
Vraag 1 : kat toelichting  : deze poes Vraag 2 : Posterijen

wil maar al te graag Toelichting  : op de 

de bel doen luiden (we achterzijde van de

zien deze op het eerste brievenbus bij het 

verdiep van een balkon Arsenaal Scot. Brugse

in de Sint-Cordulastraat) rijen zou een goed idee

zijn, mocht "rijen" niet 

tussen dubbele aanhalings-

tekens staan!

Vraag 3 : Santa & Cole Vraag 4 : 6

toelichting : terug te toelichting :  

vinden op 2 zitbanken 3 namen zijn te 

 op het pleintje vinden aan de voor-

(we suggereren zelfs zijde, maar... ook 3 

om even op de zitbanken aan de achterzijde

plaats te nemen!) van het monument!

Vraag 5 : Nachtronde S G Vraag 6 : 11 dieren en 6 personen (of 11 en 6)

toelichting : let op respectievelijk, NIET alles optellen

toelichting : dit bordje op de 

gevel van huisnr. 14 geeft aan 

dat we hier G erust mogen
S lapen dankzij de "nachtronde"

Vraag 7 : maan Vraag 8 : brievenbus

toelichting: in de toelichting : achterzijde brievenbus hoek P. Benoitstr.

vraag kan je het 

antwoord terug-

vinden! Als we

naam omdraaien

krijgen we…. maan !

zie beeldje op de

gevel van huisnr. 47

Vraag 9 : V. Hullebusch J. Vraag 10 : (op een plaatje van) een postbus 

Toelichting :  opgelet bij de naamvermelding!!

Niet Van Hullebusch J!! "Leo" hoort bij de straatnaam toelichting  : onderaan deze

postbus van nr. 130 vinden

we de vermelding "Greenfield"

terug, als je gewoon aangeeft

postbus is het antwoord 

uiteraard ook goed

←←
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Vraag 11 : 8 Vraag 12 : het laatste nieuws

toelichting  :zie het bordje met de octopus of achtpoot toelichting  : zie de vermelding bovenaan het 

fietsenrek naast de gevel van huisnummer 3

vraag 13 : druiven(tros) Vraag 14 : 0

toelichting: bij huisnr. 17 vinden we rond een vlinder 

toelichting : druiven deze temperatuurwaarden

vermelden is voldoende, alle positieve en  negatieve 

je kan deze fraaie getallen opgeteld rond de 

druiventros vinden bij vlinder komen we uit op 0

de inkom van woning 

nr. 10

Vraag 15 : 17 Vraag 16: achteraan de gevel naast huisnr. 151

toelichting : de meeste zijn makkelijk terug te vinden, toelichting:  net op het goede

heb je ook het deze van het verkeersbord gezien? moment kijken naast de gevel

Enkel deze te zien in  het gedeelte wat we beschrijven! nr. 151 en dan zie je het kleinste

Het driewielertje ook gezien? huisje van deze straat!

Vraag 17 : bij de woningen met huisnrs. 171 en 193 Vraag 18 : 207

Toelichting: in het traject tussen vraag 16 en 18 kan Toelichting: dit huisnummer

je de vermelding "giornali" 2x terugvinden!! valt  echt letterlijk uit

de toon, het nr. 10 op 

een electriciteitsgebouwtje

hoort ook niet thuis in de 

nummering maar die 

bedoelen we helaas niet, 

want het is ook geen huisnr.

Vraag 19 : 0 Toelichting: toevallig vinden we Vraag 20 : 18

bij deze woning 2 libelles, en 1 daarvan op het cijfer 0. toelichting :

bovenop de poort

zelf vinden we er

16 terug, en links

en rechts van de 

poort telkens nog

1 zwarte bloem



Vraag 21 : 148

toelichting : op de gevel van woning

nr. 146 vinden we 136 tegels terug…

maar wat verder ook nog 12 tegels 

bij de inkom van woning nr. 57!

4 tegels zijn niet volledig te zien

maar het reglement voorziet dat een 

duidelijk herkenbaar onderdeel - van 

in dit geval een tegel - telt als een geheel

Vraag 22 : op zijgevel (naast bord

kinderkribbe 't Beertje)

Toelichtig :  de letters rechts 

van het bord aan de zijgevel van

nr. 57 doen ons sterk vermoeden dat

hier 'verboden te plakken' is 

aangegeven. Let op : omdat je het 

niet volledig kan lezen is dit tussen
enkele aanhalingstekens gezet!

Vraag 23 : 7 toelichting  : let goed op de Vraag 24 : Lyon toelichting  : Lyon is pal onder

zijkant Bayard aangegeven.

rechts van

de foto,

daar zie je

er ook 2!

Vraag 25 : in wegdek Vraag 26 : kruiwagen

toelichting: we adviseerden goed zijwaarts te kijken! toelichting : deze kruiwagen vinden we terug ter

hoogte van woning

met huisnr. 20.

De kruiwagen heeft

hier de wel heel 

speciale functie van

een bloembak.

Vraag 27 : meetpunt Vraag 28 : boeddha

toelichting : centraal gelegen in nis, naast nr.34

binnen Antwerpen vinden we

de vermelding 

meetpunt

Vraag 29 : 1,7375 toelichting : opgelet, aan het einde van Vraag 30 : 12

het looppad vinden we 2x een bordje 2,0km! Dat maakt dat Toelichting : de drie

er in totaal 8 bordjes met een beelden aan het 

"km" aanduiding zijn, met in torentje rechts niet

totaal 13,9 km : 8 = 1,7375 vergeten meetellen!

1,7 km zat wellicht wat verstopt

achter de netels..



Vraag 31 : 3 toelichting : we zien heel duidelijk 2 Vraag 32:Zuurstofleverende moerasplanten

dansende koppeltjes, maar.. de heer van het 

derde koppeltje rechts wil liever niet in beeld..

hij is er wel maar we zien enkel zijn hand.. toelichting : we zien

rechts van het riool-

deksel een bord met

daarop de gegevens

die we zoeken.

Vraag 33 : 5 Vraag 34 : Byckenhoeve

toelichting: achteraan het beeld toelichting : we laten verstaan dat

N vinden we de vermelding 4/6 we bij de Deurne"VOET"weg zijn

wat erop wijst dat dit het 4e aangekomen, en daar de vraag

exemplaar is uit een reeks van oplossen, op dit bord staan 

6 en er dus nog 5 andere zijn meerdere hoeves aangegeven

maar de Byckenhoeve is het 

dichtst bij "Schoten" gelegen!

Vraag 35 : zeepaard Vraag 36 : 1969

toelichting : aan de inkom Toelichting : bij de

van huisnummer 15 woning nr. 33 met de 

bemerken we links van naam "Morgendauw"

de deur een beeldje van bemerken we onder-

een zeepaard. Affiches aan een bordje met

achter glas tellen niet. "oorkonde" en daar-

bij het jaartal 1969.

Vraag 37 : Papenaardekenstraat 31 Vraag 38 : een pot met bloemen

toelichting : 

bij deze postbus aan nr. 19

vinden we een fraai beeld

van een koppeltje engeltjes

→ met daartussen een pot met

bloemen

toelichting: van een grillige straatindeling gesproken!

We hebben het vermoeden ons nog steeds in de 

Voorkempenlaan te bevinden, maar de Papenaardeken-

straat gaat tot huisnr. 31 om dan plots haaks

zijwaarts af te slaan en daar verder te lopen!

Vraag 39 : A. Vraag 40 : gemeentehuis toelichting: we 

toelichting : bij de lantaarnpaal adviseerden even op en rond dit pleintje te wandelen

ter hoogte van taverne Salamander

vinden we Joostens terug! Let op : A.

→



Vraag 41 : faceplant Vraag 42 : therapeutisch centrum

toelichting : deze persoon zal het toelichting : 

zelf niet kunnen vertellen, maar het dit was wel bijzonder

antwoord spreekt voor zich! goed verscholen bij

het fietsenrek…

←←

Vraag 43 : 5 Vraag 44 : onderkant balkon van huisnr. 103

toelichting :  2 verkeersborden met telkens een 

jongen en meisje met een boekentas, maar ook

aan de gevel van de school vinden we een boekentas

Vraag 45 : 54 - 56 - 58 toelichting  : we Vraag 46 : uil

zoeken de "Nrs." toelichting : dit fraaie 

die bij dit bord aan- exemplaar houdt alles heel

gegeven zijn, niet goed in de gaten

de huisnummers we vinden deze op een

tussen 67 en 61! een houten paal aan de 

Dit bord "Jozef zijde van het voetpad

Hendrickxstraat" ter hoogte van woning 

staat tussen huis- nr. 7

nr. 67 en 61 aan de

overzijde

Vraag 47 : 26 toelichting : enkel poezen op de Vraag 48: aan de gevel van de apotheek en Linea Projects

stickers voor de raam toelichting  :de sticker

tellen mee, niet vinden we terug op 

de poezen achter glas voor- en zijgevel van

de stickers op het Linea Projects, bij

raam zijn uiteraard de apotheek bemer-

niet toevallig aange- ken we ook de afbeel-

bracht en tellen ding van een slang

derhalve! Belangrijk is te omschrijven waar en niet waarop!

Vraag 49 : Pieters meubelen Vraag 50 : 14.973

toelichting: toelichting :  hopelijk ben je de stappen niet vergeten 

bewust hebben we die onderaan het bord weergegeven zijn….

de letter 'w' heel na zoveel stappen zit

vaag weergegeven het venijn misschien 

in de vraag.. wel in de staart…

Dit bord vinden we 

aan het begin van 

de inkomhal bij 

Pieters meubelen!

Deze vermelding staat aangegeven op de achterzijde


