


  

Wandelzoektocht		Kind	en	Nier	2016	(1	april	tot	en	met	30	september)	

Reglement : DEELNAME is GRATIS !!! 
- Indien u kans wil maken op een prijs en de juiste antwoorden wil, moet u wel betalen op onze  

rek nr: BE58 3631 1819 8479 
- Inschrijven gebeurd als volgt: u mailt ons met uw inschrijving en u ontvangt eerstdaags een 

mail terug met uw persoonlijk inschrijvingscode. U mag uiteraard de zoektocht al beginnen 
zonder dat u deze code hebt, maar uw code moet op uw antwoordblad vermeld staan. 

- Een deelnameformulier kost  5,00 €. 
- U kan/mag de wandelzoektocht met meer dan 2 mensen oplossen met 1 formulier, doch kan 

er per deelnameformulier slechts 1 winnaar zijn. (duo "ckets Echt Antwaarps Teater) 
- Alle antwoordformulieren dienen na ontvangst van inschrijvingsgeld doorgestuurd worden 

aan: kindennier@hotmail.com 
Indien vragen: mail ons, of bel 0475 28 65 83  (om prak"sche zaken, niet om antwoorden te 

bekomen)  ☺                  VEEL SUCCES !!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

We beginnen onze Kind en Nier wandelzoektocht aan Koningin Astridplein te Antwerpen. 

1) Welk hotel behaalde in 2015 een groene sleutel en in 2013 een score van 8,4 op booking.com 
??  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Zoek dit hangslotje (foto 1) en tel hoeveel lampen er aan dit monument hangen 
…………………………... 

3) Begeef je onder foto 2 en zeg ons op welke bank je niet kan zi#en.  …………………………………. 
4) Neem de centrale trappen en zoek foto 3, zet de bijhorende Romeinse cijfers  om en zoek 

verder naar het bijhorende jaartal van foto 4. Maak het verschil !!  ………………………………… 
5) Ga terug naar beneden en volg uitgang Keyserlei / Meir, bij buitenkomst volgt u niet Astrid of 

de keizer, maar de pelikaan. Wat hee$ Julia voor al"jd ?  ……………………………………………………… 
Steek hier aan Julia de straat over en vervolg uw weg.  

Het	Centraal	Sta+on:	
Door	de	Antwerpenaren	ook	wel	de	Middensta+e	of	de	Spoorwegkathedraal	genoemd.			
Van	1873	tot	begin	2007	was	het	een	kopsta+on,	een	sta+on	waar	alle	treinen	moesten	keren.	Op	23	
maart	2007	werd	een	tunnel	met	twee	doorgaande	sporen	onder	het	sta+on	en	een	deel	van	de	stad	
Antwerpen	geopend.		Volgens	vele	toeristen	is	dit	één	van	de	mooiste	sta+ons	ter	wereld,	
chauvinis+sch	als	de	Antwerpenaren	zijn,	beves+gen	zij	dit	maar	al	te	graag.	

6) Volg foto 5 !  Welk natuurlijk rijkdom vind je tegenover de koning ?  …………………………………… 
7) Op het einde van deze straat gaat u naar een bekende Braziliaanse ex-voetballer, vervolgens 

passeert u Sardinië en Argen"nië.  Aan de eindhoek zoek je Mercure hotel, ga die rich"ng 
uit!!  Welke plaats steken we nu over ??  ……………………………………………………………………………… 

8) Laat foto 6 rechts van u !  Welk beroep hee$ de accordeonist nog  (foto 7)?……………………… 

9) Wat bieden ze “nieuw” aan bij De Dames ??  …………………………………………………………………….. 
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10) Wie staat er verborgen achter foto 8 ?  ……………………………………………………………………………... 
Vervolg uw weg 

11) Op welke plaats vind je foto 9?  ………………………………………………………………………………………… 
12) Ga verder rich"ng Den Bolhoed en zoek foto 10.  Neem hiervan de le#ers 11, 12, 15 en 24 en 

noteer dat woord.   …….……………………………  
13) Aan Den Bolhoed draait u linksaf.  Welke ludieke naam gaf een flauwe plezante aan deze 

straat?  ………………………………………………………………………………………… 
14) Op het einde van de straat draait u naar het westen!  Van wie is de handtekening op foto 11? 

U vindt ook een aangepaste “vernieuwde” versie tegenover Rubens.  …………………………………… 

Peter	Paul	Rubens	(geboren	te	Siegen	(Duitsland)	op	28	juni	1577	–gestorven	te	Antwerpen	op	30	mei	
1640)	was	een	Vlaamse	barokschilder,	tekenaar	en	diplomaat,	werkzaam	in	Antwerpen.	Hij	werd	ook	
wel	Pieter	Paul,	Pieter	Pauwel	of	Petrus	Paulus	genoemd.	Rubens	werd	ook	twee	keer	geadeld:	in	
1624	verhief	Filips	IV	van	Spanje	hem	aan	het	Spaanse	hof	tot	de	adel	voor	zijn	diploma+eke	missies	
in	de	Noordelijke	Nederlanden,	en	in	1630	werd	hij	door	Karel	I	van	Engeland	geridderd	aan	het	
Engelse	hof	in	Whitehall.	

15) Passeer nu een restaurant waar je “ramen soups” vindt, noteer hiervan het huisnummer. 
Eens voorbij de Kathedraal vind je De Troubadour.  Deze wafels zijn heerlijk, naar het schijnt 

wel de heerlijkste van “A”.  Proef en geniet zou ik zeggen  ☺  

Even	&jd	om	aan	tafel	iets	te	bespreken:	
Wist	u	dat	Sven	de	Ridder	de	peter	is	van	Kind	en	Nier.		Sven	speelt	zelf	regelma+g	mee	in	het	
Echt	Antwaarps	Teater		(Arenbergstraat	10	–	2000	Antwerpen)		Wees	er	snel	bij,	want	de	
stukken	waar	Sven	in	meespeelt	zijn	bijzonder	snel	uitverkocht!		Voor	ons	is	hij	niet	alleen	de	
GROOTSTE	acteur,	maar	ook	de	sympathiekste	!!!	

Voor lekkere frietjes ga je naar het alom gekende Frituur N°1, ga in de hoogstraat om uw 
wandeltocht te herva#en. 

16) Welk poli"ek gebouw vind je tegenover de Haarstraat? 
17) Op de hoek Hoogstraat – Heilige Geeststraat moet je te weten komen wie de uitvinder was 

van het rubberen condoom. 
18) Aan het eind v/d Hoogstraat mag je niet de oever volgen !!              

In welk jaar overleed Karel van den Oever (foto 12)?  Vervolg nu uw weg… 
19) Met een beetje fantasie vind je tussen PIJN en het RUND een stuk uit een gebed, schrijf dit 

stuk op!  Steek aan het kruispunt schuin over, naar de Kammenstraat. Deze straat staat 
gekend als DE modestraat van Antwerpen.  Eénmaal aan Berlijn, begee$ u zich naar links. 

20) Via het hoofdpoli"egebouw van Antwerpen, “den oudaan” kom je aan een draai van de tram. 
Ga daar op zoek naar “Den Deugniet” en noteer alvast het refrein van het Deugnietliedje. 

21) Neem nu de lange gasthuisstraat, welke kerk zie je op de bijhorende foto ?  Als u rich"ng deze 
kerk stapt, ziet u links de Arenbergstraat, onthou deze straat, want u moet terug langs hier 
komen (vermoeide mensen in de groep kunnen hier op de hoek even wachten).  
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22) Eenmaal terug gekomen van de kerk in de Arenbergstraat, vindt u aan de rechter kant Het 
Echt Antwaarps Teater.  Welke bekende actrice uit dit gezelschap hangt in het Black Out Café 
naast de toiletdeur ? 

23) Zoek uit wie er s"erf in dit huis?  (zie foto 14) 
24) Aan de Stadschouwburg gaat u naar links, rich"ng de Meir.  Voor wie is de brievenbus van het 

Rubenshuis bestemd?  Eens op de Meir aangekomen, draait u naar rechts. 

Het	Rubenshuis	is	het	voormalige	huis	van	Peter	Paul	Rubens	aan	de	Wapper	9-11	te	Antwerpen.	Het	
huis	is	nu	ingericht	als	museum.	

25) In welk huisnummer bevindt zich Huis Osterrieth  (foto 15)? 
26) Wat hee$ het beeld bovenop de Galeria Inno in haar linker hand?  Via de Teniersplaats gaat u 

rich"ng het sta"on. 
27) Op welk verdiep moeten de mensen met een visuele handicap zich aanmelden om te leren 

lezen? 
28) Op de Keyserlei vind je een Ierse vlag, welke vlag vind je er vlak naast? 
29) Bij welke zaak hoort dit kenteken zie foto 16?  Vervolg uw weg naar Koningin Astridplein. 
30) In welk hotel vind je het restaurant Windows View ?? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schi$ingsvraag : 
Hoelang hebben Jimmy en Elias er over gedaan om deze zoektocht in elkaar te steken. Te 

rekenen vanaf vertrek tram thuis te Deurne tot vertrek tram Koningin Astridplein.  
……………uren ………………minuten …………………seconden 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIND EN NIER vzw:                
DOELSTELLINGEN :                                                                                                     
- lotgenoten (kinderen en ouders) samenbrengen    
- ac"viteiten op touw ze#en voor nierpa"ëntjes 
- de nierziektes kenbaar maken bij het grote publiek 
- meer mensen overtuigen om orgaandonor te worden  
- registra"e orgaandonor vereenvoudigen  
- de poli"ek warm maken om terugbetaling van bepaalde medica"e door RIZIV te verkrijgen 
www.kindennier.be  -  www.facebook.com/kindennier   -   kindennier@hotmail.com 

Rek. nr.:    BE58 3631 1819 8479   +   Bic/swi$ :  BBRUBEBB                  
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Kind en NIER vzw:  Wandelzoektocht 2016

Naam deelnemer : ……………………………………………………………………………
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