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ANTWOORDEN

Gestelde vragen
PARCOURSVRAAG
We kunnen tegenwoordig niet meer om de informatie rond Buurt
Informatienetwerken heen. Daarom deze parcoursvraag: “hoeveel maal
wordt op uw parcours dit bord
in uw wandelzicht gebracht? “

1

1. Maria Theresialei:
2. Antwerpse steenweg:
3. Zijdefabriekstraat/Moerbeilaan:

Zicht van uit FlorisVerbraekenlei
Aan Bank Van Breda
Als je van bruggetje komt

VRAGEN
Wie rommelde er met mensen en knoeide met drankjes en
wanneer was dit en waar ? (de 3 elementen vormen het juiste
antwoord !)

2

1. Zestienjarige Mona
2. Café de Londres
3. Pinksteravond 1935
Terug te vinden:
Op reclameplaat Marita De Sterck aan toog in cafetaria DC Antverpia

3

Waarvoor staat het nummer “0212.243.423” ?

Nummer van Maatschappelijk Zetel van Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Brasschaat (OCMW): of zo iets in de aard is ook OK.
Terug te vinden:
Aan de inkomdeur van de cafétaria van het DC Antverpia
Anno 1900 verrees dit majestueuze kantoorgebouw met een
gevellengte van 42 m en een oppervlakte van 900 m². Op basis
van een dossier van Wijkwerking Mariaburg VZW werd dit gebouw en de
nabije omgeving beschermd als waardevol monument.
Maar in welk jaar was dit ?
1999
Terug te vinden:
Documentatieplaat aan de hoofdingang van het gebouw DC Antverpia

4
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Wie was Algemeen Bestuurder van Antverpia van 1932 tot 1959 ?

5

Emile De Baeck
E. De Baeck is ook OK
Maar een aanduiding van de voornaam was noodzakelijk
Terug te vinden:
Op de Obelisk op het pleintje voor DC Antverpia
Wie is overleden in 1989 en wat was zijn beroep ?
(De beide antwoorden moeten correct zijn !)

6

1. Paul De Baeck of P. De Baeck
Maar een aanduiding van de voornaam was noodzakelijk
2. Voorzitter Directeur-Generaal (van de groep Antverpia België Frankrijk)
Terug te vinden:
Op de Obelisk op het pleintje voor DC Antverpia
Waar zullen ze hem niet temmen ?

7

Huis Floris Verbraekenlei 45
Terug te vinden:
2 Leeuwenbeelden aan de inkompoort.
De huisnummers waar brievenbussen ook een leeuw hadden zijn mee goedgekeurd
Waarvoor staat het telefoonnummer +32 (0) 38 083 918 ?

8

Tereco (Hekwerken en Toegangscontrole)
Terug te vinden:
Floris Verbraekenlei 33
Door het gebruik van een anagram zoeken we naar een begrip, element,
iets waar men kan op staan, lopen, zitten, springen, slapen, enz. Wat
bedoelen we en hoeveel maal komt dit hier ergens voor ? Beide antwoorden moeten
correct zijn !: = geannuleerd ! (Anagram was voldoende)

9

Vloer
Terug te vinden:
= Anagram van Verlo van de naam Verlo Keukens
Op de hoek Antwerpse Steenweg en Florisverbraekenlei

10

Ergens wordt er hier een foutieve informatie gegeven. Wat
bedoelen we ?

Informatiebord “Schoon Schijn “ Dit moet “ Kaatse Beek “ zijn
Terug te vinden:
Stond in uw parcourstekst vermeld
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Door het gebruik van een anagram zoeken we naar een
levensmiddel. Wat bedoelen we en hoeveel maal komt dit hier
ergens voor ? Beide antwoorden moeten correct zijn ! = geannuleerd !
(Anagram was voldoende)

11

Bread
Terug te vinden:
= Anagram van Breda (Bread) in de naam Bank van Breda
Antwerpse Steenweg naast Verlo Keukens.

12

Waarvoor staat de wet van 2007 ?

Camerabewaking
Terug te vinden:
= Plaat op Antwerpse steenweg ter hoogte van de bank “ Bank van Breda “

13

Wat is de betekenis van het volgende teken:

?

“Opgepast Spelende Kinderen “ (of zo iets in de aard)
Terug te vinden:
Ongeveer op de kruising Valkenlaan met Leeuweriklaan / Merellaan
Maar op het parcours komt men dat ook nog wel ergens tegen.

14

Waar is men nooit thuis ?

Leeuweriklaan 4:
Terug te vinden:
Tekst “ Nimmerdor ” op gevel van dit huis op dit adres

15

Waarvoor staat “NBN-EN 124”?

Nummer op waterputten van Aquafin ( in bv. Zwaluwlaan.) of zo iets in die aard
Terug te vinden:
Op alle waterputten zeker in de wijk “ De Sterre “

16

Wat mag er hier niet tussen 21 en 8 uur ?

Geen glas inwerpen in de glascontainer.
Terug te vinden:
Deze container staat in de Schapendreef

4
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17

Waar doet men aan paardensportverslaggeving ? Straat en huisnummer
moeten correct zijn !

Schapendreef 14
Terug te vinden:
Op de postbus van dit adres staat hippopress
Dus af te leiden uit “HIPPO”
De Hindedreef is op en top beveiligd. Bepaal via de som van de
cijfers van de huisnummers waar men voor deze beveiliging
verantwoordelijk is het getal dat moet bijgeteld worden om het
eerstvolgende 10-tal te bekomen ? (Let wel op: deze vraag zoekt zijn
oplossing langs de beide zijden van Hindedreef, maar men kan zeker de
oplossing vinden als men blijft wandelen langs de rechterzijde van
Hindedreef)

18

Getal = 2 om eerstvolgende tiental 30 te bekomen
Terug te vinden:
Huisnummers met kenteken(sticker) BIN: 15, 11, 8, 5, 4, 3:
Som van de cijfers van deze huisnummers = 1+5+1+1+8+5+4+3 = 28
Dit geeft dus 2 voor eerstvolgend 10-tal 30

19

Iets doet hier denken aan een 'geweldige smartlap' van Willy Sommers.
Wat ?

7 anjers 7 rozen (een bruidsboeket voor jouw)
Anjers en rozen of zo iets in de aard was ook OK
Terug te vinden:
Uit de straatnaam Kantanjedreef
Dit geeft anjer
De “ROZEN” van Kastanjedreef 43 was eventueel ook een link

20

Terwijl het pad gevolgd wordt, merkt men op dat er iets verboden is. Wat ?

Kakje van het hondje of iets dergelijks
Terug te vinden:
Op afspanningsdraad langs het padje vertrekkend vanaf Leeuweriklaan

21

Iets verwijst hier naar een Zwitsers dorp of een Zwitserse stad in de
streek Berner Oberland. Welk dorp of welke stad bedoelen we ?

Lenk
Milenka was ook OK
Terug te vinden:
Adhv de naam van de villa op Merellaan 42: Milenka …
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22

Welke activiteit gebeurt er op adres “Boombekelaan 14, 2660 Antwerpen –
Hoboken “ ?

Het Integan adres (kabelcommunicatie of iets dergelijks was ook OK)
INTEGAN is ook voldoende
Terug te vinden:
O.a. in Moerbeilaan op verdeelbox Integan, maar zo goed als op hele parcours is dit
terug te vinden

23

Wat zegt u de datum 26-3-73 ?

Het aanleggen van betonbaan in Charlottalei.
Terug te vinden:
Vanuit Moerbeilaan komende ziet men dat op het kruispunt met Charlottalei.

24

Wie is hier duidelijk voorstander van het groene gedachtengoed ?

Huize Groenoord Charlottalei 65
Naam op de bel “ Decleer B.Droesbeke Erna “ was ook OK
Terug te vinden:
Huis Charlottalei 65 staat recht over Moerbeilaan op het kruispunt

25

Welke boomsoorten overheersen er hier in dit stukje Groen SintMariaburg ?

Wij doelden op “Eik en grove den”
Maar alle boomsoorten hebben we goedgekeurd. Dus voor iedereen is deze vraag
correct.
Terug te vinden:
Overheersende bomen op dit padje.

26

Hier wordt er ergens de aandacht op gevestigd dat men een
boete kan voorkomen. Hoe ?

Ontwaard uw vervoerbewijs.
Maar ook OK is “Geen vuil op straat gooien (250,00 euro)“
Terug te vinden:
O.a.halte 109847 op Henrilei, even juist voor Simonslei. Maar elke op elke halte die men
tegenkomt.
“Geen vuil op straat gooien “ stond op vuilbak schuin over Simonslei.

6
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27

Hij was ooit Eerste Minister en burgemeester van een Waalse gemeente of
stad ? Wie bedoelen we, van welke partij was hij lid en zelfs voorzitter,
welke stad of gemeente was dit? De 3 elementen dienen juist te zijn !

1. Elio Di Rupo
2. PS
3. Mons (Bergen)
Terug te vinden:
Uit de naam: “ Simonslei “.
We zoeken naar een woord dat in het Nederlands verschillende
betekenissen heeft en oorspronkelijk van een Italiaans woord afkomstig is.
Als men dan 1e letter van dit Nederlands woord wijzigt, dan bekomt men een
vooraanstaand toneelschrijver en dichter van de Nederlandse taal. Wie zoeken we ?

28

Vondel (Joost van den Vondel)
Terug te vinden:
Vanuit de naam Gezondheidslei: G O N D E L met 1e letter gewijzigd geeft VONDEL !
Een gondel (Italiaans: gondola) is een vaartuig dat hoofdzakelijk in Venetië wordt
gebruikt voor het vervoeren van mensen en goederen.
Gondel kan ook verwijzen naar o.a.:
 Gondel: een kabelcabine bv. in Zwitserland
 Gondel: een mandje van een luchtballon
 Gondel: het turbinehuis (bovenste deel) van een windmolen

29

Welke activiteit oefent AAC Wouters uit ?

Alarmsystemen
Terug te vinden:
Gezondheidslei 98

30

Waarvoor staat SSS SIEDLE ?

Videofoon
Parlefoon is ook OK
Terug te vinden:
= Gezondheidslei 92

31

In België kennen we een aantal zeer bekende zomerfestivals. Hier kan men
ergens een link leggen naar ééntje. Welk bedoelen we ?

Werchter
Terug te vinden:
Uit plaat reclame voor Dc-Antverpia van het woordje Sterrenwacht.
= Vraag is geannuleeerd
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32

Wat betekenen de nummers 42 C en 120 D ?

Kluisnummers
Terug te vinden:
In de kelder van DC Antverpia

33

Welk beroep oefende Idir Mecibah uit ?

Kunstsmid
Terug te vinden:
Op blaasbalg tentoongesteld in de kelder van DC Antverpia

34

Waar leefde J. Koyen-Janssens ?

Ganzehof in Deurne
Terug te vinden:
Op blaasbalg tentoongesteld in de kelder van DC Antverpia

35

Wie was de opvolger van Antoon Van den Weyngaert, stichter
van de groep Antverpia ?

Jozef De Baeck (J. De Baeck)
(Wel graag indicatie voornaam)
Terug te vinden:
In de centrale hall van DC Antverpia. Als men vanuit de kelder komt langs uw
rechterzijde. Plaat = zaal Jozef De Baeck.

8
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Locatie ? /adres ? foto’s

9

1

Samensmelting beeldjes
Kastanjedreef 51 (voldoende)
Maar wel in Lijster

2

Voor raam St.-Antoniuslei 92
Studio Beauté
Met hoek Rochuslei

3

Gezondheidslei 114/112
Maar ook andere adressen zoals Hindedreef 3
Ook goed : brievenbussen Kapellen

4

Extract uit de naam “Parana”
villa Kauwenlaan 1

5

Beeldje Valkenlaan 1

6

Kenteken Kapellen ( voldoende) op de
straatnaamborden langsheen parcours
“ De Sterre “

7

Lamp op Sint-Antoniuslei 87

8

Op postbus Gezondheidslei 68

9

Kunstwerk Rozenlaan 1

10

Beeldje Hindedreef 33 in hoek
Wel graag nr. 33 bij vermelden
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11

Weegschaal op foto in cafetaria
DCantverpia

12

Beeldje valk met nr. 14 A
Valkenlaan 14

13

Ingangspoort DC Antverpia
Stukje samensmelting van leuze
“Wie zaait zal maaien”

14

Stukje uit lantaarnpaal
Floris Verbraekenlei 37

15

Spin op Integanboxen
Over het ganse parcours
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Beenhouwerij – Charcuterie Maes
Kapelsesteenweg 418 (Hoek Gezondheidslei)
2930 Brassschaat-Mariaburg
Wij vragen het gewicht te schatten in grammen van volgende hierna
getoonde producten. Tijdens deze wandelzoektocht vindt men
fotovergrotingen (75 op 55 cm) hiervan ergens op gelijkvloers in
gebouw van DC-Antverpia.

Het zijn meteen ook de 3 prijzen die er te winnen zijn. We hanteren bij
uitslag het totaal van de opgegeven gewichten. Bij eventuele gelijke
stand dienen de individuele opgegeven gewichten als bijkomende
schifting.
Vermits deze schiftingsvraag voedingsproducten betreft, zagen we ons
verplicht veiligheidshalve deze kleine moeilijkheidsgraad in te bouwen.
De gewichten zijn bepaald op woensdag 20 februari 2019 door slager
Peter Maes, voorzitter Wijkwerking Mariaburg VZW Marc Denissen en
secretaris Walter Lauriks.
Op zondag 29 september 2019 bij overhandiging kunnen de producten
er enigszins anders uit zien.

Gewicht in grammen HESP

Was 3.280 gram
Gewicht in grammen KAAS

Was 2.225 gram
Gewicht in grammen WORST

Was 375 gram

11

TOTAAL

Was 5.880 gram
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