
1. Flor en Flora zijn een romantisch maar ook een beetje stoer koppel kikkers. In welke winkel kan je ze vinden?

......................................................................................................................................................................
2. Lamot bleek een echte trekpleister voor de hippo’s in hun zoektocht naar opkikkertjes. Hoeveel nijlpaarden kan je hier vinden?

....................................................................................................................................................................
3. Op het nijlpaard bij Maturin staan wilde dieren afgebeeld. Welke zijn dat?

....................................................................................................................................................................
4. Eén van de kikkers heeft een treintje op zijn buik. Wat vervoert deze trein?

....................................................................................................................................................................
5. De kikker bij Veritas lijkt wel rechtstreeks uit Hawaï overgevlogen. Welk schoeisel heeft hij aan?

....................................................................................................................................................................
6.Eén van de nijlpaardjes is een zwartwitte lieverd die ons vanalles toewenst dat we nu allemaal moeten missen. 
  Noteer twee  dingen die hij op zijn lijfje heeft staan.

....................................................................................................................................................................
7. Oma Kikker logeert bij Bakkerij Matthys en steekt daar ook een handje toe. Hoeveel taartjes heeft ze gebakken?

....................................................................................................................................................................
8. Op wie lijkt het nijlpaard met het “strooien dakje”, blauw truitje en zwart broekje?

....................................................................................................................................................................
 9. Opa Kikker Oscar heeft een warm vestje aan. Van welk materiaal is het gemaakt?

....................................................................................................................................................................
10. Bij Van Rooy is een nijlpaard op herstelkuur. Van welke kwetsuur komt hij bekwikkelen? 
En nee, het zijn niet alleen zijn oortjes die pijn doen!  
 
....................................................................................................................................................................
SCHIFTINGSVRAAG:
Het nijlpaard bij snoepwinkel Langen Asem is bezeten door groene snoepkikkertjes.
 Hoeveel kikkertjes werden er gebruikt om dit beeld te beplakken?  

........................................................................................................

De handelaars van Mechelen geven met plezier een aantal beelden weg.
 Je kan ze alvast eens gaan bekijken bij Visit Mechelen
(bekijk de openingsuren op www.uitinmechelen.be). 

Hier moet je je ingevulde formulier afgeven om kans te maken op een prijs. 
 Je mag hem ook in de witte brievenbus deponeren.

De wedstrijd loopt af op 30/4/21.

JOUW GEGEVENS:
 

naam: .........................................................................................................................................................
 

e-mail: .........................................................................................................................................................
 

gsm-nr: .........................................................................................................................................................

ZOEKTOCHT WINKELWANDELTENTOONSTELLING
“HIPPO ZOEKT OPKIKKERTJE”

Sjarabang en Mechelen MeeMaken hechten veel belang aan uw privacy en houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming; De gegevens worden enkel gebruikt voor eigen activiteiten. Je hebt het recht om je gegevens in te kijken, aan te passen of te laten

verwijderen.
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