
 

Wandelzoektocht Finestrat 2019 – VIW Costa Blanca 

OPLOSSINGEN EERSTE DEEL 

1. Aan de wand hangen zilverkleurige letters die ‘Ajuntament de Finestrat’ 
vormen. Hoeveel verschillende vormen hebben ze nodig gehad om de letters 
te maken? 
 11  :  nl. voor A – J – U – T – M – E – D – F – I - . (puntje op de i) – S  / 

voor de letters ‘u’ en ‘n’ en ‘j’ en ‘r’ werd dezelfde vorm gebruikt. 
2. Hoeveel hoofddeksels kan u hier afgebeeld zien waar ook ‘Sant Vicent’ op 

staat? 
 7 of 9 (werden beide correct gerekend) : op de taulell staan er 3 of 4 

(afhankelijk als je de aureool meetelt), op het bord met de uitleg van de 
taulell staan er ook 3 of 4 en op het straatnaambord juist op de hoek 
staat ook nog een kroon. 

3. Welk getal (afgebeeld groter dan 3 cm) bevindt zich hier tussen huisnummer 
31 en 35? 
 33 – 1857 – (evt. 35) 

4. Wat verkochten ze in deze zaak die duidelijk de tand des tijds niet heeft 
doorstaan? 
 Deze vraag werd geannuleerd omdat de foto niet meer overeenkomt met 

de huidige situatie, maar het antwoord was inderdaad ‘vis’. 
5. Welke letter staat hier bij een “M”? 
 C - J 

6. Welk woord begint hier met een ‘A’ en eindigt met een ‘O’? 
 ALBERO – ALCANTARILLADO – ALUMBRADO – AÑO - ALFREDO 

7. Welke naam van een Spaanse (ex-)wielrenner staat hier op zijn kop? 
 CONTADOR 

8. In welke kleur staat “FARMACIA” hier geschreven? 
 WIT (evt. ZWART en ROZE) – Niet groen want tekst staat in hoofdletters 

en “   “ (de farmacia in de groene kleur staat in kleine letters) 
9. Waarvoor staat de hier te lezen afkorting “ADF”? 
 ASSOCIACIÓ DE DONES DE FINESTRAT 



10.Wat is hier te zien of te lezen? 
 “TESA”   /  Kroon  /  “1900”  /  Bloem  /  Rechterhand  /  Eén “8” 

11.Welk cijfer dat deel uitmaakt van een hier te lezen telefoonnummer staat 
hier juist tussen een “0” en een “1”? 
 0 – 6  (er hangen twee telefoonnummers in een straal van 10 meter) 

12.Welk vierletterwoord kan er gevormd worden met de initialen van een 
bekende Spaanse politieke partij? 
 SOEP – POES – EPOS – OEPS – PESO – POSE (5 van de 6 antwoorden 

was voldoende) 

OPLOSSINGEN TWEEDE DEEL 

1. In de Carrer La Sorda vindt u ‘Casa de Francisco’ terug. Welk dier waakt hier 
als het ware over dit huis? 
 Stier en salamander  (links en rechts van de voordeur) + vis en  

(roof)vogel op het dakterras 
2. In welk jaar heeft men hier een werk van Josep Azorin ingehuldigd? 
 2003 én 2007 : er staan 2 werken van Azorín; aan het begin en op het 

einde van het park 
3. Hoeveel driehoeken telt u op de metalen structuur aan de zijkant/korte kant 

van het Auditorium (enkel 1 zijkant, die langs waar je passeert)? 
 20 

4. Volgens gegevens alhier te vinden werd de Ermita gerestaureerd door het 
gemeentehuis van Finestrat zijnde burgemeester Jose Miguel Llorca Llinares. 
Wat is de precieze datum van dit bericht? 
 13 juni 2003 – Hiervoor moet je wel door het kleine venstertje van de 

deur naar binnengluren; staat op een bord aan de rechterkant 
5. Hoeveel klokken zie je hier bij de Ermita? 
 3 klokken ; 1 echte klok aan de Ermita zelf en 2 afbeeldingen van een 

klok op het bord ernaast 
6. Aan de linkerkant van de voordeur van de Ermita hangt een mozaïek met de 

naam van de Ermita. Op hoeveel tegels staat er één letter “T”? 
 2 (de ‘T’ van ERMITA komt maar één keer voor op een tegel maar ook de 

‘T’ van de maker staat op één tegel 

OPLOSSINGEN DERDE DEEL 

1. Tijdens onze tocht dateert het oudste huis van 1894 
 NIET WAAR – oudste huis dateert van 1834 

2. Tijdens onze tocht komen we 3 ‘taulells’ tegen 
 WAAR – we komen 3 taulells tegen en er wordt op een bord melding 

gemaakt van een vierde taulell maar die komen we niet tegen in levende 
lijve  



3. Tijdens onze tocht komen we o.a. ‘Casa Carbonell’, ‘Casa Dadria’ en ‘Casita 
Bombón’ tegen. 
 NIET WAAR 

OPLOSSINGEN VIERDE DEEL 

H – A – G- J – F – I – C – E – D – B 

OPLOSSING VIJFDE DEEL 

Selectievraag: het totaalgewicht van het pakket was 1635 gr. 


