Oplossingen: update “Turnhout gezien? Turnhout gevonden!

Foto’s volwassenen oplossingen
1: HET ROOSKE (Patersstraat huisnr. 9)
2: CORBEELS (schuin rechts van het poortje dat toegang geeft tot het Taxandriamuseum,
Begijnenstraat)
3: GOUWBLOM (Herentalsstraat huisnr. 6)
4: MERMANS (Begijnhof, aan gevel van huisnr. 56)
5: MODERN (Graatakker huisnr. 20)
6: PATRIOTTEN (Grote Markt, even voorbij de ingang van de kerk, links aan de gevel)
7: DEN SWERTEN HOET (Herentalsstraat huisnr. 12)
8: ACHILLES (op de hoek van de Patersstraat en de Korte Begijnenstraat)
9: VAN DER VEKEN (Jacobsmarkt, aan rechterzijgevel)
10: BAEKEN (aan het einde van de muur voor het Nation. Museum van de Speelkaart)
11: SELS (Begijnhof, beeld voor huisnr. 56)
12: IN DEN DRAAK (Patersstraat huisnr. 7)

Oplossingen kinderzoektocht aangeduid met Fk…
Familiezoektocht na Vraag …
Vraag 1: noteer de voornaam en familienaam van de maakster van het beeld met de naam
“SYNERGIE”.
ANTWOORD May Claerhout
Fk 1: uit welk jaar dateert de ‘Kapellenkrans’?
ANTWOORD 1484
Vraag 2: hoeveel keer vind je de vermelding “SINT-PIETERSKERK” op dit infobord?
ANTWOORD 3 keer (1x in de titel, 1x in de tekst, 1x in de legende onderaan)
Vraag 3: vul aan: “DE SONNE DIE MAGH NIET ONDERGAEN OVER UWEN …”.
ANTWOORD thoren (voorbij de ingang, aan de rechterzijde onder grote zonnewijzer)
Vraag 4: wat is de familienaam van de Britse luitenant die in WOII op de dag van de bevrijding van
Turnhout sneuvelde?
ANTWOORD Salmon (op infobord met ‘Ze zijn daar’)
Vraag 5: welk getal staat hier na “XIX”?
ANTWOORD 46 (links op de gevel van het Heilig Graf-instituut)
Fk 2: wat is de naam van dit instituut?
ANTWOORD heilig graf
Vraag 6: vul aan: “DEN … OSCH”
ANTWOORD rooden (huisnrs. 37 en 62) en bonten (huisnr. 47)
Vraag 7: hoeveel minuten heb je, volgens gegevens hier te vinden, nodig om vanaf dit punt met de
fiets tot aan het kanaal te rijden?
ANTWOORD 3 minuten (op een richtingaanwijzer)
Fk 3: welke benaming van een huis staat hierboven?
ANTWOORD Het Cleyn Schuttershof (Korte Begijnenstraat huisnr. 26)
Vraag 8: welke adellijke titel droeg, volgens gegevens hier te vinden, de ‘Heylige Begga’? Kies uit:
“HERTOGINNE” – “GRAVINNE” – BARONESSE”
ANTWOORD Hertoginne (in Poorthuis, op het bord met ‘O Heylige Begga’)
Vraag 9: welk jaartal staat hier vermeld na “DECEMBER” ?
ANTWOORD 1980 (onderaan bord met tekst die begint met ‘O Heylige Begga’) én 1998 (op bord
met ‘Welkom in het Begijnhof van Turnhout’)

Fk 4: wat is de naam van deze heilige vrouw?
ANTWOORD Begga (poorthuis)
Vraag 10: welk jaartal staat er na ‘Woningen J. Taeymans,’?
ANTWOORD 1911 (houten bordje voor huisnr. 4)
Vraag 11: in welke rivier werd, volgens gegevens hier te vinden, in 1393 de heilige Jan van
Nepomuk geworpen?
ANTWOORD Maldau (op een zijgevel naast huisnr. 17)
Fk 5: tegen wat is deze persoon een beschermheilige?
ANTWOORD tegen eerroof en kwatongerij (op een zijgevel naast huisnr. 17)
Vraag 12: in welk jaar overleed de laatste begijn van Turnhout?
ANTWOORD 2002 (achter de kerk)
Fk 6: wat is de volledige naam van de persoon die hier begraven is?
ANTWOORD Johanna de Boer (achter de kerk)
Vraag 13: Vul aan: “HIJ IS DE VADER VAN DE … EN DE GOD ALLER VERTROOSTING”
ANTWOORD bermhertigheid (achter de kerk)
Fk 7: welk jaartal staat hieronder?
ANTWOORD1700
Vraag 14: hoeveel maal vind je op deze korte wandeling de vermelding “HUIS METTEN THOREN”.
Kies uit: 4 – 5 - 6
ANTWOORD 5 (4x op meertalig infobord, 1x op het muurtje onder het hek); de vermelding op het
gebouw wijkt daarvan af: Huys met den Thooren en telt dus niet mee
Fk 8: welk dier zit is hier op deze grote wijzerplaat afgebeeld? Kies uit: een kip – een aap
ANTWOORD een kip (in tuintje achter het Taxandriamuseum)
Vraag 15: noteer de voornaam en de familienaam van de zesde stadstekenaar van Turnhout.
ANTWOORD Reinhart Croon (op de zijgevel van huisnr. 23, op een klein plaatje onderaan de
tekening)
Vraag 16: aan de linkerzijde van dit pleintje, bemerk je een oude machine die volgens het
infobordje ernaast een ‘Kalander’ wordt genoemd. Welke letter staat hier op deze machine net
boven “INTERNATIONAL” ?
ANTWOORD K én L (Kiwanis-Lions)
Fk 9: welk woord staat hieronder?
ANTWOORD rechtbank (boven de poort van de rechtbank)

Vraag 17: hoeveel van volgende 3 vermeldingen bemerk je hier aan de gevels van huizen? Kies uit 1
-2–3
“ZONNEBLOEM” – “EDELWEIS” – “HEIDEBLOEM”
ANTWOORD 2 (er staat Edelweiss, met dubbele s – huisnrs. 27 en 25)
Vraag 18: noteer de voornaam en de familienaam van een hier vermelde persoon die in 1923 in
Turnhout geboren werd en stierf in 2000.
ANTWOORD Frans Van Mechelen (aan de school, huisnr. 20)
Fk 10: welke sint wordt op deze wijze afgekort?
ANTWOORD sint-victor (huisnr. 20)
Fk 11: sedert wanneer is deze schoenservice hier gevestigd?
ANTWOORD 1956 (huisnr. 12)
Fk 12: welke zusters van Turnhout zijn hier gevestigd?
ANTWOORD Gasthuiszusters (huisnr. 66)
Fk 13: wat staat hier op een bordje dat aan deze vogel hangt?
ANTWOORD natuurtuin
Vraag 19: welke datum is vermeld onder “PAUL DIERCKX.”? Noteer dag, maand en jaar.
ANTWOORD 20.NOVEMBER 1911 (in het gangetje naast het huis, op een gevelsteen)
Vraag 20: je bemerkt hier in de tuin een aantal infoborden met foto’s. Hoeveel van die foto’s zijn
gemaakt door Wim Veraghtert? Kies uit: 1 – 2 – meer dan 2
ANTWOORD meer dan 2 (2 foto’s meer vooraan in de tuin, 1 foto helemaal achteraan)
Fk 14: wie is de maker van deze kleurige tekening? Kies uit: Dzia - Dzeia
ANTWOORD DZIA (huisnr. 31-33)

