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Colofon

Deze brochure is een gratis uitgave van het district Borgerhout  
en de Borgerhoutse seniorenraad.

Wettelijk depotnummer: D/2021/0306/62

V.U. Linda Snoeys, bestuurscoördinator district Borgerhout,  
Moorkensplein 1, 2140 Borgerhout
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Voorwoord

Beste Borgerhoutenaar,

Ondanks het coronavirus wilden we jullie niet teleurstellen. De senioren-

raad van Borgerhout is erin geslaagd om samen met het district maar liefst 

twee Borgerhoutse wandelzoektochten samen te stellen voor de zomer van 

2021. Je kan het noorden, maar ook het zuiden van Borgerhout verkennen. 

We besteedden ook aandacht aan toegankelijke voetpaden. Je kan deze 

tochten samen met je familie, kleinkinderen of vrienden op eigen tempo 

wandelen, totdat we weer een nieuwe editie uitwerken. Neem je tijd en 

geniet. Let wel op de coronamaatregelen indien deze nog van kracht zijn 

en hou het steeds veilig.

Veel geluk en succes,

Jean Van Hout, 

voorzitter seniorenraad.
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HOE BEGIN JE AAN DE ZOEKTOCHTEN?

• Allereerst moet je de gebruikte afkortingen kennen om juist  
te kunnen wandelen. Hier volgt de legende van de gebruikte 
afkortingen: 

 � RLL =  rechts laten liggen.
 � LLL =  links laten liggen.
 � RD  =  rechtdoor wandelen.
 � RE =  rechts inslaan.
 � LI =  links inslaan.

• De brochure is gratis en kan je bekomen in Borgerhoutse  
dienstencentra, het districtshuis, De Gezondheidskiosk  
en bij Visit Antwerpen. 

• De wandeltochten zijn bedoeld om recreatief en op eigen  
tempo uit te voeren, zonder wedstrijdelement of een  
einddatum. Plezier, samen met familie of vrienden,  
is het hoofddoel. 

• De woorden die tussen haakjes staan, zijn letterlijk te lezen.

• Je kan je antwoorden achteraan elke zoektocht invullen  
op de voorziene antwoordformulieren. 

• De juiste antwoorden kan je terugvinden op de website  
www.borgerhout.be of opvragen bij de seniorenconsulent:  
senioren.borgerhout@antwerpen.be of tel. 03 338 17 43

• De antwoorden zijn in eer en geweten genomen door  
de inrichters. Deze zijn dan ook onbetwistbaar en niet  
onderhevig aan discussies.
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Wij vertrekken aan het postkantoor Borgerhout  
aan de Jaak de Braeckeleerstraat 17.  

1.  Hoe heet I. De Preter nog?

  RD naar Kattenberg aan de hoek links Kattenberg

2.  Op welke gevel vind je 1 – 1,2. Noteer het huisnummer!

 RE Vinçottestraat
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3.  Je passeert hier een minibos. Op welk concept is dit geïnspireerd?

  Cronjéstraat RLL

4.  Geef de naam van de school.

  Ga verder Ferdinand Berckmansstraat RLL 

  Leningstraat RLL

5.  Waarop vind je ‘BWD 540’ ?

  Gijselsstraat RLL 

  Helmstraat LLL 

  RLL en oversteken aan het zebrapad  
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6.  Welk cijfer staat hier boven de Helmstraat?

7.  Welk cijfer is hier letterlijk en figuurlijk het hoogste?

  RD Groeningerplein 

  Potgieterstraat LLL  

  en zo kom je in de Kersbeekstraat

8.  Ter hoogte van welk huisnummer ligt de grens tussen  

 Antwerpen en Borgerhout aangeduid? Hiervoor mag je  

 op de grond kijken.

  Turckstraat LLL  

  Kortrijkstraat LLL 

  Naar rechts Kortrijkstraat in 

  en dan even verder links de Kwekerijstraat in
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9.  Welke fictieve straat verschijnt er hier op een raam  

 aan nummer 9? 

10.  Welk huisnummer valt hier met de blauwe kleur  

 uit de toon?

11.  Waarvan is ‘STW’ hier de afkorting?

  Gillis van Biervlietstraat RLL

12.  In welk huisnummer vind je een sterretje onder de lantaarn?

 

  Guldensporenstraat LLL 

  Terloplein RE
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13.  Wat is de naam van het Pleinhuis?

  RE Wijnegemstraat

14.  Wat is de volledige naam: RTPLN?

15.  Wat is de naam van de crèche volgens de gegevens ter plaatse?

16. Wat is het beroep van Stan Soetewey?

 Florastraat LLL 

 Ranststraat RD

17.  Wat is de naam van dit gebedshuis? 
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18.  Hoeveel blauwe bollen tel je bij nummer 5?

  Oversteken en Helmstraat RD

19.  Vervolledig: kom binnen en  _  _  _  _  _  _  _  _ 

20.  Wat is de naam van de snackbar?

  Vercammenstraat RLL 

  Helmstraat RD

21.  Welk bedrijf zorgt voor het transport van de bagage?

  Generaal Eisenhowerlei LI 

  tot aan de Ferdinand Berckmansstraat

22.  Welk bedrijf zorgt er hier voor de bewaking?

  Ferdinand Berckmansstraat LLL
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23. Wat is de hoofdtaak van KRAS?

  Toekomststraat RLL

24.  In welk huisnummer op de Generaal Eisenhowerlei heeft  

 Hendrik Conscience volgens gegevens ter plaatse gewoond?

  Kattenberg RLL en LLL 

  Drink RD

25.  Geef de naam van de handelszaak die gevogelte,  

 runds-, kalfs- en lamsvlees verkoopt?

Dit is het einde van de wandelzoektocht.  

Wij danken je van harte voor uw deelname!

SCHIFTINGSVRAAG 1 

hoeveel antwoordformulieren ontvingen we?

SCHIFTINGSVRAAG 2 

hoeveel volledig foutloze antwoordformulieren ontvingen we?

EINDE EN OP NAAR DE WANDELZOEKTOCHT  

BORGERHOUT ZUID
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BORGERHOUT NOORD ANTWOORDFORMULIER 

1. ..................................................................................................................................  

2. ..................................................................................................................................  

3. ..................................................................................................................................  

4. ..................................................................................................................................  

5. ..................................................................................................................................  

6. ..................................................................................................................................  

7. ...................................................................................................................................  

8. ..................................................................................................................................  

9. ..................................................................................................................................  

10. ................................................................................................................................  

11. ................................................................................................................................  

12. ................................................................................................................................  

13. ................................................................................................................................  

14. ................................................................................................................................  

15. ................................................................................................................................  

16. ................................................................................................................................  

17. .................................................................................................................................  

18. ................................................................................................................................  

19. ................................................................................................................................  

20. ................................................................................................................................  

21. ................................................................................................................................  

22. ................................................................................................................................  

23. ................................................................................................................................  

24. ................................................................................................................................

25. ................................................................................................................................
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BORGERHOUT ZUID
• © Victoriano Moreno
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We vertrekken op de Turnhoutsebaan aan de Carrefour  
supermarkt. We staan met ons gezicht naar de Carrefour  
en we gaan links richting Blijde Inkomststraat. 

1.  Wanneer ben ik gesloten?

2.  Ik vormde woorden met het spel Scrabble, maar plots was  

 alles verdwenen! Welk heilig voorwerp kan ik maken met  

 ‘ANDRE ROETSTEP’?

  Blijde Inkomststraat RE
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3.  Waarop vind ik ‘ZELF WEL’?

  Langstraat RLL 

4.  Hoeveel apen vind ik hier volgens de gegevens ter plaatse?

  ’s Herenstraat RE 

  oversteken aan het zebrapad 

  Eugeen Joorsstraat LI
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5.  Welke ‘FAMILIE’ woont hier?

  Sterlingerstraat RE  

  Schildstraat RE

 6.  Aan welk huisnummer zie je bloemen op het huisnummer?

7.  Aan welk huisnummer staat er een witte “W” op de gevel?

  ’s Herenstraat LI

8.  Wat is de naam van het frituur?

  De Winterstraat LI

9.  Welk cijfer bedoelen we hier?  

 “Ik sta het hoogste, maar ben het laagste…”

  Sterlingerstraat RE 

  en op naar de Betogingstraat

10.  Wat is het nummer van het Velostation?

  We kruisen het Koxplein 

  naar de Sergeyselstraat RE
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11.  Welk ‘speelgoed’ is hier deels verborgen? 

12.  Wat staat er onder ‘Wijkteam Borgerhout’?

  Langstraat RE
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13.  In welk huisnummer is het ‘Buurtsecretariaat’ gevestigd?

  Mareestraat LLL en RLL 

14. Wat is het e-mailadres van het Stedelijk Contactcenter?

  Bakkerstraat LI  

  Mellaertstraat LLL

15.  Hoeveel V’s staan er hier afgebeeld?

16.  Wat is het Nederlands voor ‘TERRAZA’?

  Turnhoutsebaan RE 

  Schoenstraat RE

17.  Aan welk huisnummer vinden we de naam ‘HELVETIA’?

18.  Waar vind je de tweede Engelse galerij?  

 Huisnummer geven!

  ‘sHerenstraat LI 

  RD Montgomeryplein 

  Prins Leopoldstraat LLL
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19.  Wat voor zaak is ‘GOOD MORNING’?                       

  Oudstrijderstraat RD

20.  In welk huisnummer mag men duidelijk ‘DUVEL’?

  Delvastraat LLL 

  Appelstraat RLL 

21.  Waar ontdek je de letters ‘C.V.’? Geef het huisnummer. 

  De Costerstraat LLL 

  Beukenstraat LI 

22.  Op welk voorwerp vind je ‘ARTEVASI’? 

  Godtstraat RE 

  Fonteinstraat LI   
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23.  Welke droge en hete lucht vind je hier volgens  

 de gegevens ter plaatse?

  Hogeweg RE

24.  Wat gebeurde er hier op 24/09/1991?

  Zegelstraat RE

25.  Welke kleuren heeft de vacht van de kat?
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Dit is het einde van de wandelzoektocht.  

Wij danken je van harte voor uw deelname!

SCHIFTINGSVRAAG 1 

hoeveel antwoordformulieren ontvingen we?

SCHIFTINGSVRAAG 2 

hoeveel volledig foutloze antwoordformulieren ontvingen we?
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BORGERHOUT ZUID ANTWOORDFORMULIER 

1. ..................................................................................................................................  

2. ..................................................................................................................................  

3. ..................................................................................................................................  

4. ..................................................................................................................................  

5. ..................................................................................................................................  

6. ..................................................................................................................................  

7. ...................................................................................................................................  

8. ..................................................................................................................................  

9. ..................................................................................................................................  

10. ................................................................................................................................  

11. ................................................................................................................................  

12. ................................................................................................................................  

13. ................................................................................................................................  

14. ................................................................................................................................  

15. ................................................................................................................................  

16. ................................................................................................................................  

17. .................................................................................................................................  

18. ................................................................................................................................  

19. ................................................................................................................................  

20. ................................................................................................................................  

21. ................................................................................................................................  

22. ................................................................................................................................  

23. ................................................................................................................................  

24. ................................................................................................................................

25. ................................................................................................................................



#samenborgerhout www.borgerhout.be

Wil je meer weten over de activiteiten voor  
55-plussers in Borgerhout?  
Heb je interesse om deel te nemen aan  
de seniorenraad?

senioren.borgerhout@antwerpen.be
tel. 03 338 17 43 


