Cera GoodWalk Vragenlijst
1. Quinoa is een van de producten die ze verkopen bij Content. Deze zaden werden
tot voor kort enkel in Zuid-Amerika geteeld. Omdat quinoa zo populair is, wordt het
nu ook in België gekweekt. Op welke foto zie je quinoa?
A) Quinoa B) Boekweit C) Couscous
Antwoord A
2. Welke van onderstaande tekeningen komt overeen met de plattegrond van het
nieuwe gebouwencomplex?
A) Tekening Silke B) Tekening Silke C) Tekening Silke ( Zie tekening Vesaliussite)
Antwoord B
3. Wapenschilden worden vaak gekenmerkt door verwijzingen naar
natuurelementen. Ook voor paus Leo XIII was dit het geval. Welke boom
inspireerde de oudste paus voor zijn wapenschild?
A. Linde – B. Cypres – C. Eik – D. Nordman spar ( Foto's bomen invoegen)
Antwoord B
4: Hoeveel tijd krijg je om gratis met de wagen 'te winkelen en weer
te vertrekken’?
Antwoord 30 minuten
5: Je wandelt langs het langste stuk van de eerste Leuvense stadsomwalling.
Hoeveel meter meet dit eeuwenoude stuk muur?
A) minder dan 100 meter B) tussen 100 meter en 150 meter C) langer dan 150
meter
Antwoord B
6: Wat is de Franse benaming van het Kolenmuseum?
Antwoord Musee Houiller
7: De Leuvenaars vernoemden de Charles Deberiotstraat ooit naar een dier. Welk
dier was dat?

Antwoord Kat
8: Op welke plaats vond dit 'Groot Verdriet' keer op keer plaats?
A: Aan de grote toegangspoort van het Atrechtcollege?
B: Onder de oude honingboom?
C: Net voor het Atrechtcollege, aan de oude waterpomp?
Antwoord C
9: De Dijle-eend is meer dan een sculptuur. Welke functie heeft deze eend nog
Antwoord drinkfontijn
10: Met welke lokale gesteentes zijn de stadvesten opgetrokken?
A: roze kalksteen en zandsteen (foto)
B: ijzerzandsteen en kalkzandsteen (foto)
C: baksteen en krijtsteen (foto)
Antwoord B
11: Je bevindt je in een bordeaux fietsstraat. Welke van volgende stellingen klopt?
A: Dit is een straat die enkel toegankelijk is voor fietsers.
B: In een fietsstraat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u voor
gemotoriseerde voertuigen, maar voor fietsers geldt dit niet.
C: In een fietsstraat mogen auto’s de fietsers nooit voorbijsteken. Fietsers mogen
enkel in beide richtingen fietsen als het geen eenrichtingsstraat betreft.
Antwoord C
12: Onder welk eerder besproken stadsproject, valt het initiatief om bloembakken
met mozaïeken te bekleden?
Antwoord Kom Op Voor Je Wijk
13: Noem drie soorten torens met telkens 9 letters. 1)… 2)… 3)...
Antwoord Vuurtoren, boortoren, kerktoren, woontoren,
14: Op het winkelraam van de Oxfam-Wereldwinkel in de Parijsstraat prijkt een
Afrikaanse dame die een mand draagt. Wat zit er in die mand?
Antwoord theeblaadjes
15: Hoeveel sporen telt het kunstwerk ’Het Spoor‘?
Antwoord 21

16: In Leuven dragen verschillende huizen een gevelsteen om hun verwoesting
tijdens de grote oorlogsbrand van 1914 te herdenken. Hoeveel woonhuizen werden
er, volgens deze gevelstenen, in het eerste jaar van de Groote Oorlog in de
Zeelstraat verwoest?
( foto invoegen vb)
Antwoord 9
17: De 15 horeca-zaken sparen 12% van hun energiefactuur die 160.000 euro
bedraagt. Dit ligt veel hoger dan de verwachte 5% besparing. Wat is het verschil
tussen de echte besparing en de verwachte besparing? (12% van 160.000) (5% van 160.000) = … euro
Antwoord 19.200 – 8000 = 11.200
18: Een geothermische installatie bestaat uit verschillende elementen. Welke 2
elementen hebben ze niet aangewend bij het nieuwe kantoorgebouw
van Cera? Duid 2 van de 5 elementen aan.
A) warmte wordt uit de aarde gewonnen via horizontale warmtewisselaars .
B) warmte wordt uit de aarde gewonnen via verticale warmtewisselaars .
C) warmte wordt via het grondwater rechtstreeks gebruikt .
D) de temperatuur wordt verder verhoogd met behulp van een warmtepomp.
F) thermische energie wordt tijdelijk opgeslagen in de bodem
Antwoord B en C
19: In welk leerjaar doen de leerlingen het Grote Fietsexamen?
Antwoord 6e leerjaar
20: Ga op zoek naar minstens vier verschillen.
1)…............ 2)….............3)….............4)…...............
Meerdere antwoorden juist waaronder: Gouden beeld klokkenluider, andere kerktoren,
huizen tegen de rechterkant van de kerk, balustrade onder de klok, torentjes boven de ramen aan de
rechterkant, trapje aan de ingang

21: Welke handelszaak vind je in het pand genaamd 'In de Ploegh'? ( foto invoegen
van het beeld)
Antwoord Apotheker
Vraag 22: Wat gebeurde er met Margaretha’s lichaam?

A) Haar lichaam zinkt niet. Vissen dragen het lichaam zodat het boven water blijft.
Tegen de stroom in en omgeven door een wonderbaarlijk licht drijft het lichaam
terug richting Leuven.
B) De Hertog van Brabant vindt het meisje levend terug aan de rand van de Dijle. Ze
vertelt hem over de daders en haar reis naar het hiernamaals. De Fiere Margriet
wordt hierdoor heilig verklaard.
C) Het meisje houdt in haar hand een steenmarter die het verhaal van de rovers aan
de Hertog van Brabant vertelt.
Antwoord A
23: In dit park kun je veel doen. In welke rij staat er iets dat niet in het park te
vinden is?
A) petanquebaan, klimmuur, zitbankjes
B) petanquebaan, basketring, glijbaan
C) voetbalveld, schommel, stadslokaal
D) loopbaan, speeltuin, balsportmuur
E) speeltuin, pingpong tafel, korfbalpaal
Antwoord E
24: Waar zoomt deze foto op in? ( Silke Lay out foto 43 Goodwalk)
Meerder antwoorden juist waaronder Piscene, openbaar toilet...
25: Op de huisjes van het Klein Begijnhof zijn er opschriften geschreven. Welke
huisnummers vormen deze zin? In 1642 werd de Heilige Sint Anna vaak afgebeeld in
de kerken van Nazareth en verre omstreken.
A) 21, 9, 6
B) 6,9 , 11
C) 11, 6, 21
Antwoord C
26: Welke vissen leven hier nog? De namen beginnen allemaal met een B.
Rebus( silke tekenen)
A) Bermpje = foto berm + pje
B) Blauwband = (vakje kleur blauw) + band van een fiets
C) Bruine Amerikaanse dwergmeerval = (vakje kleur bruin) + Vlag amerika + Dwerg
+ meer + iemand die valt
Antwoord Bermpje, Blauwband, Bruine Amerikaanse dwergmeerval

27: De winkel verkoopt ook slaapcomfort. Uit welk materiaal bestaat
hun dekbedvulling niet? (Als de winkel gesloten is, kun je het antwoord thuis
opzoeken via hun website).
a.
b.
c.
d.

Kamelendons
Houtcellulose
Wilde zijde
Ganzendons

Antwoord D
28: De zoekvraag: De zoekvraag: Zet volgende foto's in de juiste volgorde tijdens de
wandelzoektocht.
1=B 2=C 3=F 4 =A 5=E 6=D
Schiftingsvraag: Hoeveel fietsers passeren er langs de Parijsstraat 56 op 12.10.2017
tussen 16 en 16.30 uur?
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