
Antwoordenformulier Fotozoektocht 

Scouts JFK Menen 
Naam speurneus: ………………………………………………. 

Schrijf een boodschap voor je medescoutsers in het kader. 

We zullen jouw boodschap dan samen met die van alle andere speurneuzen op onze 
Facebookpagina plaatsen "#$% 

 

Foto’s + vragen 
 

 

 

 

Welk zuiders land is terug te vinden op 
deze postbus? 

Antwoord: …………………………………………… 

Welke vorm heeft de constructie 
waarin dit Mariabeeldje staat? 

Antwoord: ……………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel paaltjes vind je voor dit 
gebouw? (fietsrekken niet meegeteld) 

Antwoord: ………………………………………. 

OPGELET! Deze plaats ligt een beetje 
verstopt maar voor echte speurneuzen 
zou dat geen probleem mogen zijn "#$% 

 

Hoeveel bogen met tralies tel je hier? 

Antwoord: ………………………………………. 

Wie maakte dit standbeeld? 

Antwoord: ……………………………………….. 

In de buurt van deze foto vind je 
trappen. Hoeveel trappen zijn er? 

Antwoord: ………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

Je ziet een graffitimuur.  

Boven welk getal staat een paars kroontje? 

Antwoord: …………………………………………………… 

Ga door het hek en zoek het antwoord. 

Hoeveel moet je betalen om een kaarsje 
te branden? 

Antwoord: ………………………………………… 

In welke eeuw leefde deze man? 

Antwoord: …………………………………………. 

In de buurt van de tunnel vind je een 
trainingsschool voor …………………….? 

Antwoord: ……………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je geluk hebt zie je enkele mooie 
dieren rechts over het brugje! 

Hoeveel gesnoeide bomen zie je links over 
de brug? 

Antwoord: ……………………………………………. 

Hoeveel klokken zie je aan dit 
gebouw hangen? 

Antwoord: ……………………………………. 

Rond dit plein vind je een café vernoemd 
naar een dier. Welk dier is dit? 

Antwoord: ……………………………………………. 

Hoeveel pompen heeft dit tankstation? 

(Hiervoor hoef je de straat niet over te 
steken!) 

Antwoord: …………………………………………… 



 

Welke naam vind je onder dit 
symbool? 

Antwoord: ……………………………………. 

Proficiat! Je hebt de zoektocht tot een 
goed einde gebracht! 

Hint: vond je de eerste foto niet? Kijk dan 
nog eens goed rond! 

Goed gedaan! &'() 

Laat gerust nog een tekening in krijt achter op de 
parking. Als je wil kan je ook een foto van je speurtocht 

samen met je antwoorden opsturen naar  

dauwe.bulckaen@telenet.be  

De beste speurneuzen worden dan beloond met een 
vermelding op onze facebookpagina! 

Hopelijk zien we elkaar snel terug! 

Stevige linker 


