Oplossingen wandelzoektocht
Cera GoodWalk Hasselt ‐ 2019
Antwoorden Volwassen
Vraag 1: Het hoofdgebouw van deze rechtbank heeft een boomachtige vorm, opgebouwd uit verschillende
soorten vier‐ en driehoeken. Hoeveel vierhoeken vind je terug in de achtergevel van dit hoofdgebouw?
16
Vraag 2: Verderop aan je linkerkant zie je enkele mogelijkheden tot sorteren. Wat kan je hier niet kwijt?
Kapotte glazen ovenschotel
Vraag 3: Dat er wilgen staan in de Wilgenstraat, hoeft niet te verbazen. Maar welke boomsoort vind je hier
ook?
Appelboom
Vraag 4: Hoeveel van deze fietsboxen staan er langs het wandeltraject door Runkst?
6
Vraag 5: Met welke naam signeert deze Griekse artiest zijn kunstwerken?
Insane 51
Vraag 6: Op het kunstwerk dat naast bloembak ook dienst doet als zitbank vind je nog een andere
organisatie die sociale contacten in het hart van Runkst wil stimuleren. Welke organisatie?
Gaarveld Garde
Vraag 7: Waarvoor dient de metalen constructie die je op deze foto ziet?
Hondenpoepvuilbak (alle antwoorden in die lijn zijn goedgekeurd)
Vraag 8: Plein Belg voor allen wordt door de Runkstenaren anders genoemd, maar hoe?
Den Heuf
Vraag 9: Het verborgen parkje heeft ook een officiële peter. Wie is dat?
De kinderen van vrije basisschool De Boomgaard
! GESCHRAPT wegens fout in de vraag.
Vraag 10: De rode kleur van het kruispunt moet de automobilisten aandachtig maken op het feit dat:
B. De Boomkensstraat een fietsstraat is, maar de Vooruitzichtstraat en de Abelenstraat niet.
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Vraag 11: In welk jaar vond je wellicht heel wat bloemen in de buurt rond de Vooruitzichtstraat?
1992
Vraag 12: In het Rongeseplein staat een mooie, gele zitbank. Wat vind je hier echter niet?
Een herdenkingsplaat van ‘Dag van het Park ‐ 1996’
Vraag 13: Welk fietsknooppunt moet je volgen als je van Runkst naar Hasselt‐centrum wil fietsen?
239
Vraag 14: Welke van onderstaande uitspraken is/zijn waar?
A. Er staat een stofzuiger op het bord met de compostregels
D. De wijktuin werd gerealiseerd in 2012
Vraag 15: Welke van onderstaande scenario’s kan je overkomen?
A. Ik volg de noppentegels en loop tegen de vuilnisbak.
B. Ik volg de noppentegels en loop tegen een metalen hek.
D. Ik wil de straat oversteken en volg de ribbeltegels, maar deze leiden mij niet tot aan het zebrapad.

Vraag 16: Als je rond 1750 in Luik te paard vertrok en de Luikersteenweg volgde, hoeveel kilometer had je
dan afgelegd tot aan de ingang van het Villerspark?
38
Vraag 17: Er zijn wel 20.000 verschillende soorten bijen. In België alleen al komen er maar liefst 375
soorten solitaire bijen voor. Kan jij de juiste bij met de juiste periode van het jaar verbinden?
1. Zwarte Tronkenbij
2. Metselbij
3. Behangersbij

A. Maart
B. Juni ‐ september
C. Mei

3‐C
1‐B
2‐A
Vraag 18: Welk agentschap zorgde ervoor dat AssJette een vergunde zorgaanbieder werd?
VAPH / Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (voluit en afgekort goedgekeurd)
Vraag 19: Vraag 19: Je wandelt voorbij een standbeeld ter ere van toondichter Armand Preud’homme.
Welke dwergstruik werd symbolisch aan de voeten van deze Bekende Vlaming avant la lettre aangeplant?
Purperen heide
Vraag 20: De voortuin, aangeplant in 1865 door Jan Creten, herbergt enkele prachtige bomen. Welke boom
vind je hier niet?
Een meer dan 100 jaar oude berk

2

Vraag 21: Het gerenoveerde gebouw draagt nog de naam van zijn oorspronkelijke eigenaar. Wie was deze
eerste eigenaar?
RTT / Regie Telefoon & Telegrafie (afgekort en voluit goedgekeurd)
Vraag 22: De geestelijken namen hier hun intrek omstreeks 1647. Links in de kerk vind je de kapel van Pater
Valentinus Paquay. Als oude Hasselaren het over hem hebben, spreken ze over…?
Het heilig paterke
Vraag 23: Wat raadt Sessastore© de voorbijganger aan om te maken?
Hummus
Vraag 24: Vul aan: Hendrik was de……vader…... der Dietsche …dichters……algader
Vraag 25: Het stadsbestuur wilde een Nederlandstalige gedenkplaat aanbrengen op het huis van de
bekende Hasseltse dokter. De overwegend Franstalige familie was hier echter niet voor te vinden.
Hoe loste men dit typisch Belgische probleem op?
Schrijf het in het latijn (alle antwoorden met ‘latijn’ zijn goedgekeurd)

Schiftingsvraag: Op 18 oktober legde de Hasseltse schepen van Milieu, Energie en Duurzaamheid het
volledige traject af in 0 u. 34 min. 30 sec.

Antwoorden Junioren fotozoektocht
1…. – 2…. – 3…. ‐
1–E
2–B
3–G
4–C

5–H
6–A
7–D
8–F
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