Antwoorden: update “Tongeren gezien? Tongeren gevonden!

Foto’s volwassenen: Oplossingen
1: 13 (Muntstraat)
2: 31 (Corversstraat)
3: 70 (Maastrichterstraat)
4: 20 (Begijnhof)
5: 19 (Corversstraat)
6: 5 (Leopoldwal)
7: 2 (Begijnhof)
8: 1 (Begijnhof)
9: 3 (Schuttersgang)
10: 44 (Begijnhof)
11: 11 (Sint-Martinuswal)
12: 6 (Minderbroedersstraat)

Vraag 1: hoeveel maal vind je op deze glazen wand de vermelding “CAESAR” in een
Nederlandstalige tekst? Kies uit: 3 maal – meer dan 3 maal
Antwoord: 3 maal (3 maal in de bruine infotekst, in de tekstballon staat Ceasar, andere schrijfwijze
dus)
Vraag 2: bij 1 van de 3 vrouwen valt een fysieke eigenaardigheid op. Wat is die fysieke
eigenaardigheid?
Antwoord: Zeven vingers aan de linkerhand (pleintje voor infokantoor Visit Tongeren)
Vraag 3: (niet zoeken op deurbellen-brievenbussen) welke naam staat hier net boven “LIEGE”
vermeld?
Antwoord: BERNARDIN (Schuttersgang, huisnr. 7)
Vraag 4: aan de gevel van een huis bemerk je de afbeelding van een voorwerp dat verwijst naar de
naam van de straat (Schuttersgang). Aan welk huis vind je deze afbeelding? Je noteert dus het
huisnummer van dit huis.
Antwoord: 38 (kruisboog – Schuttersgang)
Fk 1: noteer het huisnummer van het huis waar deze foto genomen werd?
Antwoord: 13 (Sint-Martinuswal)
Vraag 5: welke 2 letters vind je hier net onder “POST OFFICE”?
Antwoord: E en R (aan eerste huis links, op brievenbus) Vermeulenstraat
Vraag 6: welk jaartal staat hier naast “URANUS”?
Antwoord: 2004 (onder beeld van Tim Roosen) rechts van steeg naast Praetorium)
Fk 2: wie heeft dit beeld gemaakt?
Antwoord: Tim Roosen (naast Praetorium)
Fk 3: van wie is deze voet?
Antwoord: Flavius Claudius Julianus (pleintje voor Praetorium, net voor de Maastrichterstraat)
Fk 4: hoeveel bollen kan je tellen aan dit beeld?
Antwoord: 20 (op zijpleintje van Sint-Truiderstraat)

Vraag 7: in deze straat vind je een ‘Itinerarium’. In welke soort steen is die gemaakt?
Antwoord: zwarte kalksteen (aan het einde van de straat staat de steen op een sokkel, de uitleg
vind je rechts van de steen, aan de gevel van huisnr. 51) Sint-Truiderstraat, huisnr. 51
Fk 5: welke soort vogels zijn hier afgebeeld?
Antwoord: mereltjes (Muntstraat, huisnr. 14)
Vraag 8: wat is de familienaam van de kanunnik die hier het Latijns college stichtte?
Antwoord: van Langenacker (op infobord) – Muntstraat, aan de rechterzijde van de straat, tegen
oude muur)
Vraag 9: van welke gemeente is/was “MOENS” afkomstig, volgens gegevens hier te vinden?
Antwoord: Tongres (op gevelsteen van huisnr. 7)
Fk 6: wat is de naam van de campus die je naast deze giraf vindt?
Antwoord: Sint-Jan – rechterzijde Sint-Jansstraat
Fk 7 : Welke 4 letters staan hieronder?
Antwoord: S-E-U-M - Museumkwartier
Vraag 10: In welk jaar heeft een museum dat zich in London bevindt, die titel behaald?
Antwoord: in 2003 en 2008 ( er staan wel degelijk 2 musea uit London in de lijst) – op gevelraam
van het Gallo- Romeins Museum
Vraag 11: in welk jaar is Edmond Jaminé overleden, volgens gegevens terug te vinden op een
beeld?
Antwoord: 1932 – naast de kerk, op de hoek van de Kloosterstraat
Vraag 12: waar bevind je je volgens gegevens terug te vinden op een gevelsteen met “1805”?
Antwoord: in het paradys (met 2 puntjes op de y)
Vraag 13: hoeveel verschillende jaartallen zijn vermeld op dit infobordje? Kies uit: 1 – 2 – meer dan
2
Antwoord: meer dan 2 (in de tekst: 1839 en 1841, op de foto’s onder de tekst: 1910 en 1920) Vrijthof

Fk 8: vul aan ‘Ruiter met twee _____’
Antwoord: giganten
Vraag 14: welke van volgende woorden vind je hier in een tekst van Roland Jooris?
“VLAK” - “TAK” – “DAK”
Antwoord: “VLAK” - “TAK” – “DAK” (er zijn 2 teksten van R. Jooris op de rotsblokken Agnetenklooster)
Vraag 15: Welk jaartal staat onder “IVSTVS”?
Antwoord: i670 (dus met puntje op de I – in gangetje achter de rotsblokken, onder beeld van lam Agnetenklooster)
Fk 9: van wie is deze tekst?
Antwoord: Margaretha Vasalis (op rotsblok in tuin van Agnetenklooster)
Vraag 16: van welke huidige instelling was de Godshuizencommissie de voorloper?
Antwoord: OCMW (op infobord onder ‘Het Begijnhof in de negentiende eeuw’) – begin
Begijnhofroute, aan je rechterzijde
Fk 10: welke organisatie staat hiernaast vermeld?
Antwoord: Poverello (Sint-Rosastraat, aan de deur van het huis net voor de Begijnhofkerk)
Vraag 17: vul het ontbrekende woord in: “Aenschouw o ……. die ghij sijt wat Christus voor uw
boosheid lijdt”
Antwoord: sondaer (aan de gevel van de Begijnhofkerk) – aan einde Begijnhofroute
Fk 11: wat is het Engelse woord dat op de beker vermeld is?
Antwoord: knowledge (gevelschildering Moerenstraat)
Vraag 18: welke familienaam vind net onder “FRERE” op de bronzen platen op een
oorlogsmonument dat zich in deze straat bevindt?
Antwoord: Frere en Goffinet (Frere is 2 maal vermeld) – net voor huisnr. 4 - Moerenstraat
Vraag 19: in welke stijl is het refugiehuis van de landcommanderij van Alde Biezen opgetrokken,
volgens gegevens hier te vinden?

Antwoord: Maasstijl (huisnr. 4)
Fk 12: welk dier staat er afgebeeld op de gevel van dit huis? Kies uit: uil – nijlpaard
Antwoord: uil
Vraag 20: in welk jaar is P Valentinus zalig verklaard, volgens gegevens hier te vinden?
Antwoord: 2003 (op een beeld in de rechterbovenhoek van het plein)

