
De vragen beginnen in het centrum van de Kloosterveste maar je kunt ook elders op de route 

beginnen. 

1 Op de lantaarnpaal voor de ingang van MFA Kloosterveste zit een geel bordje die wijst naar de 

ingang. Noteer het tweede woord van het gele bordje. 

2. rechts naast de ingang van Groenrijk zit een geel bordje op het gaaswerk. Noteer het derde woord 

van het gele bordje.  

3. Wat is de naam van de B&B?  

4. Maak de slagzin af. 

5. Wat is het derde woord op het bordje met afbeelding van een hond? 

6. Wat is de naam van de flat (bord voor de flat op rasterwerk gemonteerd). 

7. Direct links van de 4 ondergrondse afvalcontainers is een gereserveerde invalideparkeerplaats. 

Noteer de vier letters van de kentekenplaat.  

8. Bij de ingang van de Slingeborgh staat een bord van Housegard. Noteer het 8ste woord.  

9. Iets voorbij de ingang naar de Lariks staat aan de linkerkant in de bosrand een bord met twee 

groene planken. Noteer de 3 woorden van de onderste regel op de onderste plank. 

10. Hoe heet de flat schuin tegenover de watertoren? 

11. Wat staat op de gevel van huisnummer 13?  

12. Kantorencomplex 39a. Noteer het 3e woord van het witte bordje op het beweegbare hek.  

13. Kruising Witterstraat/Da Costalaan: Op het kleine kastje in de zuid-west hoek van de kruising zit 

een gele sticker. Noteer het 3e woord. 

14. Noteer het 1e woord wat bovenop de gevel van het pand staat.  

15. Schuin tegenover de politieflat staat een bord van 360GOLF. Noteer het 3e woord. 

16. Onder de brug is graffiti gespoten op de gele zonnebloem. Welke meisjesnaam staat linksonder 

de afbeelding? 

17. Welke naam staat onder de esculaap afbeelding op het bord?  

18. Noteer het 3e woord op het onderbord van het driehoekige verkeersbord ‘beweegbare brug’. 

19. Op huisnummer 6 staat een onderbordje. Noteer het woord achter ‘Fair’. 

 


