
Kinderfotozoektocht Huisje van Majutte

Corona tijdperk!



Uitleg

• Gratis aangeboden door Huisje van Majutte Blankenberge.
• Er zijn geen prijzen te winnen! Gewoon voor de lol!
• Hou je aan de afspraken van de overheid!
• Van foto tot foto!
• De volgende foto is telkens te zien van op de plaats van de vorige!
• Er zijn 15 vragen en 15 doe-opdrachten.
• De begeleider mag beoordelen als de opdracht goed uitgevoerd is.
• Antwoordblad voor 15 vragen en de beoordeling van de opdrachten.
• Neem een potlood of balpen mee.
• Smartphone is ook handig!



Uitleg

• Achteraf mag het blad tussen de deur van Majutte gestoken worden 
of ingescand en doorgemaild naar info@majutte.be.

• Feedback is steeds welkom op het zelfde adres of facebook pagina;
• Te downloaden van de website www.majutte.be (media)
• Kan afgedrukt worden!
• Maar beter voor het milieu gewoon bekijken op de smartphone!
• Hoop dat iedereen er plezier aan beleeft!

http://majutte.be
http://www.majutte.be/


Start aan de Victorine 
Franchommelaan



Doe
opdracht 1

• Tot aan de volgende foto 
moet je slalommen tussen de 
zitbanken!





Vraag 1 • Ken je de naam van de drie 
boten van de reddingsdienst?





Doe
opdracht 2

• Ga hier naast zitten en 
probeer één minuut zelf een 
standbeeld te zijn zonder te 
bewegen!









Doe
opdracht 3

• Loop heel snel deze 
rolwagenhelling af tot op het 
strand en terug omhoog! 
Hoeveel seconden?





TTicket automaat 65

Automaat 
65







Vraag 2

• Hoe heet dit gebouwtje?

• Dat was een put in de grond 
die vroeger als koelkast werd 
gebruikt om dingen te 
bewaren.





Vraag 3

•Welk dier komt voor in de 
naam van de kunstenaar van 
dit beeld.





Vraag 4

• Boven op dit muurtje zijn een 
soort blinkende nagelkoppen 
te zien. Hoeveel tel je er aan 
één zijde van het glas?





Doe
opdracht 4

• Luister naar het verhaal en 
vertel dan na hoe Sterken 
Dries aan zijn naam kwam.

• Toen hij nog een peutertje was mocht hij mee 
naar Wenduine met zijn papa. Hij zat in een 
benne (vismand) op de rug van zijn vader. Toen 
de papa in Wenduine aankwam, was de mand 
leeg. Dries heeft zelf de weg naar zijn huis 
teruggevonden…. Daarom werd hij Sterken 
dries genoemd.





Doe
opdracht 5

• Leer dit spel aan je 
begeleider die bij je is!
• Zoek een steen of blokje…





Doe
opdracht 6

• Nu je dicht bij het strand 
bent, zoek je 3 dingen die 
hier niet thuishoren (afval) 
en gooi ze in de vuilnisbak!







Vraag 5

• De naam van dit restaurant is 
Zeezicht!
• Zoek straks nog 5 anderen

namen van restaurants die je
nog tegenkomt!







Doe
opdracht 7

• Een piratenboot?
• Zing een zeeroverslied.







Vraag 6

•Minigolf speel je met een 
bal!
• Zoek nog 5 sporten die je ook

met een bal moet spelen.







Doe
opdracht 8

• Zie je hier hoe laat het is?
• Zoek iemand in de buurt om 

te vragen hoe laat het is…
•Maar je moet dat in een

andere taal doen!









Vraag 7

• Teken dit bordje zo mooi 
mogelijk na!







Vraag 8

•Welke dieren kom je hier nog 
tegen tot aan de volgende 
foto?









Doe
opdracht 8

• Jantje lacht en Jantje 
schreimt

• Vertel over één moment 
waar je heel blij was en één 
moment waar je heel 
verdrietig was.







Doe
opdracht 9

• Huisje van Majutte
• Hier in dit vissershuisje 

woonden ze met 12 kinderen 
… dus 14 mensen.

•Maak een selfie voor het 
huisje!







Doe
opdracht 10

• Bakkersstraat trap
• Hier ga je omhoog!
•Maar achteruit!









Vraag 9

• Hoeveel meter denk je dat 
deze baby al omhoog 
geklommen is? (Tot aan zijn 
handen.)
• (Een appartementsverdiep is 

ongeveer 2,5m)









Doe
opdracht 11

• Zoek 5 schelpen van een 
andere soort.









Doe
opdracht 12

• Probeer voorzichting op één 
been op het muurtje rond 
één van de pyramiden te 
springen. Lukt dit zonder je 
been neer te zetten?











Vraag 10

• Uit welke richting komt de 
wind vandaag?





Doe
opdracht 14

• Hier mag je een vers of
gedicht vertellen… of er zelf 
eentje uitvinden die rijmt.







Doe
opdracht 15

• Je bent burgemeester en je 
mag boven op de trap van dit 
oude stadhuis iets belangrijks 
zeggen aan de mensen!









Vraag 11

• Uit welk land kwamen de 
soldaten die hier vermeld zijn 
op dit beeld?







Vraag 12

• Hoeveel appelbomen staan 
er hier op de markt?







Vraag 13

• Schrijf de naam van de man 
zonder fouten over!









Vraag 14

• Zoek nog 5 woorden die met
”IJ” geschreven worden.









Vraag 15

• Hoeveel boete moet je
betalen als je afval zo maar in
het rond weggooit?


