
Vragen  

1.Welke klinker(s) komen niet voor op deze paal ?  U en Y              

2. Geef het huisnummer waar ik bij hoor ? 16 

3. Hoeveel soortgenoten( oranje plastic buis)  inclusief mezelf staan er hier ?  5 

4. Welk beroep wordt hier uitgeoefend ? * kinesitherapeute – bewegingsconsulente  

5. Welk sterrenbeeld is hier vermeld? VIRGO 

6. Welke  naam van een dierenverblijfplaats vind je hier al dan niet verborgen terug ?* BURCHT -NEST 

7.  Tot welk woord behoor ik? SAND  Hoeveel maal komt dit woord  voor op of aan de voorgevel ? 5 

8. Geef het huisnummer waar ik bij hoor ? 73 

9. Welk woord staat hier onder mij? KAPITTELHOF 

10. Geef het huisnummer waar ik bij hoor ? 47 

11. Wie kroop hier in de pen ? LUC BLOMME  Geef de som van de cijfers die je op dit gegeven  kan vinden ?  18 

12. Welke namen kan je hier terugvinden op mijn gevel ?  LUC ROTSAERT – DESPLENTER-VERBEURE- ST.ANDRIES 

13.Geef de som van de cijfers die zich hier op mij bevinden? 12 

14. Wie trok de foto van het woudaapje?  YVES ADAMS 

15. Geef de naam van de kunstenaar ? WOUTER PERSYN  

16. Waarheen word je in de omgeving van mij  ‘gepijld’ geleid ? * E40/A10 – route GROEN LINT – KNOOPPUNT 94- 

VLAANDERENROUTE- KUNSTSTEDENROUTE. 

17. Hoeveel vijfhoekige bloemmotieven bevinden zich op het huis waar ik deel van uit maak ? 8 

18.Welke firma wordt hier vermeld ? TUIN & VIJVERCENTRUM DUINFLORA 

19. Wat is het nummer van de paal dichtst bij mij ? 6275 

20. De hoeveelste van ons alfabet  behoor ik toe ? 15 de 

21. Welk jaartal vind je hier terug ? 1995 

22. Wie heeft de omheining geplaatst waar ik toe hoor en wat is de som van de verschillende cijfers op dit bord ? 

WIMAC -26 

23. Hoeveel wezens vind je  hier ( voortuintje meetellen) ? 7(8 is ook ok, nieuw gegeven) 

24. Wanneer werd de omgeving hier een pleintje ?1999 

 

*   meerdere antwoorden mogelijk 

Schifting 1 : Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van zaterdag 18 september 2021. 

7078 

Schifting 2 : Geef het reservegetal van diezelfde lottotrekking.  7 

TOTAAL TE VERDIENEN PUNTEN : 38 

Meeste fouten op vraag 11 2e deel ( 4 x vijzen met cijfer 1 er op ). 


