ERBORGEN HOEKJES VAN GENTVERBORGEN HOEKJES
VAN GENT
Van 1 juli tem 31 augustus 2022

Reglement:
Start: Sint-Pietersplein te Gent (aan overkant Sint-Pieterskerk)
Oplossingen: vindt u tussen de plaats waar de vraag wordt gesteld en de volgende wegbeschrijving
Opgelet !
Er is geen enkele vraag waarop het antwoord is: geen, nul, onmogelijk, onoplosbaar, onbepaald of oneindig
Geloof nooit in typfouten!
Eerbiedig: natuur, monumenten, bezittingen van anderen, de verkeersregels & betreedt geen privédomeinen.
Aansprakelijkheid: de inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen onderweg.
Door deel te nemen aan deze zoektocht aanvaardt elke deelnemer dit reglement alsook alle beslissingen van de
inrichter.
De antwoorden vindt u vanaf 10 september 2022 op www.recreawondelgem.be.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
Antwoordblad: één per deelnemer & binnen zijn op 01/09/2022 vóór 18 uur bij Recrea Wondelgem vzw,
Morekstraat 487 te 9032 Wondelgem of mailen naar info@recreawondelgem.be.
Afkortingen parcoursbeschrijving: R = rechts – L = links – RD = rechtdoor – T = T-weg –
X = kruispunt - RP = rondpunt – Y = splitsing

Foto’s
Tijdens de zoektocht komt u onderstaande foto’s in willekeurige volgorde tegen.
Ze bevinden zich steeds in een straal van 20 m rond één van de vragen.
Zet de foto’s in de volgorde waarin je ze tegenkwam tijdens de zoektocht.

Wegbeschrijving
De zoektocht start aan de overkant van de Sint-Pieterskerk te Gent aan de trappen
Vraag 1 : Wat is de som van alle getallen op de 2 borden van Marcel Van Maele ?
Vraag 2 : Hoeveel jaar zit er tussen de gedenksteen over de mensenrechten in Parijs en de
gedenksteen die zich hier bevindt ?

De zoektocht start met je rug naar de Sint-Pieterskerk
L = Sint-Pietersplein
R = Kunstlaan (neem het fiets/wandelpad tussen de bomen in het midden van de weg)
Vraag 3 : Op welk huisnummer woonde Lambrecht Lambrechts ?

XRD = Charles De Kerkchovelaan kruisen (neem zebrapad aan lichten) – ingang Citadelpark
Vraag 4 : Op welk plein of welke dreef bevindt zich het toilet in het westen van het Citadelpark ?
Vraag 5: Geef de cijfers en letters van alle standbeelden en plaatsen die opgetrokken en gebouwd
werden vanaf de Wereldtentoonstelling tot en met de Belgische eeuwfeesten

XL = Gustaaf den Duytsdreef
Na 10 meter links onverhard pad, trappen op
Vraag 6 : Geef de namen van de 2 Congolese steden die je vindt aan het standbeeld van ‘Moorken’ ?

Stenen trap naar beneden, onder waterval
Water oversteken
Hoofdweg schuin RD
Vraag 7 : Welke Belgische gemeente vindt je onder de Latijnse spreuk “niemand provoceert mij
straffeloos’ ?

Voor de poort L (onverhard pad)
Einde pad trap naar beneden richting Smak
Vraag 8 : Welke app moet je downloaden om verhalen over kunstwerken in het Citadelpark te
beluisteren ?

Neem de weg links naast het SMAK
Vraag 9 : Geef de voornaam van Klee ?
Vraag 10 : hoeveel borstbeelden hangen er aan de gevel van het magazijn van SMAK ?

Neem het onverhard pad L van de parkeerinrit
Neem het pad recht tegenover de hoofdingang van het ICC richting “in memoriam museum
kerkhof” tot aan de vijver
Vijver R
Vijver volgen
Bijna aan het einde van de vijver, splitsing R
TL
1R = Brede trap opgaan
Aan houten rustbank L richting rozentuin
Vraag 11 : Bij wie en waar werden de bronzen beelden gemaakt die aan het standbeeld ‘graaf De
Kerckhove de Denterghem’ staan ?

Verlaat het park RD = Koningin Astridlaan (wandel aan linkerzijde van de laan)
TL Koningin Elisabethlaan
Wandel richting hoofdingang Sint-Pieters station
Vraag 12 : Van welke Vlaamse steden (uitgezonderd Gent-Brugge-Antwerpen) vinden wij muurtekeningen in de inkomhal van station Gent-Sint-Pieters ?

Neem de voetgangerstunnel rechts van de ingang van het station (richting Koningin
Mathildeplein & Sint-Denijslaan)
Einde voetgangerstunnel rechts = Sint-Denijslaan
TL Voskenslaan (oversteken op zebrapad)
1R Overwale
Vraag 13 : Hoeveel keer kom je de naam ‘Clemens’ tegen tot aan de volgende afslag (= Guido
Moonspark) ?
Vraag 14 : in welke 2 gebouwen kan je een viering en gebedsmoment meemaken ?

1R = Guido Moonspark
Blijf het onverharde pad in het bosje volgen tot aan de studentenhomes
RD richting fietsenstalling
Pad volgen onder voetgangersbrug, links blijven volgen
Neem trappen richting Xior Student Housing
Einde trappen links, onder gebouw Xior Student Housing
Over de brug rechts richting sporthal
Vraag 15 : Hoe krijg je de mooiste tekening ?

RD pad naast sporthal

XRD = Timichegtunnel
XRD = Frans de Potterstraat
2R = Distelstraat
XRD = Prosper Claeysstraat
Vraag 16 : Welke functie had Marc Baertsoen ?

TR = Koning Albertlaan
Vraag 17 : Welke architect ontwierp de 42 bejaardenwoningen in de Prosper Claeysstraat ?

XL = Meersstraat
XR = Sint-Paulusstraat
Vraag 18 : Hoeveel keer vindt je het woord ‘boek’ terug in het gedicht ?

TL = Smidsestraat
Tussen huisnummer 37a en 37 R pad naast inrit garage
XRD = Lamoraal Van Egmontstraat
XRD = Paul Bergmansdreef (ingang Citadelpark)
1ste onverharde wegel links, daarna links aanhouden steil omhoog (Theodore Canneelpad)
Aan de groendienst links aanhouden
TL (pad blijven volgen)
Steek de trappen van de tribune van het amfitheater over
L door het metalen hekken
1ste pad rechts
Neem voor de bank de trappen links naar beneden
Beneden rechts aanhouden
Wandel verder onder de grot = Norbert Rousseaudreef
Voorbij de grot 1ste pad links
TL
Betonbaan links = Eugène Felixdreef
Vraag 19 : Wie zijn de steenhouwers van het herdenkmonument aan onze helden?

RD = Eugène Felixdreef – richting ’t Kuipken
Pad voor rozentuin links
Links aanhouden, trappen op tot achter de kiosk
RD richting uitgang Citadelpark (Charles De Kerckhovelaan)
Baan oversteken (zebrapad) = Eekhout
1R = Gaspar de Craeyerstraat
1L = Victor Hortastraat
TR = Jacob Jordaensstraat
XRD = Kazernenstraat
XRD = Florbertusstraat
Vraag 20 : Waar moet je zijn voor Monkey Business ?

XR = Sint-Pietersplein
EINDE ZOEKTOCHT

ANTWOORDBLAD
Naam & Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mailadres: …………………………………………………………………………….…………………… Telefoonnr: ….……………………………
Formulier te bezorgen ten laatste 01/09/2022 vóór 18 uur.
Adres: Recrea Wondelgem vzw, Morekstraat 487 te 9032 Wondelgem of mailen
naar info@recreawondelgem.be.
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Schiftingsvraag:
Vermenigvuldig het reservegetal met de som van de 6 juiste cijfers van de lottotrekking op
zaterdag 3 september 2022 ? ..................
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