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CeraGoodWalk Sint-Gillis 
Oplossing wedstrijd 
 

Wedstrijdvraag 1: Kijk goed naar de zebra die zich neervlijt voor de koffiezaak Prêt. Hij heeft een 
geliefde. Hoe heet zijn geliefde?   

A. Isabelle  
B. Madeleine  
C. Irène  
 

Wedstrijdvraag 2: Bij welke heilige watervogel kun je hier overnachten? Hij is het symbool van de 
Egyptische god van de maan Thoth.  
Ibis  
 
Wedstrijdvraag 3: Tegen de gevel van de Brailleliga vind je enkele woorden in braille. Ontcijfer aan 
de hand van het blindenalfabet de Nederlandse woorden aan de rechterkant. (Franstalige versie: 
linkerkant?)  
Nog nooit gezien/ Du jamais vu  
 
Wedstrijdvraag 4: Op de hoek met de Emile Féronstraat vind je de kunsthumaniora Institut Sainte-
Marie. Als pionier op vlak van opvoeding en onderwijs liet de gemeente hier in de 19de eeuw een 
van de eerste scholen bouwen. Bekijk de school goed en ontdek welk het jaar van de strip 
was: (Bruxelles année de la BD in het Frans)  
2009  
 
Wedstrijdvraag 5: Welk Nederlandstalig werkwoord vind je terug boven het portaal van Kind & 
Gezin?  
Opgroeien  
 
Wedstrijdvraag 6: Wie waren ruim een eeuw lang gehuisvest in het Fontainashof ?  
A kunstenaars  
B personen met een bescheidde inkomen   
C gepensioneerde onderwijzers  
 
Wedstrijdvraag 7: De menhir is een eerbetoon aan pelgrims die op weg zijn naar een specifiek 
pelgrimsoord, welk?  
A Lourdes  
B Santiago de Compostella  
C Covadonga  
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Wedstrijdvraag 8: Naast de Hallepoort, de Leuvensepoort en de Naamsepoort waren er nog meer 
poorten in de omwalling. Los volgende rebus op en ontdek naar welke poort we op zoek zijn.  
(Vlaamse Poort)  
 
Wedstrijdvraag 9: Geef je ogen de kost in de Vanderschrickstraat en de Jean Volderslaan, bekijk 
ook goed het smeedwerk. Hoe wordt de art-nouveaustijl  nog genoemd ?  
A. Ravioli stijl   
B. Strakke stijl  
C. Zweepslagstijl  
  
Wedstrijdvraag 10: Sint Gillis is de uitgelezen biechtvader, en er zijn dan ook heel wat 
biechtstoelen in de kerk. Wanneer kan je NIET gaan biechten?  
A: woensdag  
B: maandag  
C: vrijdag  
 
Wedstrijdvraag 11: Ter hoogte van huisnummer 6 vond hier sinds 1880, naast de drukbezochte 
markt op het voorplein, een overdekte markt plaats. Bekijk het gebouw goed. Welk product kon je 
er naast vlees, eieren, groenten en fruit zeker terugvinden?  
A. Boter  
B. Vis  
C. Brood  
 
Wedstrijdvraag 12: Welk twaalfletterig Nederlandstalig woord siert de gevel, wordt vergezeld 
door feesten en vormt zowel voor deze organisatie als voor Cera een belangrijk element om 
waardig deel te nemen aan het sociale leven?  
participatie  
 
Wedstrijdvraag 13: In welk jaar werd dit jubileum gevierd en werd het Parmaplein hernoemd tot 
het Louis Moricharplein?  
A. 1920  
B. 1905  
C. 1911  
 
Wedstrijdvraag 14: Aan je rechterzijde op nummer 41 zie je een gevel die rijkelijk versierd is met 
art-nouveau-elementen. Welke vogels huizen in de mozaïeken versieringen?   
a. Haan, kraai en uil   
b. Haan, mus, reiger   
c. Zwaluw, uil en haan  
 
Wedstrijdvraag 15: Het plein is erg gegeerd bij jongeren. Naast luilekkeren op de ligbanken of in het 
gras, zijn er heel wat sportvoorzieningen. Voor welke sporten?  
b. Basketbal, voetbal, petanque en skaten  

c. Tennis, voetbal, hardlopen, basketbal  
d. Voetbal, volleybal, basketbal, petanque  
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Wedstrijdvraag 16: Hoe heet zo’n hondenpoepzakjesverdeler?  
A. Poo Do  
B. Sac-O-Mat  
C. Mister Dispenser  
 
Wedstrijdvraag 17: De naam Habeebee komt van het Arabische woord ‘habibi’. Maar wat betekent 
dit?  
A. Lieveling, schatje  
B. Werkwoord voor wassen, poetsen   
C. Verzorgen  
 
Wedstrijdvraag 18: Bij welke wereldstedeling kun je op het plein terecht voor een suikerarm 
biologisch gebakje?  
A Londenaar  
B. Parijzenaar  
C. Amsterdammer  
 
Wedstrijdvraag 19: Bekijk de beelden op de grote eretrap. Ze belichamen belangrijke moderne 
elementen van de vooruitgang en beschaving. Zet ze in juiste volgorde.  
1. Hamer en aanbeeld: arbeid  
2. Boek: onderwijs  
3. Zwaard (om beslissingen te nemen): rechtvaardigheid  
4. Wetteksten: recht  
 
Wedstrijdvraag 20: Op het Verlossingsquare prijkt de ‘Boom van de Vrijheid’, symbool van de 
bevrijding. Het is de tiende grootste van zijn soort in Brussel. Hij is opgenomen in de Inventaris van 
het natuurlijk erfgoed, die bomen in kaart brengt en beschermt. Maar over welke boom gaat het 
hier?  
Lindeboom/Tilleul  
 
Wedstrijdvraag 21: Woordzoeker. Welke bonte exoot hoort hier niet thuis, maar vind je wel in het 
park?  
Parkiet/Perruche  
 
Wedstrijdvraag 22: Aan welke strijd worden we herinnerd bij het cirkelvormige monument?  
A. De strijd voor vrede  
B. De strijd voor rechten van de arbeiders  
C. De strijd voor algemeen stemrecht  
 
Schiftingsvraag 

De schepen van toerisme, Thierry Van Campenhout heeft de wandeling afgelegd in: 
6 uur, 50 minuten en 5 seconden 
 
 
Fotozoekstocht  
  
1D – 2F – 3A – 4C – 5E  - 6H – 7G - 8B  
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