
Fotozoektocht, kwb Torhout content           zomer 2020 

Familiefotozoektocht kwb Torhout Content!          Het Revinzepad! 

Fotoblad: Bij deze 20 foto’s hoort telkens 1 vraag. Foto’s staan in willekeurige volgorde.  
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Fotozoektocht, kwb Torhout content           zomer 2020 

Antwoordblad! Bij elke foto hoort een vraag. (geen strikvragen) 
 
1.Waar staat precies ‘uz uzeke’? (adres) oude Wijnendalestraat 4 Torhout (zo geeft het 

straatnaambordje aan) OF Molenweg 4 (zo geeft Google maps aan)  

2.Hoe snel mag je in deze straat, waar je dit hek vindt, rijden?  50km/u 

3.Wat is het product van de twee huisnummers die je op deze brievenbus vindt ? 35 

   (onder de blauwe vlekken van de foto)  

4.Wat is de naam van het bedrijf dat zich hier vlak tegenover bevindt? De Linde  

    (ander kant van de straat) 

5. Hoeveel gelijkaardige vogels (niet noodzakelijk gelijke)  vind je bij dit huis?  2 

6. Welke 2 jaartallen vind je op dit monument?  1954 -1983 

7. In de richting van welk fietsknooppunt wandelen we hier? 85 

8. Hoeveel fietsen vind je op de bijhorende foto? 6 

9. Nabij welk huisnummer vind je deze bewoner? 7 

10. Vul dit telefoonnummer correct aan! 050 22 37 13 

11. In welke straat vind je deze foto? Heidestraat 

12. Welk getal vind je hier even boven de pijl van het Revinzepad? 30 0562 

13. Wat is het huisnummer waar je deze taaie koe vindt? 1 

14. Hoeveel traptredes leiden hier naar de voordeur? Vraag werd geannuleerd (4 tredes met drempel 

is 5 tredes, om discussie te vermijden is deze vraag geannuleerd) 

15. Wat is de naam van deze taverne? ’t Hof van Engeland  

16. Wie weet was hier ooit een minicamping? In welke straat zijn we hier? Veldstraat 

17. Welke drie instructies worden hier gegeven?  

       1 speelzone 

       2 uitsluitend voetgangers  

       3 honden aan de leiband 

18. Hoeveel van die objecten vind je hier in de onmiddellijke omgeving? 5 

19. Hoeveel blauw geschilderde bloemetjes vind je bij dit kapelletje? 4 

20. Hoe heet deze tearoom waar je ook wel een snack kan krijgen? Wijnendale wandeling 


