Wat was de oude benaming van een huis waar, volgens gegevens ter plaatse, H.A.
Vanden Berck eigenaar van was?
(In) Den Bonten Osch én Den clijnen Waelvisch
(op of aan gevels van huizen met huisnummer 54 en 55)

Wat is de familienaam van de kunstenaar die werkt aan het project ‘The Cosmopolitan
Chicken’?
Vanmechelen (op infobord aan kippenkooi)

Noteer het cijfer en de letter van het gebouw waarin zich, volgens gegevens op een
plexi infobord met “DE ABDIJ”, een stedelijk museum bevindt.
: 7b én 9a (beide moeten worden gegeven)

Noteer de familienaam van de architect van de Academiezaal.
Roelandt (op plexi-infobord met Academiezaal)

Bevindt de brievenbus van het huis met huisnummer 43 zich, volgens gegevens ter
plaatse, in de Minderbroedersstraat? Kies uit: JA-NEEN

neen (er staat Minderbroederstraat, met één ‘s’ dus)

Je bemerkt hier een infobord met straatnamen en onderaan 4 locaties. Welke
straatnaam en/of locatie heeft als eerste vier letters Z – I – E – K waarbij deze letters
niet noodzakelijk in de opgegeven volgorde staan?
Ziekerenweg (linksonder:
straatnaam) en Keizerszaal (onderaan, 3de locatie)

Welk woord hier vermeld op een infobord, kan je scrabbelen met volgende letters: O –
M – N – S – T – I – O – R – P – I – E – T – S ? Je zoekt dus naar een woord dat bestaat uit
de 13 opgegeven letters.
soroptimisten (op infobordje aan beeld van vrouw en kinderen)

Welke drie letters staan hier rechts van “RIK VAN SCHIL”?
o-f-m (na de rechtse bocht, onderaan een beeld, aan de linkerzijde van de straat)

Vul aan: “BEWAAR HET _______ IN MIJN OGEN”.
Licht (in cirkelvormige steen met in het rood Franciscus)

Vul aan met een getal bestaande uit 2 cijfers: OK05 __00
: 81 (op een klein plaatje naast de ingang)

Je bemerkt in deze straat een mozaïeken afbeelding van de heilige Trudo. Hoeveel
maal komt de letter ‘T’ voor op deze afbeelding?
3x (Sancte – Trudo verticaal – Trudo horizontaal, in kleine letters, onderaan de
afbeelding)

Stonden, volgens gegevens op dit infobord, op de plaats van het huidige SintMartenplein sinds 1239 gebouwen van het ‘Stadssieckenhuis’? Kies uit: JA – NEEN
: neen, er staat: stadssieckenhuys, met y ipv i

Wat zijn, volgens gegevens in de omgeving van de ingang van de kerk, de verschillende
benamingen die aan deze kerk sinds de 11de eeuw gegeven zijn? Je noteert enkel de
verschillende benamingen, het woordje ‘kerk’ mag je weglaten.
H. Graf – Sint-Maarten (allebei te vinden op plexi-infobordje rechts van de
ingang) – Sint-Marten (op geruit plaatje met ‘open kerken’, links van de ingang)

Je bemerkt hier op een afbeelding in steen 3 letters onder elkaar. Welke letter vind je
op deze stenen afbeelding tussen de letters “A” en “B”?
: D (links op een reliëf boven een kerkingang net om de hoek)

Aan de gevel van het huis met huisnummer 36 zie je vijf taferelen afgebeeld in
veelkleurige tegels. Hoeveel van onderstaande vier zaken (we beschouwen dieren in
dit geval ook als ‘een zaak’) kan je op één of meerdere van deze vijf taferelen
onderscheiden?
Kies uit: 1 – 2 – 3 - 4
-

Vogels
Bloemen
Een zandloper
Duiventrossen
: 3 (duiventrossen is niet

gelijk aan druiventrossen en is geen bestaand
woord)

Noteer de maand waarin volgens gegevens ter plaatse een eerste steen gelegd werd
door Z.M. Léopold II.
: juli (aan gevel van huisnr. 70)

Is hier op dit hoekhuis “1902” vermeld op een tegel? Kies uit: JA - NEEN
: neen (het jaartal staat op 2 tegels, op de ene staat 19, op de andere 02)

Welk jaartal staat hier op een gevel net boven “1947” vermeld?
: 1650 (boven deur van huisnr. 70)

Welk werkwoord staat hier in een cirkel onder “ZIN IN”?
: leren én leven (kleinere r en v: beide antwoorden moeten gegeven worden)

Je vindt hier op een herdenkingssteen met “VOOR GOD EN VADERLAND” een aantal
jaartallen. Welk jaartal op deze gedenksteen vermeld, heeft als laatste cijfers een ‘9’
en een ‘8’?
: 1598 én 1798 (beide antwoorden moeten gegeven worden)

1: HEEMSKINDEREN

4: MOONEN

7: COIFFEUR

10: FOUCART
Niet te vinden: Focart

2: TRUDONENSIS

5: ARAUCANA

8: ROPPE

11: POSTERIJEN

3: DUCHATEAU
TRUDONENSIS

6: STEYNEN

9: HAEN

SCHIFTINGSVRAAG:
8394

