
Vraag 1: 9

toelichting : 6 x voorzijde, 2x zijkant, 1x achterzijde!

Vraag 2: lichting Vraag 3: op zijmuur terras woning (Edisonplein 1)

toelichting: aan de zijkant toelichting :op zijmuur terras

van de postbus is eigenlijk  voldoende maar

als je toch de straat erbij noemt

moet dit Edisonplein 1 zijn en 

niet Pasteurlaan!!!

Vraag 4: Aan de gevel van Argenta (huisnr. 63) Vraag 5: bond zonder naam

Toelichting: ofwel aan gevel huis

nr. 63 en/of gevel van Argenta

is een goed antwoord

toelichting: aan de

bel bij woning nr.80

Vraag 6: bij de Bouwcentrale, sdworx en… in glasraam boven een voordeur toelichting :

glasraam boven de

deur woning (115)

Vraag 7: DEKONINCK Vraag 8: TEKSTballonnetje

toelichting : bij woning nr. 177

toelichting: achter-

zijde verkeersbord →→→

aan de verkeers-

lichten 

DEKONINCK=1woord

Vraag 9: 54 Vraag 10: KOPPEN.BE

Toelichting: op brievenbus bij

nummer 28

→→→

Toelichting: enkel de "+" tekens bij "de school met
de vele plussen", ook kunnen +  denken meetellen!
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Vraag 11: hekwerken, bouwwerken Vraag 12:  hek naast huisnr. 92

toelichting

(doe het

zelf… bouw

werken)

rekenen we

eveneens

juist

Vraag 13: vast opgestelde Vraag 14 : 10

toelichting :

op de achterzijde

van het verkeers-

bord met vooraan

"70" ken!!

Vraag 15 : benvenuti Vraag 16:  WINDstreken

toelichting : aan woning nr.30 vinden we een hart

terug, maar geen welkomsgroet, wel naast de gevel 

van huisnr. 23! Het hartje staat zelfs vlakbij bij een woning!

toelichting : North, East,

West, South = NEWS

op het dak van woningnr. 25

Vraag 17 : 48 Vraag 18: a) 2 en b) 5
toelichting: August Jonkersstraat ≠ August Jonckersstraat!

Toelichting: ram, weegschaal, leeuw, vissen,

 schorpioen: MINSTENS  b) 5 maar a) 2 moet

 dus bijgevolg eveneens opgegeven worden!

Vraag 19: 242 en 244 Vraag 20: VILLAROSA

toelichting :een is 1..of meer dan 1! Het jaartal van de

19e eeuw (1868) staat bij deze 2 woningen!

op.. 2 huisjesslak-

toelichting :

4 vogels

2 vlinders

2 'dieren' die

neerkijken



Vraag 21: Louis Janssens Vraag 22: op handvat, klink,..van een deur 

toelichting : aan de zijkant van gevel huisnr.110 toelichting : verschillende

benamingen zijn correct, wat ons

betreft; deurgreep, deurklink,..

voor zover je duidelijk aangeeft

het voorwerp bemerkt te 

hebben, let wel.. huisnummer 95

is geen correct antwoord maar 

mag evt. toegevoegd worden

Vraag 23: in het tegeltje  met huisnr. 9 Vraag  24: VIS

toelichting: onder en boven

 '9' vinden we telkens de

afbeelding van een hand 

→
Vraag 25: 10 Vraag 26: 4

Toelichting: opgelet Toelichting: in tuintjes n°27 (1), n° 17 (1), n° 15 (1) en… n° 9 (1)!! Bij die laatste zijn meerdere 

enkel "welkom"  telt, aspecten van het reglement van toepassing: beeld jes kunnen elk soort  voorwerp zijn en…denk 

 'welcome' helaas niet niet te snel dat je het gepaste of VOLLEDIGE antwoord in het traject tussen 2 vragen hebt 

gevonden!  Kijk dus even achterom na huisnr. 9 en je ziet deze fraaie kikker ons 'welcome'

toezwaaien, en vanaf  die positie zien we hem mooi achter huisnr. 9 postvatten!

Vraag 27 : 7 toelichting: dit zijn er heel wat…een leeuwekop, Mariabeeld & kind, 2 luik-

houders, maar vooral niet te vergeten : de voetenveger onderaan bevat 2 koppen !!

Vraag 28: HEXAgram Vraag 29: een speelplaats Vraag 30: brievenbus

Toelichting: zijgevel Paeshuys toelichting: opgelet, we vragen wat 

dit "privaat

domein"

NIET  is!!!

Vraag 31: beneden de poort bij dienst Vraag 32: Ridder

der werken Toelichting: op de gedenksteen

aan de zijgevel St Cordula basisschool



Vraag 33: bij de deurgreep huisnr. 46 Vraag 34: de deurklopper aan zijgevel woning nr.34

toelichting: deurknop, klink, greep,.. is steeds correct toelichting: de fraaie deurklopper met de bal aan de

hand gevonden?

Vraag 35: residentie Vraag 36 : bij huisnr. 78 en 71

toelichting:herkennen van de afbeelding 

van een hart is bepalend!

toelichting: els, linde en wilg
zijn geen residenties

Vraag 37: initialen "H" verwerkt in traliewerk balkon Vraag 38: Achteraan de zijgevel van huisnr. 144

toelichting: als je

goed naast de gevel

van huisnr. 144 kijkt

zie je achteraan

het wapenschild

van Antwerpen

Vraag 39: PATIENTEN Vraag 40: WatchGuard

toelichting: achteraan de inrit naast de gevel n°180 Toelichting: alarmsysteem boven paneel Kreatos

WatchGuard mag je volgens het reglement ook als

watchguard,Watchguard, WATCHGUARD weergeven

security mag toegevoegd worden maar hoeft niet

Vraag 41: LODEWIJK WEIJTENSTRAAT Vraag 42: bij woning nr. 129

toelichting: opgelet: Weijten ≠ Weyten!!

Weijten = WEIJTEN

Vraag 43: 25 Vraag 44: op een deurklink

toelichting: 10 aan de deur & 15 in het hekwerk Toelichting : deurklink naast garagepoort nr. 58



Vraag 45: schilders & ontwerpatelier

Toelichting : een = 1 of meer dan 1, zowel bij 

voormalig hotel Terminus  (nr. 48) als aan de 

bel bij Artdinco (nr.32) vinden we "atelier" terug!

Vraag 46: in het hekwerk op balkon  huisnr. 8 Vraag 47: 2 keer

Toelichting: Cultuur Centrum aan achterzijde  van

de borden ≠ Cultuurcentrum !!

Vraag 48: tegel boven de deur van huisnr. 9 Vraag 49 : bovenaan het hekwerk voor de kerk

Toelichtig : als de poort gesloten wordt, dan kijken 
→ deze 2 boosaardige koppen elkaar pal aan!

Vraag 50 : een kaars

toelichting : de fraaie tekening in tegelwerk licht ons →
wel in dat het LAMPJE  brandt, maar

het voorwerp wat steeds brandt  is een kaars!

Mocht "brandt" tussen dubbele aanhalingstekens 

staan bij "Old Bacchus" zou het juiste antwoord uiteraard 

 'lampje' zijn. Het lampje in de lantaarn  aan de zijgevel 

van 'Old Bacchus' zou ook een optie zijn.. maar dat
brandt  helaas niet steeds …


