Fotozoektocht Bomenwijk
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welke bestemming had dit gebouw vroeger? (foto 1)
Welke letters ontbreken er op dit bord? (foto 2)
Welk toestel id. nummer staat hierop vermeld? (foto 3)
Wat zie je tegenover deze deur met nummer 78? (foto 4)
Hoeveel brievenbussen tel je in deze straat? (foto 5)
Onze wijk telt vele banken, maar in welke straat en t.h.v. welk huisnummer kan je hier even
uitrusten? (foto 6)
7. In welke straat is deze foto genomen? (foto 7)
8. In welke straat is deze foto genomen? (foto 8)
9. Je bent zeker geen uil als je ons de straat en het huisnummer kan vertellen. (foto 9)
10. Huisnummer 22 krijg je van ons cadeau. Welke officiële buitenlandse instelling was hier
voorheen gevestigd? (foto 10)
11. Geef de naam van het gebouw waarop je deze antenne kan vinden. (foto 11)
12. Welk getal en letter ontbreekt er in het witte lege gedeelte? (foto 12)
13. Geef de straatnaam waar deze foto genomen werd. (foto 13)
14. Deze straat heeft een groene fietssuggestiestrook. Graag de straatnaam. (foto 14)
15. In welke straat en huisnummer woont deze poezenliefhebber. (foto 15)
16. In welke straat kan je deze garages vinden? (foto 16)
17. Geef de datum die je tegenover huisnummer 60 van deze straat kan vinden. (foto 17)
18. In welke straat is deze foto genomen? (foto18)
19. In welke straat en huisnummer kan je deze pomp vinden? (foto 19)
20. Geef het hoogste huisnummer in deze straat. (foto 20)
21. Geef de functie van deze toren. (foto 21)
22. Als je goed kijkt kan je op enkele foto’s zien op welke dag van de week onze fotograaf op
pad was om de foto’s te nemen. Op welke dag was onze fotograaf onderweg?
23. Mijn initialen zijn I.P. en heb een officiële functie in de Bomenwijk. Graag mijn voornaam,
familienaam en functie.
Schiftingsvraag: Om alle foto’s te nemen maakte onze wijkfotograaf er zonder omwegen
een mooie wandeling van. Hoeveel stappen stonden er bij aankomst op zijn
stappenteller?
Alle foto’s zijn terug te vinden in volgende straten: Abeeldreef, Acaciadreef, Akkerstraat,

Albertdreef, Beukendreef, Binnenweg, Eikendreef, Elzenstraat, Essenhoutstraat,
Hoevensebaan,(oneven nummers vanaf Zandstraat tot grens Hoevenen), Iependreef,
Irisdreef, Knotwilgstraat, Nieuwe Wijk, Oblatenlaan, Palmstraat, Peedreef, Pieter de
Smetdreef, Platanendreef, Silvesterdreef, Sterrelaan, Wilgenstraat, Zandstraat,
Zilverlindendreef en alle paden.
Deze fotozoektocht loopt tijdens de maanden Juli en Augustus en is voorbehouden voor alle inwoners van
de gemeente Kapellen. Maximum 1 deelname per adres. Na afsluiting van de zoektocht kan je de
antwoorden via de website www.bomenwijk.be en in de bib van Kapellen en Putte raadplegen.
Volg steeds de wegcode en denk aan uw veiligheid. Het is verboden privé-eigendommen te betreden. Bij
discussie heeft de jury het laatste woord. Deelnameformulieren zijn te verkrijgen en in te leveren bij
Dagbladhandel Blauw hof, Hoevensebaan 233, 2950 Kapellen. De openbare bibliotheek van Kapellen en Putte
en In het administratief centrum van Kapellen. Digitaal inleveren kan via info.Bomenwijk@gmail.com
Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd. Veel plezier en hopelijk wint u een mooie prijs!

Antwoordformulier
Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………
Straat: ………..………………………………………………………………………………Nummer: ………………
Telefoon: ……………………………………………… Email: …………………………………………………………
1 …………………………………………………………………………………………………………………………………
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
6 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
7 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
8 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
9 ………………………………………………………………………………………………………………………………….
10 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
11 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
12 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
13 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
14 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
15 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
16 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
17 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
18 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
19 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
20 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
21 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
22 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
23 ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Schiftingsvraag : …………………………………………………………………………………………………………..

