Naam: .......................................

Dots & Arrows ‐ Antwoordenbundel Zoektocht met Vragen
Part 1

V1: Welke exotische vogel vinden we hier terug? TOEKAN
V2: Lik hem dicht, stuur hem op,… Wat is de huisnummer? 73A /101
V3: Dots & Arrows, onze naam is afgeleid van een bol en een pijl. Bij welk bedrijfje vinden we
deze “bol” en pijl terug? Wini

Wool

V4: In welk jaar is “die van Lourdes” naar Bouwel verhuisd?

1956

V5: Welke type Citroën vind je hier terug op het hek? DS
V6: Wie apprecieert hier een kleine daad ? KOE
V7: Tot welke groep behoort het instrument dat hier bespeeld wordt?

BLAASINSTRUMENT
V8: Welk voorgaand antwoord heeft hier dolle pret?

KOE

V9: Pif poef paf, wat schieten ze hier af? KLEIDUIVEN
V10: Welke muziek draait deze discobar?

ALL MUSIC / DE JUISTE MUZIEK

VOOR IEDER FEEST
V11: Welk vegetarisch ontbijt vinden we hier terug? MUESLI
V12: Twee keer vijf is tien, wat is hier tien keer te zien? AUTOBANDEN

Naam: .......................................

Dots & Arrows ‐ Antwoordenblad fotozoektocht ‐ oplossing
In welk blokje van het roadbook komt u volgende foto’s tegen?
Noteer het nummer van het blokje uit het roadbook waar u de foto ziet (de nummer van de blokjes
vindt u telkens onderaan elk blokje).
Komt u bijvoorbeeld foto A in het 5de vakje tegen, dan noteert u naast foto A: “5”.
De foto’s staan niet op volgorde, het kan dus dat u eerst foto E tegen komt.

Foto A

48

Foto B

58

Foto C

81

Foto D

77

Foto E

24

Foto F

55

Foto G

14

Foto H

75

Foto I

27

Foto J

35

Schiftingsvraag
Hoe lang zit Bouwcenter Dils al op deze locatie? (Eindstop)
…………………………………………………………………….
Nog een vraagje voor de organisatie: ‘wat hebben jullie liefst?’.
□
□
□
□

Zoektocht met vragen
Fotozoektocht
Gecombineerd (vragen en foto’s)
Andere: ………………………………………………………….

Hebben jullie nog opmerkingen of tips waardoor we ons kunnen verbeteren?
Schrijf ze hieronder dan maar neer.
...................................................................................................................................................

