FOTOZOEKTOCHT
Wandelend op zoek
naar 50 foto’s
Van 1 april t.e.m. 30 september 2021

Info
Deze wandeling is 5 km. Tijdens de wandeling zul je heel
wat mooie plekjes in Antwerpen ontdekken of
herontdekken.
Het startpunt is in de grote vertrekhal van het Centraal
Station Antwerpen. Het eindpunt is de Groenplaats.
Bedoeling van deze zoektocht is dat je 50 foto’s op de
route weet te spotten.
18 foto’s staan al in de wandelroute vermeld. Hierbij dient
u nog een vraag te beantwoorden.
De overige 32 foto’s staan in willekeurige volgorde op het
fotoblad.
Noteer de nummer van de foto in
op uw wandelroute.
Indien er in een straat/plein verschillende foto’s te zoeken
zijn, plaats de nummers van de foto’s dan in de volgorde
van herkenning, tenzij anders vermeld.
Bekijk op voorhand goed de foto’s zodat je weet waar je op
zoek naar gaat.
Safety first: Wees voorzichtig onderweg. Steek veilig over,
wandel langs de rechterkant van de huizenrij (tenzij anders
aangegeven) en zorg dat je zichtbaar bent voor andere
weggebruikers.
Alle foto’s zijn van op de openbare weg genomen.
Heb respect voor iedereen én alle eigendommen langs de
route. Betreed geen privé-eigendom.
Het eerste herkenningspunt telt.

Alle wegen zijn te voet, met buggy of rolstoel toegankelijk.
Tijdens de wandelroute worden volgende afkortingen
gebruikt:
R. = Rechts; L. = Links; RD. = Rechtdoor
Vief Antwerpen vzw is niet verantwoordelijk voor eventuele
ongevallen tijdens deze zoektocht.
Gelieve de coronamaatregelen te volgen die van kracht
zijn, op het ogenblik dat u de zoektocht doet.
Bij de opmaak van deze zoektocht,
was de horeca nog niet open.
Op zoek naar een openbaar toilet?
Hier kan u terecht:

We wensen je alvast veel plezier!

Wandelroute
Vertrek: Grote inkomhal - Centraal Station Antwerpen
Vooraleer we onze wandeling starten, zoekt u hier alvast de eerste
foto.

Als u met het aangezicht naar de grote trap staat, verlaat u deze
inkomhal langs R. (kant apotheek Lloyds Pharma / Starbucks)
richting perrons.
U blijft rechtdoor gaan, onder de digitale infoborden (langs perrons
11-12), langs de winkeltjes.
Welke 6 groenten/fruit staan hier smakelijk
afgebeeld?
……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Nadat u het Comics Station (wordt het
Plopsa Station) passeert, volgt u de pijlen
Lange Kievitstraat, door de Diamant
Gallery. Bij het buitenkomen gaat u naar
L., u bevindt zich dan op het Mediaplein
Als u recht voor het dpg-media gebouw staat, neemt u de L.-wandel/
fietsweg.

Na huisnummer 44 (Samsung Customer Service) slaat u R.-af en
gaat u de tunnel (onder het spoor) in.

Hoe laat is het? …………………………………………

Steek heel voorzichtig de Pelikaanstraat over en ga RD. de Jacob
Jacobsstraat in. U blijft aan de R.-kant lopen.

U slaat R.-af, Quinten Matsijslei, tot aan de lichten. Aan het
Mercurehotel steekt u de Quinten Matsijslei 2x over (opgepast voor
de fietsers!). Ga het Stadspark in en volg het kasseipad.

Aan het zebrapad steekt u de Rubenslei over.
Ga RD. de Louiza-Maria lei in.

Hoeveel engelenhoofdjes
kunt u onderaan deze sokkel
tellen?

………………………

Steek aan de lichten de Frankrijklei 2x over (opgepast voor de

fietsers!).
Ga de Stoopstraat in, steek de Tabaksvest over, ga L. en direct R.
de Nieuwstad in.

Noteer de huisnummers:
………………………

Steek de Oude Vaartplaats
voorzichtig over en ga L.,
de Henri Van Heurckstraat in.

Hoeveel busnummers telt u hier?
………………………

Welke 2 getallen staan er L. en
R. in de hoek?
…………………….

…………………….

Steek de Leopoldstraat over en ga ‘Den Botaniek’ in.

Welke 2 dieren mag je niet voederen zonder
speciale toelating?
……………………………… & ………………………………

Wandel door de mooie Botaniek en geniet van de mooie planten
en bloemen. Hier vindt u 5 foto’s terug. Noteer de nummers.
Bij deze opgave mogen de nummers in willekeurige volgorde
staan.

U verlaat terug ‘Den Botaniek’, ga L., steek het zebrapad over en
sla L. de Arenbergstraat in. Op het einde van deze straat, slaat u
R. af de Lange Gasthuisstraat in.

Wandel verder tot aan de lichten, steek de Schuttershofstraat over
en dan direct terug L. de Huidevettersstraat oversteken.
Ga nu terug naar L. en sla even verder R. de Korte Gasthuisstraat
in.
Wie heeft het ‘Deugnietlieke’ geschreven?
…………………………………………………………

Welke voornaam is op de foto links bovenaan
weggeveegd?
…………………………………………………………
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Sla L. de Everdijstraat in.

Sla R. de Lombardenstraat in.

Op het einde van deze straat, sla L. de Lombardenvest
in. Loop best in deze straat aan de linkerkant.

Steek op het einde de straat over. Steek aan de lichten
de Nationalestraat en de Kammenstraat over, ga L. en
dan R. de Steenhouwersvest in.

We slaan R. de Drukkerijstraat in.
Aan huisnummer 11 steekt u de straat over.
We komen op de Vrijdagmarkt. Loop hier het volledige plein

rond, langs de L.- huizenrij. Hier zijn 4 foto’s te vinden.

We verlaten de Vrijdagmarkt en slaan L. de Leeuwenstraat in.

Geef de naam van dit restaurant:
…………………………………………………………

Welke lekkernij vind je hier in de buurt?
…………………………………………………………
Sla L. de Reynderstraat in en R. de Pelgrimstraat.

Ter hoogte van huisnummer 6 slaan
we L. de Vlaeykensgang in.

Welk getal van 4 cijfers
vind je hier terug ?
……………………………………
We komen nu uit op de Oude Koornmarkt.
Ga hier naar R. en sla dan L. de Tempelstraat in.
U komt uit op de Handschoenmarkt.
De O.-L.-V.- kathedraal staat jammer genoeg in de steigers dus u
zult nog wat geduld moeten oefenen en op een later ogenblik
terugkomen om haar in volle glorie te kunnen aanschouwen!

We vinden hier volgende foto’s terug:

Welke naam vindt u terug op de achterkant
van dit beeld?
…………………………………………………………

Welk woord is op deze foto weggeveegd?
…………………………………………………………

We verlaten de Handschoenmarkt en slaan L. de Maalderijstraat in.
We komen uit op de Grote Markt.

We maken het u niet moeilijk. Bekijk de mooie (trap-)gevels en
los volgende vragen op:

Huisnummer ?
………………………………
Wat is de naam
van dit etablissement?
………………………………

Welke dienst bevindt
zich in dit gebouw?
…………………………………………………………

Welk jaartal in gouden cijfers
kunt u hier lezen?
………………………………………

We slaan R. de Torfbrug in en dan L. Lijnwaadmarkt.

R. Melkmarkt inslaan en dan R. St. Pietersstraat. We komen aan op
de Groenplaats. Hier eindigt onze zoektocht. Maar als u goed geteld
hebt, zou u nog 1 foto over moeten hebben.

Einde

Om terug te keren naar het Centraal Station kunt u
hier metro 3 – 5 - 9 - 15 nemen. Bij metro 9 en 15
stapt u af bij halte ‘Diamant’. Bij metro 3 en 5 stapt u
af bij halte ‘Astrid’.

U kunt natuurlijk ook te voet gaan (+ 30 min) via
Schoenmarkt – Meirbrug – Meir – Leysstraat –
Teniersplaats – De Keyserlei.

Hopelijk vond u het een plezierige zoektocht?!
Als u alle foto’s/vragen gevonden hebt, stuur dan het bijgevoegd
antwoordformulier vóór 15 oktober op naar:
Vief Antwerpen vzw – Lange Nieuwstraat 109 – 2000 Antwerpen
of mail het naar info.antwerpen@vief.be of geef het af in een
plaatselijk LM Plus-kantoor in de provincie Antwerpen.
U maakt kans op een mooie prijs.
Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd.

Antwoordformulier
6 groenten/fruit:

Hoe laat
is het?

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Hoeveel
engelenhoofdjes
kunt u onderaan deze sokkel
tellen?

Welke 2 dieren
mag je niet
voederen zonder
speciale toelating?

……………………….

Welke 2 getallen
Noteer de
Hoeveel
huisnummers: busnummers staan er L. en R.
in de hoek?
telt u hier?
…………………………

…………………………

…………………………
..

…………………………
………………………..
Wie heeft het
‘Deugnietlieke’
geschreven?

Welke voornaam
is op de foto
weggeveegd?

………………………… …………………………
…………………………

…………………………

Geef de
Welke
naam van dit lekkernij vind
restaurant:
je hier in de
buurt?
……………………….

……………………….

Welk getal
van 4 cijfers
vind je hier
terug ?

Welke naam
vindt u terug op
de achterkant
van dit beeld?

Welk woord is
op deze foto
weggeveegd?

……………………….

……………………….

……………………….

Huisnummer ?
……………………….

……………………….

Welke dienst
bevindt zich in
dit gebouw?
……………………….
……………………….

Einde

Welk jaartal in
gouden cijfers
kunt u hier
lezen?
……………………
….

Schiftingsvraag:
Hoeveel ingevulde antwoordformulieren
zullen wij ontvangen?
…………………………………………………………

Stuur het antwoordformulier vóór 15 oktober op naar:
Vief Antwerpen vzw, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen
of mail het naar info.antwerpen@vief.be of geef het af in een
plaatselijk LM Plus-kantoor in de provincie Antwerpen.

Naam deelnemer: …………………………………………………………………….
Als ik bij de winnaars ben, wens ik gecontacteerd te worden via:
❑ Brief – mijn adres is: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
❑ Tel:...........................................................................
❑ E-mail:………………………………………………………………………………

V.U. Seigers François, Lange Nieuwstraat 109, 2000 Antwerpen

Wat is de naam
van dit
etablissement?

