
 Antwoorden “Winterfotozoektocht 2021” vtbKultuur Brasschaat 
 

 

Vraag Antwoord Vraag Antwoord 

1. “AREI” of “differentieelschakelaar” 24. 
 

De Krekel 

2. Kind 25. Twee 

3. Disc Belgium 26. Kiné-Accent 

4. Aralea 27. Neen 
 

5. Jeruzalem 
 

28. Frigo Techniek 
 

6. De Kanteling 29. De Joker 

7. “EBEMA Rijkevorsel” en/of “5050 EN-GJS500/7” 30. Den Ivoren Bal 

8. “Vistrap” of “Ecologie, recreatie, educatie” 31. 10 

9. Julie 32. (Apotheek De) Mortier 

10. 5 x 33. Telefoonnummer 03 651 61 61 

11. Guy Masson en/of Joey Hermans 34. Ter Streke De Vorsche Kwaekt 

12. IN HOC SIGNO VINCES 35. Serviceflats 
 

13. Frans Van Bergen 36. IMMACULADA 

14. Garden Passion 37. Ski’s en stokken 

15. Neen 38. Buurthuis op maat 

16. 
 

Chichicolat 
 

39. Rode Kruis (afdeling Brasschaat) 

17. De Meyer 40. 37 

18. CM (Christelijke Mutualiteit) 41. € 2,50 
 

19. Duvel 42. Klank 

20. 
21. 
22. 
23 

Gran Gusto 43. Neen 

21. 
 

Gooi je afval niet op de grond 44. 3 

22. Kari 45. 7 

23. PAX   

 
 

Hierbij enkele woordjes uitleg bij de antwoorden waarover mogelijk enige onduidelijkheid kan zijn. Eerst een 
algemene opmerking: de antwoorden die letterlijk te lezen waren en dus slechts moesten overgeschreven 
worden, moesten wel correct overgeschreven worden; daar hebben we behoorlijk streng verbeterd. 

Vraag 1 

Als “AREI” of “differentieelschakelaar” wordt vermeld, is het antwoord correct gerekend. Bijkomende tekst mocht 
eventueel vermeld worden. 

Vraag 7 

Er waren meerdere putdeksels waarop de gezochte tekst voorkwam. Indien één van de twee teksten wordt 
gegeven of beide worden vermeld, is het antwoord correct gerekend. Ook vermeldingen als “putdeksel” e.d. zijn 
correct gerekend. 



Vraag 8 

De oorspronkelijke bedoeling was om als antwoord “Ecologie, recreatie en educatie” te krijgen, maar ook alle 
antwoorden waarin naar de “vistrap” (“Aanleg vistrap” e.d.) wordt verwezen, werden correct gerekend. 

Vraag 11 

Als één van de twee wordt vermeld, is het antwoord correct gerekend. Je hoeft niet beide te contacteren voor 
werken. 

Vraag 16 

Hier werd duidelijk gevraagd naar de naam in “De Kiekeboes”. In het uitstalraam stond een album van 
“De Kiekeboes” met de betreffende tekeningen en tekst. Enkel “Chichicolat” is correct gerekend. 

Vraag 22 

De naam “Kari” werd twee keer gegeven, “KariKari” was dus fout; enkel “Kari” werd correct gerekend. 

Vraag 25 

Sommigen vonden dat de krul in de staart van één varkentje toch niet echt geslaagd was en schreven “Eén”, maar 
we hebben toch enkel “Twee” correct gerekend. Je moet wat soepel zijn als zo’n varkentje omwille van corona 
ook niet naar de kapper kan voor een mooie krul! 

Vraag 26 

Het verwachte antwoord was “Kiné-Accent”, maar ook “Veldstraat 280” of de combinatie van beide is correct 
gerekend! 

Vraag 31 

De straatnaam staat op beide zijden van het blauwe bord, telkens vijf, dus was het antwoord “Tien”. De foto die 
moest gezocht worden, was zichtbaar vanaf beide kanten van het straatnaambord. Bovendien was de vraag 
“Hoeveel klinkers staan er al te saam …”. 

Vraag 32 

Een mortier is een wapentuig met korte vuurmond; als het antwoord “Mortier” bevatte, is het correct gerekend. 

Vraag 33 

“Negenentwintig” is de som van het telefoonnummer waarop de dokters te bereiken zijn. Als het 
telefoonnummer zelf werd vermeld of als de tekst “Telefoon dokters” of iets dergelijks werd vermeld, dan is dat 
correct gerekend.  

Vraag 35 

Op het bord stond “Balderhof” naast “Serviceflats”. Enkel “Serviceflats” is correct gerekend.  

Vraag 37 

Indien het antwoord “Ski’s” bevatte, dan is het correct gerekend, los van de andere zaken die eventueel ook nog 
vermeld werden.  

Vraag 38 

In koeien van letters kon je lezen “Buurthuis op maat”, en een maat is een goede vriend. In de tekst stond “op” 
tussen aanhalingstekens, dat moest je dus zeker eerst vinden. Als het antwoord “Buurthuis” bevat, dan is het 
correct gerekend.  

Vragen 44 en 45 

Van de foto’s in het Prins Kavelhof hoorden de foto’s 3 en 7 niet thuis in de reeks. Als die twee getallen te vinden 
waren op positie 44 en 45, dan is dat correct gerekend; de volgorde speelde geen rol. 
 


