
 
 

 
 

De oplossingen 
 

 

LOCOMOTIEVENPAD 

Welk dier zie je tussen alle benen? een hond 

Weet je welke soort vissen hier zijn afgebeeld? de Japanse Koi 

Van welk land is dit de nationale vis? Japan (a) 

 

RONDESTRAAT 

Wat is het beroep van de bewoner van het huis met dit kunstwerk? een imker 

Wat is de prijs van de honing? 6 euro 

Welk huisnummer heeft het huis? 27 

 

SOLVAYSTRAAT (1) 

Hoeveel bloemen tel je in de vazen? 7 bloemen 

 

SOLVAYSTRAAT (2) 

Wat is het ras van deze honden? Teckel en West Highland White Terriër 

 

SOLVAYSTRAAT (3) 

Hoeveel zwarte vlinders en hoeveel gekleurde vlinders tel je? 15 zwarte en 15 gekleurde 

Hoe heet een rups/vlinder in een cocon? een pop 

 

 



 
 

 

 

SOLVAYSTRAAT (4) 

Hoeveel stippen hebben de lieveheersbeestjes? Wij hebben 4 lieveheersbeestjes ontdekt en 

hebben in totaal 35 stippen geteld. Jij? 

Weet je wat lieveheersbeestjes graag eten? bladluizen 

 

SOLVAYSTRAAT (5) 

In welke windrichting kijkt de vrouw? het zuidoosten 

 

SOLVAYSTRAAT (6) 

Wie is verliefd? de egels 

 

SPORTY 

Welke sporten worden afgebeeld? basketbal, honkbal, tennis, rugby 

 

PIETER NOLLEKENS 

Hoeveel volt zit er achter het deurtje? 10 000 V 

Wie was Pieter Nollekens? Hij was burgemeester van Kessel-Lo van 1840 tot 1856. In 1976 

fuseerde Kessel-Lo samen met enkele andere gemeenten tot Leuven. Elke burgemeester tussen 

1829 en 1976 heeft een straatnaam toegewezen gekregen in de deelgemeente Kessel-Lo. 

 

PIETER NOLLEKENS (2) 

Welke soort bloem heeft het jongetje vast? een roos 

Hoe groot is de muurschildering, schat je? Wij schatten zo'n 6 meter hoog. Jij? 

 

LINDENSESTRAAT 

Hoe heet het huis van een vos? een hol 

Kan je enkele beroemde vossen opnoemen? Reynaert de vos, Vos en Haas, De fantastische 

meneer Vos, De Vos Lemmens, ... 

Welke kleur hebben de pauwenogen van de vlinder? van licht- tot donkergeel? 

Waar vind je de handtekening van de kunstenaar? tussen de vlinder en de linkse vos: Dzia 

 

PATROONSCHAPSTRAAT 

Welke dieren zie jij hier in deze tekening? duiven 

 

PATERNOSTERSTRAAT 

Is een pinguïn een vogel? ja 

Waarom eten ijsberen geen pinguïns? IJsberen leven op de Noordpool, pinguïns op de Zuidpool. 

Wie zorgt er voor het ei bij de pinguïns? de papa's 

 

 

Voor de vragen waarop we geen antwoord hebben geformuleerd, vragen we jullie om jullie 

heerlijke fantasie de vrije loop te laten. 

Creativiteit wordt doorgaans goed gesmaakt! 


