
fotozoektocht flirten met de grens

Hartelijk welkom op onze fietstocht doorheen het mooie Kempen~Broek. 
Vandaag kom je langs 15 fietsknooppunten. De foto’s die je ziet, zijn ge-
nomen op verschillende plekken langs de route. We zeggen niet precies 
waar, maar geven wel mee tussen welke knooppunten ze zijn getrokken. 
Let goed op tijdens het fietsen zodat je de plekken herkent en kunt ant-
woorden op de vragen. De antwoorden vul je in in het kruiswoordraadsel 
beneden. Opgelet, de ‘i’ en de ‘j’ van de gestipte ‘ij’ worden in twee ver-
schillende vakjes ingevuld. Verticaal in de rode vakjes krijg je de oplos-
sing. Na de zomer kun je de juiste oplossing op de website terugvinden.
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Opdracht 1:  tussen            en   

Welke dieren worden in deze stallen 
gehouden?

Opdracht 2:  tussen             en 

Welke groenten kweekt deze familie?

Opdracht 3: tussen              en

Hoe werd de draad uit WOI genoemd?

Opdracht 4: tussen               en

Voor welke rupsen word je hier ge-
waarschuwd? 

Opdracht 5: tussen               en

Wat is de naam van de producent van 
het pompgemaal?

Opdracht 6: tussen              en 
  
Wat is naam van de geel bloeiende 
plant op het infobord?

Opdracht 7: tussen               en

Wat is de naam van de molen zoals 
deze op de houten poort staat?

Opdracht 8: tussen               en

Welke vereniging roept je op om lid te 
worden?

Opdracht 9: tussen               en

Over welke dijk fiets je hier?

Opdracht 10: tussen              en 
  
Geef de naam van dit gebied

Opdracht 11: tussen             en

Naar welke heilige is dit plein ver-
noemd? 

Opdracht 12: tussen             en

Wat is het laatste woord van de Latijn-
se spreuk in de kapel?
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