HALTE 1: Grote Markt van Sint-Truiden (3 foto’s, C: 1, K: 1, P: 1)

Er werden hier geen tekstvragen gesteld.

HALTE 2: Brustem (6 foto’s: 3 foto’s in de omgeving van de Eucheriuskapel en 3
foto’s aan het pleintje na de Sint-Laurentiuskerk - E: 2, G: 2, I: 2, J: 2, L: 2, O: 2)

: aan KP 168 vind je een infokiosk met aan de voorzijde een bord met in

grote letters “FIETSROUTENETWERK LIMBURG”, daaronder een kaart met de
wegen en de knooppunten en helemaal onderaan een legende.
Hoeveel maal vind je op dit bord een fietsknooppunt Limburg dat begint met
het cijfer 2?
: 3x (bovenaan KP 233 en 234, onderaan bij de legende: KP 210, hier staat ook

vermeld dat enkel de KP met een blauwe achtergrond Limburgse KP zijn, die met een groene
achtergrond zijn Antwerpse en tellen dus niet mee)

: welke bond vierde volgens gegevens hier te vinden, in 1961 zijn 50ste

jubileum?
: Boerinnenbond (op een gedenksteen links van de kapel)

: wat zijn, volgens gegevens hier te vinden, de namen van de zusters

van de H. Bertilia?
: Genoveva en Eutropia (op een plexi-bordje naast de ingang van de kapel)

welke medaille behaalde de plaatselijke school in 2016 voor ‘Verkeer
op school’? Kies uit: GOUD – ZILVER – BRONS
: brons (achterop muur van school rechts van de kapel)

: welke titel droeg Lodewijk I van Loon? Kies uit: baron

– hertog – graaf

: graaf (op plexibordje, in blauwe letters)

: Wat is de eerste letter van een op dit monument vermelde persoon

met de familienaam ‘Loix’?
: M en J (Loix is 2x vermeld)

HALTE 3: Galg (2 foto’s, B: 3, F: 3)

je bemerkt hier een bord met “KIJK OP HASPENGOUW”. Hoeveel maal
vind je op dit bord de vermelding “VOEREN”?
: 3x (1x in de tekst, 2x onderaan het bord in kleine letters – op het smalle bord

onder het bord met “KIJK OP HASPENGOUW” staat ook VOEREN vermeld maar dit bord telt
uiteraard niet mee)

: welke Ridderorde heeft de kapel van Helshoven eeuwen in handen

gehad?
: Maltezer Ridderorde (afschrijver – op infobord)

HALTE 4: Kapel Helshoven: 3 foto’s (M: 4, R: 4, T: 4)

: vul aan met 1 woord: “TILBURY’S ____ GALLERY”
: art (op het voetstuk aan de achterzijde van een beeld)

de Johanieters is de naam van een geestelijke ridderorde. Is deze
stelling juist? Kies uit: JA - NEEN
: neen (het is Johannieters, met dubbele n)

HALTE 5: Hoepertingen: 3 foto’s ( D: 5, N: 5, S: 5)

op het oorlogsmonument staan een aantal namen. Welke
familienaam staat op dit monument net boven “KEMPENEERS”?
: Bierwerts en Speelmans (Kempeneers is 2x vermeld)

: hoe lang is de fruitwandeling Hondsberg, in meters

uitgedrukt?

: 8 500 meter (afschrijver)

: naast de kasteelingang bemerk je een houten paaltje met een aantal

Grote Routepaden en referentiepunten. Aan welke fabriek beland je wanneer je
richting referentiepunt 24 volgt?
: stroopfabriek (Kuttekoven)

: vul aan: “H. ______ 6 FEBRUARI 2005”
: Vedastus (links van de ingang van de kerk, aan de achterzijde van de muur)

HALTE 6: Begijnhof (3 foto’s, A: 6, H: 6, Q: 6 )

: op een infobord met “BEGIJNHOF”, aangebracht op een roestbruine

metalen plaat, vind je een familienaam waarin volgende klinkers minstens
éénmaal voorkomen: A – E – O. Noteer die familienaam die deze klinkers, niet
noodzakelijk in de opgegeven volgorde, bevat.
: van der Borgt (onder bovenste afbeelding) en Odendael (in de tekst)
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