KWB-ZOEKTOCHT 2022

DEELNAME-FORMULIER

Naam en voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………. : E-mail: ………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Telefoonnummer: ………………………………………………………
Nota: De derde editie van deze zoektocht is niet meteen op de natuur gericht. Meer op de snelle evolutie van een stukje SintDenijs-Westrem, meerbepaald “The Loop”. Daar er een stukje rijweg (Poortakkerstraat t.h.v. de onderdoorgang van de E40) in
deze tocht vervat zit, lijkt het ons interessantst dat deze tocht in het weekend afgestapt/gefietst wordt.
Bew. Antwoord Uitkomst
nr Vraag
1 In het oud-station (gebouw) zijn in de voorgevel 5 ramen (vensters) op het gelijkvloers die allen dezelfde indeling hebben. Uit
hoeveel raamvakjes bestaat één venster?
2 We nemen de voetgangerstunnel zodat we op de andere zijde van de spoorweg terecht komen. Hoeveel “opstappen” dien je te
nemen tot je terug boven de tunnel bent?
3 Hier beginnen we onze zoektocht vanaf “nul”… Naar hoeveel leerlingen van Christus (apostelen) is de straat genoemd?

=
-

4 Op deze weg zien we op onze linkerzijde pad een klassiek baken (merkpaal met geel “dakvormig” bord voor zichtbaarheid vanuit
een helikopter) die aanduidt dat hier een “hogedruk-aardgasleiding” van Fluxys aanwezig is. Welk getal staat hierop aangeduid?
5 Op initiatief van Cultuurplatform SDW staat een indrukwekkende muurschilderij (door Kunstenaar Samer Alagha) afgebeeld.
Hoeveel vliegtuigen staan op dit schilderij afgebeeld (nb: let goed op…)?
6 We stappen/fietsen voorzichtig onder de E40 door en merken in de linker muur een wit rechthoekig bord met het nummer van de
brug bestaande uit 8 cijfers. Tel de laatste 3 cijfers van dit “getal” samen.
7 Twee bochten verder kunnen we de rijweg links (voorzichtig) verlaten tot op het fiets-/wandelpad. Daar kunnen we de vraag 7 en 8
beantwoorden. Misschien moeten we voor het antwoord op vraag 7 nog wat verder rijden tot net voorbij het volgend “rondpunt”.
Maar we zien nu al duidelijk de “KBC-toren”. Hoeveel rijen ramen zijn er verwerkt in de noord-zijde (kant Gent) van dit gebouw?
8 Wel hier op te lossen: Welk huisnummer hebben de bedrijven (o.a.): “Independent-travel”, “CBP Quilvest”, “Rodania”, … gemeen?
9 Recht tegenover verlichtingspaal 1541 staat een informatiebord van Stad Gent “SLIM OP WEG”. Volgens dit bord kan je met de
tram , met de fiets of te voet van Sint-Pietersstation naar The Loop.
Hoe lang doe je er over te voet?
10
Hoe lang doe je er over met de tram?
11

Tel de drie -op het bord vermelde- “buslijnen” met elkaar op…

12

Vanaf welk uur is “Garage Van Troos” geopend op zaterdagmorgen?

13

Tel de 4 cijfers van het geboortejaar van Amelia Earthart samen.

14

Hoeveel verlichtingspalen (i.f.v. de rijweg van de Amelia Earthartlaan) staan er in deze Amelia Earthartlaan?

15

Hoeveel kilogram weegt één riooldeksel (van een plaatselijke RWA-) ondergrondse inspectieput?

+
+
+
+
+
:
+
+
+
:
+
:
x

nr

Bew

16

:

Bovenop de tweede onderdoorgang (van één van de drie fiets-onderdoorgangen) staat in graffiti “Slimer dan men denkt”, rechts
daarvan staat (eveneens in grafitti) een jaartal met de naam “FOON” erbij. Tel de vier cijfers van dit jaartal samen.
17 Opnieuw een (het) informatiebord van Stad Gent “SLIM OP WEG”. Welk huisnummer heeft de autokeuring (hal) volgens dit bord?
18

Deze Putkapel heeft een heel aparte geschiedenis. Informatie daaromtrent vind je rondom deze kapel. Heel bijzonder daarbij is de
arduinen hoekpaal van het “Marsveld”. Welk jaartal is daarin verwerkt?
19 Op één van deze borden kan je de geschiedenis nagaan van “The Loop”. Van “Exercitieplein” over “Hippodroom”, “Vliegveld” tot
“Expohallen…. Tel de 4 cijfers van het jaartal van het Exercitieplein samen met de 4 cijfers van de start van het vliegveld.
20 Hoeveel vijandige vliegtuigen (“enemy aircraft”) werden vernietigd tijdens de vijandige strijd op 1 januari 1945?
21

In welk jaar werd Maaltebruggekasteel gebouwd (zichtbaar in zowel voor- als achtergevel)? Tel de vier cijfers van dit jaartal samen.

22

Hoeveel “menselijke figuren” (zowat ware grote) zijn er uitgewerkt in (enkel) het ene metalen bord t.h.v. de kapel met rode steen?

23

Bij de uitgang van het Maaltepark hangt een houten bord aan een ketting waarop vermeld staat dat “de ware vrienden van SINTSEBASTIAAN” 135 jaar samen zijn/waren. Dit bord is in heel slechte staat, het hangt er ook al verschillende jaren. Hoe lang?
24 Oud-gouverneur van Oost-Vlaanderen Dhr. André Denys is op vrij jonge leeftijd gestorven. Hoe oud was hij?
25

Hoeveel opstappen moet je doen vooraleer je bovenop de Zoë Borluutbrug bent?

26

Hoeveel minuten doe je erover met de fiets vanaf hier (t.h.v. Rijvisschepark 56) tot De Pinte volgens het infobord “fietsautostr. 87”?

27

Uit hoeveel raamvakjes bestaat de “inspringende” deur welke rechtstreeks uitgeeft op de fietsweg van dit oude spoorweggebouw?

28

Rechtover deze woning is een metalen hekken bestaande uit 2 draaiende delen, met tralies gevormd:
Uit hoeveel kolommen (“vakjes”) bestaat één hekken?
29
Uit hoeveel rijen (“vakjes”) bestaat zo één hekken?
30

Vlot samengevat: het totale aantal valkjes van deze twee draaiende delen (hekken) samen is?

31

T.h.v. verlichtingspaal 14884 wijken we rechts een veldweg in. Voor diegenen die deze weg niet meteen “zien zitten” (o.a. brandnetels)
kan een alternatief genomen worden door een ommetje te maken (volgens de stippellijn op het plan) .Op het einde van deze
veldweg komen we terecht in de Putstraat (net naast een bomenrij). Welk nummer heeft de dichtstbijzijnde verlichtingspaal aldaar?

32

We naderen het einde van deze tocht en passeren een hoogspanningscabine “36kV Station”. Op een bord is het telefoon-noodnummer van Elia vermeld dat bestaat uit 9 cijfers. Vermeld het 5de en 6de cijfer als antwoord (de volgorde speelt geen rol).
33 Wees voorzichtig en gebruik het voetpad om van deze centrale terug te keren naar de trappen die leiden naar de startplaats.
Laatste vraag: Hoeveel keer was de “uitkomst” van onze vragen 63?

Opmerking: Alle vragen zijn ter plaatse oplosbaar. Deze vragen zijn geen strikvragen, dus zoek het niet te ver…
Alvast veel geluk met de zoektocht dit jaar.
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