CERA GoodWalk 2020
‐ Kortrijk

Antwoorden
Wedstrijd volwassenen
Wedstrijdvraag 1:
Kortrijk kreeg het zwaar te verduren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alle knooppunten voor transport per
trein moesten eraan geloven, ook het station van Kortrijk. In welk jaartal gebeurde de heropbouw van dit
station? ……1956……………………

‐> Werd geschrapt! Antwoord was niet duidelijk meer te vinden door plaatsing
containers van De Lijn
Wedstrijdvraag 2: Hoeveel leeuwen tel je op het gebouw, van onder tot boven? …..6
Wedstrijdvraag 3: Wat is geen West‐Vlaams dialect voor ‘ons’ volgens de etalage van OES?
1. Oezze
2. Nuus
3. Wud
Wedstrijdvraag 4: Hoeveel steuntjes (zie foto) tel je in de vijf gebogen stroken rondom de toegangsdeuren?
……62
Wedstrijdvraag 5: Hoeveel klokken heeft de beiaard? ……49
Wedstrijdvraag 6: Welke bestemming had het vroegere pand Byttebier niet?
1. Een school
2. Een zorgcentrum
3. Een pastorie
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Wedstrijdvraag 7: Kortrijk was ooit het centrum van de vlasindustrie. Als je weet dat linnen gemaakt wordt
van de vlasplant, welke combinatie textielvezels heeft in totaal dan de kleinste watervoetafdruk (in liter)
voor één T‐shirt?
1. Fleece – Vlas – Katoen
2. Katoen – Vlas – Hennep
3. Hennep – Vlas – Nylon
4. Fleece – Vlas – Polyester

Wedstrijdvraag 8: Welke bekende Kortrijkse bloem staat getekend op de gevel van Maria’s Corner?
A)Klaproos B) Viooltje C) Vlasbloem

Wedstrijdvraag 9: Waarvan wordt glas hoofdzakelijk gemaakt? Tip: de grondstof lijkt op de kleur van de
ondergrond van het weggetje na de container (en kinderen spelen er graag in): ……zand………….
Wedstrijdvraag 10: De stad voorziet enkele zaken om mensen samen te brengen in het park. Wat vind je
niet terug?
A: Een barbecue
B: Een picknicktafel
C: Een schommel
Wedstrijdvraag 11: In het park kun je wandelen, lopen, spelen, … Voor welke activiteit is er niets voorzien
op het Plein?
1. Theater
2. Petanquen
3. Basketten
4. Schommelen
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Wedstrijdvraag 12: Deze poort werd gebouwd ter gelegenheid van het …600.…. ‐jarige bestaan van de
Guldensporenslag in 1302.
Wedstrijdvraag 13: Welke boom staat middenin het Begijnhof? Noteer de volledige Nederlandstalige
naam: …………Witte esdoorn…………………………
Wedstrijdvraag 14: Hoeveel huisjes telt het Begijnhof? ……41
Wedstrijdvraag 15: Ter ere van wie is het bronzen standbeeld in het Begijnhof? Noteer de volledige naam:
……Marcella Pattyn………………………
Wedstrijdvraag 16: Welke uitspraak over de site Onze‐Lieve‐Vrouwekerk is niet juist?
1. Er bevindt zich een kunstschat van Antoon Van Dijck in de kerk
2. Het standbeeld ‘De Jeugd’ staat vlakbij de kerk
3. Een deel van de Franse voorburcht is nog aanwezig
4. De 800‐jarige bouwgeschiedenis gebeurde in 4 fases
Wedstrijdvraag 17: Een van de bekendste natuurgedichten van Guido Gezelle is Het Schrijverke. Over welk
dier heeft hij het als je onderstaand stukje uit het gedicht leest?
1. Een kever
2. Een eend
3. Een libel

O krinklende winklende waterding
met 't zwarte kabotseken aan,
wat zien ik toch geren uw kopke flink
al schrijven op 't waterke gaan!
Gij leeft en gij roert en gij loopt zo snel,
al zie 'k u noch arrem noch been;
gij wendt en gij weet uwe weg zo wel,
al zie 'k u geen oge, geen één.
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Wedstrijdvraag 18: Hoeveel bruggen tel je tijdens de wandeling op het Buda‐eiland (zonder het extra stuk
tot museum Texture ‐ groot en klein, dichtbij en ver)? …9…
Wedstrijdvraag 19: De Leie mondt uit in de Schelde in Gent. In welke stad heeft ze haar bron? …Lisbourg…

Wedstrijdvraag 20: Aan de linkerkant van de straat passeer je een Shop & Go‐punt. Deze parkeerplaatsen
maken deel uit van het mobiliteitsplan van Stad Kortrijk. Wat klopt niet over de Shop & Go?
1. Je parkeert hier 30 minuten gratis
2. Laden en lossen is niet beperkt in de tijd
3. Een parkeerschijf is verplicht
Wedstrijdvraag 21: Waarvoor werd het hout van de velodroom niet hergebruikt?
1. Een podium rond de boom
2. Zeven zitstoelen en een bank
3. Twee schommelpaardjes
4. Een schommel in de boom
Wedstrijdvraag 22: Hier start de beweegroute van KWIEK. Ze maakt gebruikt van het straatmeubilair in de
stad om mensen te laten bewegen. Leuk en gezond! Welke oefeningen komen niet voor in de route?
1. Snelwandelen
2. Heupen draaien
3. Opstaan en gaan zitten
4. Armen optillen
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Wedstrijdvraag 23: Welk fruit mag je plukken in het parkje van het stadhuis?
A: Appels
B: Peren
C: Noten
Antwoord Schiftingsvraag:
39 min 28 sec
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