Minerva wandelzoektocht
Wegwijzer & vragen
*** LEES EERSTE GRONDIG HET REGLEMENT VOOR U VERTREKT ***
*** Houd u overal aan de verkeersregels en Covid-19 verplichtingen ***
*** De fotovragen vindt u op een apart document***

1. We vertrekken aan Berchem Kerk aan het kruispunt Grote Steenweg en Singel. Te bereiken met
tram 7 en 15.
1.1. Wat heeft A. Poels gemaakt?
1.2. Geef de naam van de Directeur-Generaal van de Veritas in 1876.
1.3. Wie moet er voor ons bidden?
2. We nemen nu de KORTE PASTOORSTRAAT tot het einde en vervolgens rechts tot aan de straat
die genoemd is naar de collega van P. de Coninck, die we al even inslaan.
2.1. Hoeveel huisnummers beginnen met het cijfer 7?
2.2. Wat is niks voor “A”?
3. We wandelen verder en slaan rechts af in de JENNEVALSTRAAT.
3.1. Op welk nummer woont Heidi Van Nijen?
4. We nemen de eerste straat links tot aan de GENERAAL LEMANSTRAAT.
4.1. Op welk nummer vindt u het jaartal 1909?
4.2. Ook hier wordt ergens, eerder kortaf, iemand verzocht voor ons te bidden. Wie?
4.3. Hoeveel huizen willen ons doen geloven dat België een Franstalig koninkrijk is?
5. Hier nemen de ST-HUBERTUSSTRAAT die we volgen tot aan het kruispunt met de F. DE
MERODESTRAAT.
5.1. Waar heeft men zijn bekomst van de oorlog?
5.2. Welk huis is 130 jaar oud?
5.3. In welk Antwerps district – anders dan Antwerpen - waren L. Wenmakers en J. Verhaert
gevestigd.
6. We laten de school aan onze rechterhand, vervolgen onze weg tot aan het gelijknamig plein en
verpozen hier even bij het standbeeld.

Minerva wandelzoektocht

1 van 3

6.1. Geef de populaire – Antwerpse – naam van dit standbeeld? (weetvraag niet te vinden ter
plaatse)
6.2. Wie is de ontwerper? Volledige naam.
6.3. Hoeveel dagen leefde FREDERIC DE MERODE? (geboorte- en sterfdag meegerekend!)?
6.4. Hoeveel maal kan men, vanop het pleintje, deze naam lezen?
7. We bekijken zeer aandachtig de overzijde en blijven op de linkerzijde van de Grote Steenweg.
We vervolgen onze weg links tot aan het ALBERTPARK.
7.1. Wat gebeurde er op 6 april 2003?
8. We steken aan de verkeerslichten de GROTE STEENWEG over naar de BOOMGAARDSTRAAT en
volgen deze straat tot de derde straat rechts.
8.1. Wat sluit er na 22 uur?
8.2. Waar vindt men info over het gebouw of de huurders.
9. We slaan deze straat in tot aan de derde straat. Daar slaan we links af, op het einde even rechts
en dan onmiddellijk links tot het einde.
9.1. Welk proper dier vinden we hier?
9.2. In welke gemeente woont Decloedt?
9.3. Wie is de toondichter van de Brabançonne?
9.4. In welk jaar is de ST HUBERTUSKERK gebouwd?
10. We nemen de rechter stoep en wandelen hierop verder tot in de VICTOR JACOBSLEI. Vanop de
hoek van het neogotisch bedehuis zien we hoe deze aristocratische lei uitloopt op het StMariagasthuis. We volgen tot aan het kruispunt.
10.1. In welk jaar werd het huis op nr. 19 gebouwd?
11. We vervolgen, rechtdoor, onze weg tot aan het pleintje.
11.1. Wie bereiken we op nr. 5210?
12. We gaan rechts de VREDESTRAAT in en dan het tweede kruispunt rechts tot aan het pleintje. We
slaan scherp links af in de CAMELIASTRAAT. We lopen deze door en wandelen, links, verder
langs de PATRIOTTENSTRAAT tot aan de UITBREIDINGSTRAAT.
12.1. Hoeveel verschillende hoofden kunt u onderscheiden in de tegels die de gevels van de
huizen met nummers 7, 9 en 11 sieren?
12.2. Op welke huisnummer zien we de maan?
12.3. Wat is “ELCI”
13. We volgen links de UIBREIDINGSTRAAT tot aan de wandelbrug en nemen die tot het einde.
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13.1. Wie is de tekenaar van deze stripmuur?
13.2. Hoeveel verschillende muziekinstrumenten kan je hier zien?
13.3. Wat zijn “All people”?
14. We komen uit op de MARCEL AUBURTINLAAN en slaan hier rechts af tot aan de FLORENT
BAUDUINSTRAAT die we ingaan tot aan de KANUNNIK PEETERSSTRAAT die we rechts volgen.
14.1. In het park rechts van ons was vroeger een sportvereniging. Geef de naam?
14.2. Geef het telefoonnummer van TIM.
14.3. Hoeveel paar handjes vind je terug op het huis nummer 101?
15. We volgen deze straat verder en naderen stilaan onze kantine.
15.1. We zijn wel wat vermoeid en zien sterretjes. Hoeveel?
16. Na de wandeling nog enkele vraagjes.
16.1. Wanneer, volledige datum, werd Minerva Korfbalclub opgericht?
16.2. Wat is het juiste adres van het clubhuis?
16.3. De hoeveelste voorzitter is Kevin?

Schiftingsvragen :
17. Enige tijd geleden wandelde iemand de volledige toer.
17.1.

Hoeveel stappen zijn er afgelegd tot aan het clubhuis van Minerva?

17.2.

Hoe lang duurde het in uren, minuten en seconden?
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