
  



  



Beste wandelaar 

 

Deze wandeling leidt je door Luchtbal en omgeving.  

 

De route 

• is ongeveer 5 kilometer lang. 

• gaat over vlak terrein. 

• brengt je naar verrassende en verborgen plaatsen in de buurt. 

 

Tijdens het derde weekend van oktober vindt het festival Project Kunstwijk plaats in 

Luchtbal.  Elk jaar wordt een andere wijk in het district Antwerpen in de kijker gezet tijdens 

een multidisciplinair festival waarbij amateurs en professionele kunstenaars het podium 

delen op verschillende locaties in de wijk. Deze keer is postcode 2030 aan de beurt met 

Living Luchtbal. Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 oktober ontdek je de wijk Luchtbal op 

een nieuwe manier: de bijzondere architectuur, knappe street art maar ook verborgen 

pleinen en wandelwegen. We zetten jong (en minder jong) talent uit de buurt in de kijker, 

naast gevestigde namen. Met deze wandelzoektocht zetten we jullie alvast op weg. 

 

Alle info over Living Luchtbal lees je op www.projectkunstwijk.be.  

 

 

 

Wedstrijd 

• Los onderweg de vragen op. Schrijf je antwoorden in dit boekje. 

• Breng je antwoorden voor 10 oktober 2022 binnen bij BLOC 2030 of de 

bibliotheek, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen 

 

De prijzen worden uitgereikt tijdens Living Luchtbal op zondag 16 oktober om 14 uur 

in de Tuinzaal (BLOC 2030). De winnaars worden persoonlijk verwittigd.  

http://www.projectkunstwijk.be/


Fotovraag 

Let tijdens de wandeling goed op. Noteer de nummers van de foto’s in de volgorde waarin je ze 

onderweg tegenkomt.  
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Wandeling 

Je start aan BLOC 2030, Columbiastraat 110. Vertrek met je rug naar BLOC 2030 en ga links 

door de Columbiastraat. Ga 20 meter verder via de doorgang links naar het Agorapark. 

Enkele maanden geleden verschenen de houten balken (folies genaamd) in het Agorapark. Zij 

lagen eerder aan het Lobroekdok waar nu gewerkt wordt aan de Oosterweelverbinding.  

Vraag 1 

Hoeveel van deze balken tel je in het park? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Loop naar rechts door het park en verlaat het achteraan en ga weer naar rechts terug naar de 

Columbiastraat. Ga hier links en wandel langs de Samentuin. 

Vraag 2 

Zoek de extra P. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Streek de straat over en ga via de doorgang tussen nummer 209 en 211 naar het binnenplein. 

Ga hier links.  

 

Vraag 3 

Op welke nummer zit de dolfijn? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ga verder rechtdoor en steek de Hondurasstraat over naar het volgende binnenplein. Ga 

achter het gebouw van het OCMW/Buurtsecretariaat naar rechts en dan links waar je aan het 

CAW komt. 

Vraag 4 

Wanneer kan je terecht bij het kruispunt? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Verlaat het binnenplein langs de doorgang tegenover de ingang van het CAW. Je komt in de 

Canadalaan. Ga hier links en op het einde opnieuw links door de Santiagostraat. Aan het 

kruispunt ga je weer rechts de Columbiastraat in.  

 

  



Vraag 5 
   
Hoeveel kerken staan er op de benen?  

…………………………………………………………………………………………………. 

Wandel verder langs de scholen. 

Vraag 6 

 

Wat is het eerste dat je moet doen als je iemand met een hartstilstand wil redden? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Vraag 7 

 

Welk geel land ligt naast Congo? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Steek de straat over richting speeltuin. 

 

Vraag 8 
 
Sinds wanneer is Tilia Platyphyllos hier? 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

Wandel langs de speeltuin naar de overkant en neem het pad naar rechts. 

Vraag 9 

 

Wie zorgde voor de muurschildering?  

…………………………………………………………………………………………………. 

Steek op het einde de Santiagostraat over en ga naar links. 

 

Vraag 10 

 

Van welk diertje vind je er hier wel heel erg veel?  

…………………………………………………………………………………………………. 

Ga aan de Noorderlaan naar rechts.  

 

 



Vraag 11 
 
Wat is Vlaanderen hier? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

Wandel verder langs het dienstencentrum en over de parking in de richting van de kerk. 
 

Vraag 12 
 
Hoeveel kost het om met een bal te smijten op 14 oktober om 15 uur. 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

Vraag 13 
 
Wat doen de reefer cargo experts? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Vraag 14 

 

Hoe lang duurt het om te zeggen wat je ervan vindt 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Loop verder tot aan de kerk. 

 

Vraag 15 
 
Wanneer kan je een rozenhoedje doen? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Neem de weg links naast de kerk (richting parking). 

 

Vraag 16 

 
Hoe geraak je vanaf hier aan Basisschool Maria Boodschap? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Volg de Noorderlaan verder tot aan het postkantoor. Achter de post ga je naar rechts en 

steek je de parking over naar de Canadalaan die je links volgt. 

 



Vraag 17 

 

Hoe wordt Bolivar ook genoemd?  

…………………………………………………………………………………………………. 

Steek aan het einde de Manchesterlaan over naar het binnenplein van de nieuwe 

appartementsgebouwen. 

Vraag 18 

 

Wie maakte het meubilair?  

…………………………………………………………………………………………………. 

Blijf verder rechtdoor gaan na het verlaten van het binnenplein. 
 
Vraag 19 
 
Naar welke blokken vliegt de luchtballon? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Ga verder rechtdoor naar het volgende binnenplein. 

 

Vraag 20 

 

Welk element wordt hier uitgebeeld ter ere van 75 jaar cv Huisvesting? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Neem de uitgang langs de rechterkant en steek de Canadalaan over. 

 

Vraag 21 
 
Wanneer wordt Ve’ke bewaakt? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

Neem de straat links van de broodjeszaak. Dit is de Dublinstraat. 

Vraag 22 
 
Waar vind je iets moois? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

  



Vraag 23 

En waar gaat het vooruit? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Ga de eerste straat links in. Dit is de Dr. Decrolystraat. 

 

Vraag 24 

Sinds wanneer moet je betalen om te parkeren? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Vraag 25 

Wanneer moeten de kinderen op school zijn? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Ga op het einde links de Quebecstraat in en volg naar rechts. 

  

Vraag 26 

Schrijf ju jitsu in het Japans. 

 

 

 

 



Vraag 27 

Hoeveel dan-graden hebben de trainers samen?  
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Neem de eerste straat rechts. Dit is de Montrealstraat. 

 

Vraag 28 

Wat is het adres van de dienst Omgevingsberoepen? 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Vraag 29 
 
Wat moet je doen als je de kunstkriebels hebt? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Ga op het einde links de Bostonstraat in. 

 

Vraag 30 
 
Waar ligt Philadelphia? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Vraag 31 
 
Wie maakt hier de camerabeelden?  
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Steek op het einde aan de verkeerslichten de Havanastraat over. Ga aan de overkant naar 

rechts via het voetpad. Voor de brug kan je naar links en daar rechtdoor naar de 

Singaporestraat, richting recyclagepark. 

Vraag 32 
 
Wat is de leuze van de politie? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Op het einde ga je rechts via het fietspad. 

 



Vraag 33 
 
Wanneer mag je hier werken? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Vraag 34 
 
Wat wordt hier getransporteerd? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Op het einde voor de spoorweg ga je naar rechts. 
 
Vraag 35 
 
Hoe ver is het nog naar Antwerpen? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Wandel verder langs station Noorderdokken. 

 

Vraag 36 

 

Hoe lang doet de trein over het traject van Luchtbal naar Hoboken-Polder?  

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Volg het voetpad onder de brug terug naar Luchtbal. Steek de straat over en loop rechtdoor 

langs de Argentiniëlaan (parallel met de spoorweg) 

 

Vraag 37 
 
Wat kan je doen als de parkeermeter niet werkt? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Vraag 38 

 

Aan de sorteerstraat heeft elke vuilniskoker een rijmpje. Maak je eigen afvalrijmpje. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 



Neem de eerste straat rechts. Dit is de Dublinstraat. 

 

Vraag 39 
 
Hoelang bakt Jan al frietjes? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Neem links het paadje tussen nummers 44 en 46.  

 

Vraag 40 

 
Welke insectenbeeldjes zie je? 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

En wie eet ze op? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Volg het pad tot het einde en ga dan links. Van hieruit leidt het pad weer naar de straat. Steek 

de Grimsbystraat over en loop rechtdoor naar het volgende binnenplein. Volg links rond het 

plantsoen, ga opnieuw links en dan rechts onder de boog door. Je komt in de Liverpoollaan. 

Ga hier links. Steek aan het kruispunt over en ga rechtdoor de Belfaststraat in. 

 Vraag 41 
 
Waar wonen de kabouters? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Ga links de Manchesterlaan in en volg op het einde de fietsostrade naar rechts. 

 

Vraag 42 
 
Wat konden de meisjes doen in Maria Boodschap? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Verlaat het fietspad voorbij de school, en ga rechts langs BLOC 2030.  

 

  



Schiftingsvraag 

BLOC 2030-medewerker Danny Busschots fietste het hele parcours met een Velo-fiets. Hoe lang deed 
hij hierover? 
 
…… min ……. sec 

 

Einde 

Proficiat. U hebt het einde van de wandelroute bereikt.  
  



Uw gegevens 

Naam en voornaam: 

………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: 

………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Breng uw antwoorden voor 10 oktober 2022 binnen bij: 

• BLOC 2030, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen 

 

Meer info 

BLOC 2030      
Columbiastraat 110     
2030 Antwerpen     
 
tel. 03 543 90 30 
www.bloc2030.be  
Bloc2030@antwerpen.be 
 


