermeld? ( Tip: het ene is groot en lomp, het andere kleiner en fijner)
			
PUTDEKSEL /  metalen snoer-  of spanband   (putdeksel op voetpad; ijzeren 		
			
snoerband PETITJEAN op betonnen verlichtingspaal op hoek Bommelstraat/ 		
			Polderbos)

•

Vraag 14: Dit zeer kleine teken zou verkeerdelijk als het ‘romeinse’ getal 1500 kunnen geïnterpreteerd
worden, maar hier is het een afkorting van ...?
		
MOERMAN DOBBELAERE (op koperen infobord onderaan naast MD, N°25)

•

Vraag 15:
a) Welke mannelijke voornamen zie je op die borden? (Noteer die namen)
		
LUC /EDDY / ROMEO / MELVIN / TOMMY / GUIDO / HUGO /WOODY
b) Een cryptisch vraagje : Wij staan hier met velen, met twee stijve ‘armen’ om hem of haar stevig
vast te houden, maar één van onze collega’s heeft één ‘arm verloren’ . Wie zijn wij ? (Noteer onze
naam zoals die hier te zien is).
		
REKKEN (een fietsrek met ontbrekende vangarm)

•

Vraag 16: Op welk voorwerp zie je de volgende vermelding (code, afkorting, (letter)woord):
a) VELDSTRAAT? Op sticker (achterkant verkeersbord)
b) NAZARETH?
Op verkeersbord /Op wegenkaart
c) CITYBEL?
Op rode  brandkraan
d) FIETSEN?
De vermelding/het woord FIETSEN is nergens te zien
e) JW? 		
Op een verkeersbord.

•

Vraag 17: Welk getal of voorwerp is het dichtst vermeld of afgebeeld bij het volgende woord:
a) RENSON?		
HUISJE (op infobordje op een electriciteitscabine bij gedenksteen 		
				
“OUD-GEMEENTESCHOOL”, zijgevel jeugdhuis Impuls)  
b) Armamast? 		
24  (of logo AM) (op de verlichtingsmast bij het zebrapad 			
				
rechtegenover de school en Okay)
c) Boomkwekerij?		
PASSER (op infobordje op de afsluiting van de OKay winkel; een 		
				
hoek/een boom is geen voorwerp)     
d) OKay? 		
WINKELWAGEN (op Okay- infoborden)
e) Leynseelstraat?
8580 (op infobordje op hekken /afsluiting naast OKaywinkel, 		
				
8580 is dichter dan 75)

•

Vraag 18: Welke familienaam waarin de letter M voorkomt is te zien op of aan de gevel van een gebouw
dat we hier voorbijwandelen.
		
MEIRESONNE / STRUMANE / DE MARES / VERMEIREN / MEULEMAN /VAN  PETEGEM  /
VAN TWEMBEKE/(MAES) (op gevels van jeugdhuis Impuls)

•

Vraag 19: Wat doet je kun je hier aan Ierland, Ivoorkust of India denken?
		
De infoborden met  de kleuren  ORANJE , WIT  en GROEN, want  dit zijn de KLEUREN
VAN DE NATIONALE  VLAG  VAN INDIA, IVOORKUST en IERLAND (Infoborden bij 		
		
Groenstraat N° 17)

•

Vraag 20: Hoeveel gebouwen zie je hier waarvan je logischerwijze mag veronderstellen dat het ‘slimme
woningen’ of ‘intelligente gebouwen’ zijn?
		
7   (huis, garage, 1 afbeelding op brievenbus; 4 afbeeldingen op infobord,Stationstraat 		
		
23A)

Vraag 21:
a) Hoeveel afbeeldingen van een invalidenwagentje zie je hier?
7    (op de grond, infopaal, verkeersborden; 8 indien men de sticker op een kar op een 		
perron meetelt)
b) Hoeveel maal zie je hier de naam DE PINTE in zwarte letters vermeld? (Tip: veel meer dan 10)
51  (op electriciteitscabine Infrabel, rode postbus, straatnaamborden, Fietspuntinfo, 		
Key Card-infoborden van de NMBS, wegenkaart, infoborden DE LIJN)
c) Wat/wie is hier troebel?
		 PATER ENAME BIER (op infobordje bij café, N°9)
•

•

Vraag 22:
a) Wie (noteer de familienaam zoals vermeld in deze straat) houdt zich professioneel bezig met
tuinen?
VERMEIREN / MAES (infobordjes bij N°44 en zonnepanelen op dak N° 17)
b) ‘Ze’ bevinden zich zusterlijk naast elkaar. De één is van steen de andere van metaal. Bij één zie
je een verwijzing naar ‘n kaartspel en bij de andere naar een Nederlandse merknaam. Wie of wat
zijn die ‘ze’?
BRIEVENBUS en KRANTENHOUDER (ROL) (bij huisnummer 21, met vermelding van 		
brabantia)
c) Welk nummer - vermeld in deze straat - kun je bellen bij inbraakgevaar en bij alarm en welk
nummer bij stralingsgevaar?
093283232 (werd  een tijdje  afgedekt voor werken  / 052222135 / 078365724/
080091486 (op alarminstallaties, sticker met symbool voor stralingsgevaar bij cabine
op het einde van de straat; 09.3802579 en 02.7209990 werden tijdens de zoektocht
toegevoegd)

•

Vraag 23: Welke merken van dranken (noteer die merknamen) zie je in de omgeving van de vermelding
H 80?
		
AMSTEL/COCA COLA / FANTA/ SPRITE / LIPTON / JUPILER/ CHAUDFONTAINE (op de
		
drankenautomaat en op een fietsrek)

•

Vraag 24: Bij wie/wat ben je volgens een opschrift welkom in deze straat?
		
RECORD BANK / BANK J. VAN BREDA & C°/VRIJE BASISSCHOOL/ LOUIS DELHAIZE /
SCHIESSER LINGERIE (Agnes)  

•

Vraag 25: Hoeveel heel minuscule ‘rode ruggen en blauwe sneden’ zie je hier?
		
14   (bij de bib, op de infolabel Lib-Chip bij de ‘slimme schuif - teruggave boeken’)

•

Vraag 26: Wat baten kaars en bril, als de uil niet zienen wil: hoeveel ogen tel je op en aan de gevel en
ingang van het gebouw met vermelding 9-7-5?
		
19  (tellen ≠zien ; bij de ingang van het gebouw op een metalen kunstwerk, op de 		
		
etalagesticker, op de gevelwimpels; indien je de 2 ogen op een affiche in de 			
		
kapperszaak meetelt dan heb je er 21; de uil van Standaard boekandel is een ander 		
		
gebouw!)

•

Vraag  27: Welke handelszaak (noteer de naam) heeft hier een getal in haar naam?
		
4 DISA TRAVEL / EDELGEDACHT( BESIX was niet  zichtbaar gedurende de ganse
zoektocht )

•

Vraag 28: Hoeveel afbeeldingen van koppen en hoofden van dieren en van mensen zie je hier?
		
18   (op infoborden, toelatingsbewijs, toiletborden, standbeeld, steen, boom, 			
		
reddingsboei; tel je het beeldhouwerk met 2 “gestileerde” hoofden en 1 affiche erbij 		
		
dan heb je in totaal 21)

•

Vraag  29: Welk (letter)teken [noteer dit (letter)teken] staat juist vóór de letter T op of vlakbij deze
ijzeren voorwerpen?
		
e/ FERKET/GIETERY /VUYLSTEKE/WATER/ het liggende en staande S-achtige symbool
naast TMVW / LECOMTE/ CITYBEL / 8 T / 80 T/ 20 T / 40 T/    (op naamplaatje FERKET,
		
op rode brandkraan, put- en riooldeksels)                                                                                                                    

