De Tortelduiven
1

Tour d'Amour - 5km

VRAAG:

Wat is de laatste letter van de naam van deze basiliek?
OPDRACHT:

Geef elkaar een complimentje.
MEER WETEN?

2

VRAAG:

Wat is de 2de letter van de voornaam van deze oorlogsheld?
OPDRACHT:

Schiet als een echte Cupido een liefdespijl af op iemand die je graag ziet.
MEER WETEN?

3

VRAAG:

Wat is de 1ste letter van de voormalige functie van dit gebouw?
OPDRACHT:

Loop in polonaise de trappen af!
MEER WETEN?

4

VRAAG:

Wat is de 2de letter van het Engelstalige woord voor iemand die aan paardenrennen doet?
Tip: je komt een deel van dit woord ook in de muziekwereld tegen.
OPDRACHT:

Neem (een van) je wandelmaatje(s) op je rug en loop met hem/haar
tot aan het einde van de straat

5

VRAAG:

Wat is de 3de letter van de vorige functie van dit gebouw?
(tip: het begint met een z)
OPDRACHT:

Roep luidkeels de naam van de persoon op wie je verliefd bent of die je
graag ziet.

6

MEER WETEN?

VRAAG:

Wat is de 6de letter van de naam van deze kerk?
OPDRACHT:

Dans de Tango d’Amore op het liedje “Chérie” van Eddy Wally.
MEER WETEN?

7

VRAAG:

Wat doe je meestal op deze plek? Wat is de 2de letter van dit
werkwoord?
OPDRACHT:

Maak in stilte een wens.

8

VRAAG:

Wat is de 1ste letter van het dier dat je hier ziet?
OPDRACHT:

Geef elkaar een groepsknuffel of een coronaproof high five.

9

VRAAG:

Wat is de laatste letter van de voornaam van de man voor wie een van
deze bekende vrouwen ooit een liedje zong.
OPDRACHT:

Poseer zoals de bekende vrouwen op deze muurschildering.
MEER WETEN?

10

VRAAG:

Wat is de 2de letter van de voornaam van de man naar wie deze straat is
vernoemd?
OPDRACHT:

Kijk elkaar verliefd in de ogen zonder te lachen.
De eerste die lacht, is verloren.

11

VRAAG:

Wat is de 3de letter van de naam van de moeder van de koning naar wie
dit parkje vernoemd is?
OPDRACHT:

Dans een slow op je favoriete nummer.
MEER WETEN?

12

PLAYTIME!

13

(HARMONIEPARK)

VRAAG:

Wat is de laatste letter van de naam van dit gebouw?
OPDRACHT:

Maak een duck face selfie en post deze op IG of FB
met #zeldazorro / @zeldazorroberchem.

WEDSTRIJDOPDRACHT: met de 12 gevonden letters kun je een woord vormen. Tip: zoek het niet te ver…
(bijv. ergens op dit wedstrijdformulier). Noteer hier het woord: ..........................................................................
Jouw Naam: ............................................................................................................................................
Email-adres: ............................................................................................................................................
GSM-nummer: .........................................................................................................................................
Mogen we je mailadres opnemen in ons bestand zodat je op de hoogte blijft van alle
Zelda&Zorro nieuwtjes en acties? JA / NEE

