
  
 
ANTWOORDFORMULIER  
 
VRAAG 1.1: Welke ridder was niet enkel ridder van de Ronde Tafel en de minnaar van Guinevere, de vrouw van 

koning Arthur, maar vormt ook de naam van de organisatie die zorgt voor bewaking door bewoning?  
 
… Antwoord: Lancelot, Camelot of Caravan. Tijdens de wedstrijd is de bewaking van eigenaar gewisseld….. 

VRAAG 1.2: Het openbaar domein Kievit II wordt een groene oase met fijne speel-en rustplekken. Op het plein 
vind je al een voorsmaakje terug. Welke kleur krijgen deze zitbanken?  

.............. Antwoord: rood ………………………………………………………………. 
VRAAG 2.1: Op het plein vind je een oude kaart uit 1820. Welke buurt was toen de groenste?  
(zie zone op kaart aan hotelmuur: opvallend groen ingekleurd) A. B. C.  ( Antwoord A) 

VRAAG 2.2: De naam van deze bistro verwijst naar een Vlaams woord. Het woord wordt als volgt uitgesproken 

<zjolozie>. Naar wat verwijst dit woord?  
A. B. C. ( Antwoord B) 
VRAAG 3.1: Hoeveel meter liggen de grensstenen die zich nabij de huizen met nr. 37 en 50 bevinden van elkaar?  
A. B. C. ( Antwoord: B) 
VRAAG 3.2: Aan welk huisnummer vind je deze uit de kluiten gewassen thermometer? ... ( Antwoord: 60) 

VRAAG 3.3: Hoeveel landen hebben het verdrag ondertekend? ... ( Antwoord: 195) 

VRAAG 4.1: Welke gewelddadige, opvliegende horecazaak kun je terugvinden op het plein? 

................................................................. ( Antwoord: Mokkakapot) 

VRAAG 4.2: Waar zoomt de camera op in? ......................... (Antwoord: Lantaarnpaal of straatverlichting, 
paal, lampen, …) 
VRAAG 4.3: Tot hoe laat is de tuin op 16 december 2016 open? ..............( niet of gesloten of toe, project 

sluit, …) 
VRAAG 5.1: Op het voorplein van het Ecohuis vind je constructies uit baksteen, begroeid met planten. Die 

opstelling geeft een groene aanblik en werkt bovendien geluidswerend. Wat is de naam van zo’n constructie?  
................................................................... (Antwoord: een schanskorf) 

VRAAG 5.2: Ook vandaag kan De Roma niet voortbestaan zonder al haar vrijwilligers. Over hoeveel vrijwilligers 

beschikt De Roma vandaag? Vul het rijtje cijfers aan en je hebt het antwoord.  
27 1300 54 1000 108 700 216 ….......... ( antwoord 400) 

VRAAG 6.1: Op het Krugerplein zie je een heleboel wildekastanjebomen, ook wel paardenkastanjebomen 

genaamd, terug. Kan jij terugvinden welke schors deze bomen dragen? Kies de juiste foto uit de opties hieronder:  
A. B. C. (Antwoord B) 

VRAAG 6.2: Geef twee redenen, naast de klimaatverandering en het gebrek aan bloemen, waarom het aantal 

wilde bijen drastisch vermindert?  
1)...........................onder andere, pesticiden, habitatverlies,….......................................  
2)................................ onder andere, ziektes, minder nestruimte, ...................................  
 

VRAAG 6.3: Op welk huis (noteer huisnummer) vind je die mussenmuur?............................ (Antwoord: 50-53)  

VRAAG 7.1: Als 30 staat voor Laar, dan staat 108 voor....................................... (Antwoord: Krugerplein, 
Krugerpark) 
VRAAG 7.2: De voorgevel van de Art-Nouveauwoning met huisnummer 30 heeft achttien ramen (de deur niet 

inbegrepen). Deze ramen komen in tal van verschillende vormen voor. Welke vorm komt niet voor in het huis?  



  
A. B. C. (Antwoord C) 
 

VRAAG 8.1: Geveltuintjes zijn in Borgerhout enorm in trek. Welke gevelplant bevindt zich aan het Melkhuis?  

 ( Antwoord B ) 

VRAAG 8.2: Wie is de ontwerper van deze prairietuin? Aan welke groente kun je zijn naam gemakkelijk verbinden?  
..................................... Spruiten..................................................................  
VRAAG 8.3: Door welke stijl van tapijten heeft de kunstenaar Bren Heymans zich laten beïnvloeden tijdens het 

ontwerpen van het basketbalplein in de Kerkstraat? A. B. C. D. 
a.  Oosterse tapijten 
b. Berber tapijten 
c. Moderne tapijten 
d. Chinese tapijten 

(Multipel choice: Antwoord: B) 

VRAAG 8.4: Het Filmhuis werd in 1875 gebouwd en fungeerde toen als politiekantoor. In het begin van de 20ste 

eeuw vond een grondige renovatie plaats. In welk jaar precies?  
(open vraag: Antwoord: 1916 (zie plaatje op gevel) 

VRAAG 9.1: Ontcijfer hieronder wat de 3 meest verhandelde goederen in de wereld zijn:  
1)............. aardolie,......................................................  
2)................. koffie..................................................  
3)......................landbouwproducten.............................................  

 
VRAAG 10.1: In welke straat kom je oog in oog te staan met deze leeuw?  
(Van Wesenbekestraat) 

SCHIFTINGSVRAAG  

In het vernieuwde station kan je veel trappen doen. Hoeveel trappen kunnen de drie Schepenen Nabilla Ait 

Daoud, Koen Kennis en Ludo Van Campenhout samen doen op 3 minuten?  
 

(Samen deden ze 1088 treden) 

JUNIORENWEDSTRIJD  
Deze wedstrijd is speciaal voor kinderen van 6 t.e.m. 12 jaar die mee op tocht gaan.  
De foto’s op de pagina hiernaast vind je langs de route terug. Zet ze in de juiste volgorde (bijvoorbeeld 1. E, 2. 
A,....)  

1. H 
2. D 
3. F 
4. I 
5. C 
6. E 
7. A 
8. G 
9. B 


