
Oplossingen Fietszoektocht Schoten 2020   

Vragen :    lus 1 (basis) 

1- Welk beroep staat afgebeeld op oostzijde van de eerste pilaar van het marktplein vanaf de 

hoek met de Churchilllaan ?   

metser 

2- Wat is de naam van deze school ? 

Sint-Filippus 

3- Welke vlinder staat afgebeeld op het informatiebord ? 

oranjetipje - Anthocharis cardamines 

4- Wie gebruikt de stroom van deze zonnecellen ? 

NMBS (zonnetrein) 

5- Wat is de naam van de tweede dreef rechts ? 

Drijhoekdreef 

6- Hoeveel vertikale houten spijlen telt de brug aan het boswachtershuis ? 

71 

7- a) Wie zegt dat je hier goed zit ?  

     Provincie Antwerpen en Toerisme Vlaanderen 

b) Hoeveel kaarsenhouders vind je aan de kapel  

     8 

8- Hoeveel loofbomen staan op het infobord afgebeeld ? 

6 

9- Aan welk fietsknooppunt steken we de vaart over ? 

20 

10- Welke nuttige insecten wonen hier rechts van de route ? 

bijen 

11- Wat is de naam van deze toren ? 

Patappeltoren 

12- Welke soort eiken vormen deze statige dreef ? 

zomereik 

13- Aan welk huisnummer vind je dit huis ? 

12 

14- Welke milieuvereniging is de buur van het dierenasiel ? 

VELT 

15- In welk kanaal komt de vaart hier uit ? 

Albertkanaal 

16- Wie is de patroonheilige van de centrumkerk? 

(heilige) Cordula 

                                                       Lus 2 (uitbreiding) 

 

17- Hoeveel deelfietsplaatsen zijn hier beschikbaar ? 

5 

18- Op welk adres (straat en nummer) staat deze imposante poort ? 

Botermelkbaan 27 

19- Vanaf welke gemeente is de afstand van 56,9 km gemeten ? 

Dessel 

20- Waar leidt dit bospad naartoe ? 

vaart (Dessel-Turnhout-Schoten)  



Lus 3 (Deuzeld) 

1.Vraag: 

Vraag: We kunnen hier drie richtingen uit dewelke? 

Antwoord: Calixberg- Kasteel- Den Horst 

 

2.Vraag: Welke kapel zien we hier? 

Antwoord: Fatima kapel 

 

3.Vraag: Naar wat verwijst deze klok? 

Antwoord: kinderdagverblijf de koekoek 

 

4.Vraag: Waar bevindt zich dit bomen trio? 

Antwoord: Ingang park via Victor Adriaensenstraat 

 

5.Vraag: Waar komen we terecht als we deze pijl volgen? 

Antwoord: Op de tennisclub 

 

6.Vraag: Waar staat dit kunstwerk? 

Antwoord: Achter de  pagadertoren 

 

7.Vraag: Wat is de naam van dit kasteel? 

Antwoord: Kasteel Withof 

 

8.Vraag: Waar ligt deze kapitein zijn schip? 

Antwoord: Libieglaan 72 

 

9.Vraag: Waar wonen deze dieren? 

Antwoord: Kruiningenstraat 125 

 

10.Vraag: Aan welk nr. vind je dit glasraam? 

Antwoord: Kruiningenstraat 86 

 

 



11.Vraag: Aan welke oorlog herinnerd ons dit standbeeld? 

Antwoord: aan de eerste wereldoorlog 

 

12.Vraag: Wat is de naam van deze stripfiguur? 

Antwoord: Kiekeboe Konstantinopel 

 

13.Vraag: Wanneer kan men hier de misviering bijwonen? 

Antwoord: op zon en feestdagen om 10 u 

 

14.Vraag: In welk jaar werd deze kerk in gebruik genomen?                                                                   

Antwoord: in 1960 

 

15.Vraag: Welke kunststijl vinden we terug op dit huis? 

Antwoord: Frans De Ceusterlei 55 (Art Deco stijl) 

 

16.Vraag: Wat is Antoinisme? 

Antwoord: een religieuze beweging 

 

17.Vraag: Wat is de naam van deze villa? 

Antwoord: Villa Lisette 

 

18.Vraag: Waar vinden we de onbevlekte maagd? 

Antwoord: In de kapel hoek Calixbergdreef- E. Steursstr 

 

19.Vraag: Wat mag men hier zeker niet doen? 

Antwoord: Zich op de oprit begeven 

 

20.Vraag: In welke horecazaak is deze tuin? 

Antwoord: Den Bazaar 

 

21.Vraag: Welke wijk van Schoten vinden we terug in deze dreef? 

Antwoord: wijk De List 

 



22.Vraag: Tot welk domein behoort deze kapel uit 1436? 

Antwoord: domein Vordenstein 

 

23.Vraag: Wat is de naam van deze brasserie? 

Antwoord: Brasserie Ciconia 

 

24.Vraag: Waar staan deze sportievelingen? 

Antwoord :Vordensteinstraat voor de sporthal 

 


