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AFLEVERING 5: Fotopuzzeltocht  

In deze fotopuzzeltocht testen we uw kennis van en zoekvermogen in het 
noordelijk deel van de binnenstad, specifieker: het werkgebied van onze 
belangenvereniging (zie kaartje). 

U treft een aantal foto’s aan, waarvan u zult 
moeten uitzoeken waar het is. Uit het antwoord 
schrijft u de gevraagde letter op. Let op: ij zijn 
twee letters, y is een letter en let ook op namen 
als “De Vlouw” (met lidwoord). De letters 
vormen achter elkaar een zin. De zin is de goede 
oplossing van deze fotopuzzeltocht!  

Stuur uw antwoord voor 30 augustus  naar 
zomer2020@binnenstadnoord.nl. Uit de goede inzenders trekken we de 
winnaar, en die krijgt een cadeaubon voor Leonidas. 

Veel plezier met deze zoektocht in eigen buurt; overleg is toegestaan!  

 Foto Vraag letter 

1 

 

In welke straat is deze 
spreuk te vinden?  
(2e letter) 

 

2 
In welke straat tref je deze 
brievenbussen aan?  
(2e letter) 
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3 
In welke straat hangt deze 
spiegel? 
(5e letter) 

 

4 
In welke straat staat dit 
huis? 
(2e letter) 

 

5 

In welke straat is dit 
industriële erfgoed te 
vinden?  
(7e letter) 

 

6 

 

In welke straat zat dit 
bedrijf?  
(7e letter) 

 

7 
Aan welke straat is dit 
trapgeveltje te vinden? 
(1e letter) 
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8 
Aan welke straat grenst 
deze ‘steeg’? 
(3e letter) 

 

9 

In welke straat staat het 
huis met deze naam?  
(4e letter) 
 

 

10 

 

Aan welke straat woont 
deze dame? 
(3e letter) 
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11 
In welke straat is deze 
wandversiering te vinden?  
(7e letter) 

 

12 
In welke straat schijnt 
altijd dit zonnetje? 
(3e letter) 

 

13 

In welke straat staat dit 
hek?  
(1e letter) 
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14 

Wat is de straatnaam die 
hoort bij het statige pand 
met deze bloembak? 
(3e letter) 

 

15 

 

In welke straat hangt deze 
toepasselijke 
muurschildering? 
(3e letter) 

 

16 

Wat voor soort fabriek was 
hier vroeger gevestigd? 
(1e letter naam soort 
fabriek) 

 

17 

 

Aan welke straat is deze 
toegangsdeur te vinden? 
(1e letter) 
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18 

 

In welke straat staat deze 
garage? 
(5e letter) 

 

19 

 

In welke straat vind je dit 
huis?  
(7e letter) 

 

20 

In welke straat staat het 
huis met dit opvallende 
dak? 
(2e letter)) 

 

21 

Welke straat ligt achter dit 
eerbetoon, zoals de naam 
verklapt? 
(7e letter) 
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22 

Aan welke gracht is deze 
bekende held uit Kuifje te 
vinden? 
(1e letter) 
 
 

 

23 

 

In welke straat staat dit 
huisje? 
(3e letter) 

 

24 
In welke straat kijkt dit 
keramiek je aan? 
(2e letter) 

 

25 

In welke straat vind je 
deze gevel?  
(5e letter) 
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26 

 

In welke straat staat dit 
stadhuys? 
(4e letter) 

 

27 
In welke straat tref je dit 
aan de muur aan? 
(3e letter) 

 

28 

Aan het begin van welke 
straat hangt deze 
herinnering? 
(5e letter) 

 

29 

 

Bij welk restaurant hangt 
deze waarschuwing voor 
de vertrekkende gasten? 
(2e letter naam restaurant) 

 

30 

Ik welke straat vind je 
deze muurschildering? 
(8e letter) 
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31 
In welke straat staat dit 
educatieve gebouw? 
(10e letter) 

 

32 

 

In welke straat tref je deze 
intrigerende buitentrap op 
hoogte aan? 
(5e letter) 

 

33 
In welke straat hangt dit 
ANWB bordje? 
(4e letter) 

 

34 

Bij het speelplekje aan 
welke straat is dit ‘elitaire’ 
parkeerregime te vinden? 
(3e letter van de 
straatnaam) 

 

35 
 

In welke straat is deze 
slogan te vinden? 
(6e letter) 
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36 

Wie is deze trotse 
naamgeefster van een 
rijksmonument die je in de 
buitenlucht aankijkt bij je 
bezoek? 
(3e letter achternaam) 

 

37 
Welk (verborgen) park 
loop je hier binnen? 
(2e letter) 
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38 

In welke straat vind je dit 
toegangspad achter een 
hek? 
(8e letter) 

 

39 
In welke straat staan deze 
schoorstenen? 
(10e letter) 

 

40 

In welke straat staat deze 
bekende Delftenaar en zijn 
boekenkist? 
(6e letter) 

 

41 
In welke straat vind je dit 
winkelpand? 
(1e letter) 
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42 

 

In welke straat staat dit 
pand? 
(12e letter) 

 

43 

In welke straat vind je dit 
ornament boven een 
imposante ingangsdeur? 
(2e letter) 

 

44 

 

In welke straat hangen 
deze wapens?  
(10e letter) 
 

 

45 

Waar vind je deze opgang 
naar het ‘dakterras’ met 
uitzicht op het water? 
(4e letter) 
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46 
In welke straat hangt deze 
pikante muurschildering? 
(3e letter) 

 

47 Hoe heet deze brug? 
(4e letter) 

 

 

Antwoord:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
 
 

                   

 

41 42 43 44 45 46 47 
 
 

      

 

 


