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De fotogenieke quiz 2021
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ste
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Cambio
abonnement
voor een
half jaar*

u Iedereen mag meedoen. Alleen, het gezin of een groep vrienden.
u Je verzint een toffe teamnaam
u Je hebt tot en met 30 april om ze af te werken.
u Je kiest zelf hoeveel van de uitdagingen je aangaat.
Zeker met de bonusvragen erbij, verwachten we niet dat
iedere groep alle opdrachten volbrengt.
u Meedoen kan je door bijgevoegd antwoordblad in te vullen.
u Je antwoorden en de foto’s mail of WeTransfer je naar groenebeker@gmail.com
u Zet bij foto’s steeds je teamnaam en de opdracht in de bestandnaam.
u Je mag mensen van buiten Jette inschakelen om je te helpen.
u Bij discussie 1 regel: de jury heeft altijd gelijk
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de
prijs

*Instapkost en
maandelijkse kost.
De ritten betaal
je zelf

Waardebon
voor bio
shopping
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de
prijs

Villo abonnement
voor 1 jaar*
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Er zijn
grote
missies te
vervullen
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Drie fotouitdagingen

Hercreëer wat je ziet
met alles wat en wie je
in huis hebt.

Bonuspunten <<
2

prijzen

podium

*de maandelijkse
kost. de ritten
betaal je zelf
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Spelregels

Het
fotoraadsel

Uit de
oude
doos
Herken je Jette
van vroeger?

We nemen je mee op wandel
in Jette, en tellen maar!

H

Wil je voor de overwinning gaan, kijk dan zeker
uit waar bonuspunten te scoren vallen. Waar die
juist te vinden zijn, herken je aan dit symbool.
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Probeer onderstaande Jetse ‘kunstwerken’ zo goed en origineel mogelijk
na te bootsen met alles wat én iedereen die je in huis hebt en maak er een
foto van. Verdeel ze best onder elkaar. Per foto krijg je 10 punten.

>> voor de meest
originele inzending
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COPY
CATS

A
Dit mooie standbeeld l’Homme-Poisso
Le Prince Eric (Eric Desmedt) fonkelt n van de beeldhouwer
sinds 2018 weer op
het heraangelegde Oude-Afspanningsp
lein.
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schilder René M
De wereldberoemde mstraat 135, de plek waar nu het museu
ge
bepaald aan de Esse ritte en abstracte kunstgevestigd is.
gewijd aan René Mag

C
De bus 88 stopt recent aa
de Van Engelandlaan met n een nieuwe bushalte in
De twee striphelden zijn de naam “Bollie en Billie”.
woonde decennialang in een creatie van Roba. Hij
deze omgeving.
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We verwachten hier dat er telkens één iemand van jullie ploeg
op staat, dus je kan de opdrachten best verdelen. Om zeker te
zijn dat het om nieuwe foto’s gaat, vragen we je om ook telkens
een willekeurig voorwerp mee te nemen. Je verdient 5 punten
per foto. Maar hier en daar kan je extra punten verdienen.

B

Selfie
met dieren

C

Een foto met dieren op, hoe meer of
hoe zeldzamer hoe beter!
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Favoriete
boom

Park in
Jette

>> indien je
een dier hebt dat
niemand anders heeft.

Neem een foto met een knuffelbeer
in een park in Jette.
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>>indien
je knuffelbeer
op een fiets zit.

Neem een foto/selfie van een
teamgenoot aan haar of zijn favoriete
boom met een
muziekinstrument.

+2
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>>indien je een instrument
hebt dat niemand
anders heeft.
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De Route

A

We maken een stevige
wandeling doorheen Jette.
Je kan hiervoor even goed
google streetview gebruiken. Per goed antwoord
krijg je 3 punten. Als je alle
antwoorden juist hebt, dan
krijg je via de formule op
volgende pagina het getal
dat we zoeken en waar je
3 extra punten mee kan
verdienen.
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Het
fotoraadsel
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Als je bij één van de locaties
een selfie kan nemen met
een spiegel, dan krijg je
van ons maar liefst

A

B

We starten in het hoge noorden van
Jette, op de Burgemeester Jean Neybergh laan. Kijk even rond op het plein
omringd door de hoge gebouwen. Zie
je de lantaarnpalen staan als een soort
heksencirkel?

Hoeveel tel je er?

Hoeveel lantaarnpalen
staan er op dit plein?

C

Tijd voor de scouts op zaterdagnamiddag
op het Heilig Hart. We wandelen in het
Heilig Hartlaan en gaan via de hoofdpoort
binnen. De school en de scouts worden
goed bewaakt door Russo Security.

We hebben het tweede
cijfer nodig als je van links
naar rechts leest.
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5 bonuspunten!
Waarom een spiegel? Wel, de spotnaam van de Jettenaren is Speegelmanne / spiegelmannen. Blijkbaar
omdat er vroeger spiegels op het oude
marktplein werden verhandeld.

De laarzen of goede stapschoenen aan? We zijn
in de Bonavonturenstraat aan de ingang van het
Dielegembos ter hoogte van het zebrapad. Blijkbaar hebben de eekhoorns en vleermuizen veel
elektriciteit nodig want aan de ingang staan een
aantal elektriciteitskasten op de grond.

D

D

Grommel grommel..die maag gaat tekeer!
We passeren het station en ruiken lekkere
frietjes! We staan voor het stationsgebouw
en steken de straat over.

Uit hoeveel witte stroken
bestaat het zebrapad?
9

D

3

?

?

Het
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We lopen in de Essegemstraat voorbij de school
Jaques Brel. Er hangen speciale kastjes op aan
de muur voor de gierzwaluwen.

E

Hoeveel nestkastjes tel je?

Hoeveel luikjes tel je aan
deze raamopeningen?

G
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>> de formule:

H
G
H
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We zijn bijna aan het eindpunt. We stappen vanaf het
rondpunt aan Belgica/Phillipe Werrieplein de Carton
de Wiartlaan in. Het is warm vandaag. Gelukkig heeft
die laan heel veel verkoelende en mooie bomen

Hoeveel bomen tel je op de
middenberm tussen het rondpunt
en het volgende kruispunt met
de Vandeperrestraat?

F

(A + F) x B x (D x C) + (E – G) X ( G X H) – ((F X C) – G)
=

In de Charles Woeste Laan rusten we even uit op het
pleintje aan de Onze Lieve Vrouw Kerk van Lourdes. Op
de voorgevel van de kerk juist onder het dak zijn er 3
raamopeningen voor de klokkenkamer.

Buurtbewoners hebben samen een buurtcompost
(humuson nous) opgericht op het graspleintje
aan de Ongenastraat met de Jean Baptiste Serkeynstraat. Het bioafval kan je hier in de gezamenlijke
compost brengen; minder afval in de zakken en
goedkoper! De buurtcompost heeft een
hekkenwerk en is bevestigd aan paaltjes.

Hoeveel paaltjes tel je?
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Wist je datjes

Vleermuizen

Meervleermuis

Het Dielegembos was vroeger
de steengroeve waar de paters van de abdij van Dielegem
de kalksteen delgden voor hun
gebouwen. Sinds de 18e eeuw
groeien er bomen. Deze zijn
nu de thuis van vele dieren en
planten. Wie slapen en nestelen
in de holen en spleten van meer
dan 200 jaar oude
bomen? Vleermuizen… Er zijn 20
soorten

Bomenplan gemeente
Er groeien veel bomen in de
parken en tuinen van Jette.
Maar hoeveel bo-men
zijn er in de
straten en
pleinen?
Jette heeft
ze geteld;
het zijn er

vleermuizen in Brussel waarvan
er 12 soorten gespot worden
in Jette. Onder meer met de
namen mopsvleermuis, meervleermuis, vale vleermuis, watervleermuis Vespertilion de
Daubenton, baardvleermuis /
Vespertilion à moustaches, laatvlieger / sérotine en gewone
dwergvleermuis /
Pipistrelle
commune

4.000

Dat is best aardig, maar met het bomenplan van Jette zal dat aantal verdubbelen. Bomen brengen verkoeling in
de zomer, zuiveren onze lucht en zijn
het huis van vele dieren en planten

Gierzwaluwen

Mopsvleermuis
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Baardvleermuis

Foto’s Natuurpunt

Vale vleermuis

De gierzwaluw is geen zangvogel en is in feite dus
geen echte zwaluw, hij is meer verwant aan de
kolibries uit Amerika! In de zomermaanden kan
je ze spotten in Jette; ze vliegen snel en maken
een typische schreeuw ‘wiiiiiiiizzzzzzz’. De gierzwaluw is een enorm snelle vlieger. In vlucht
haalt de vogel een snelheid van wel 120 kilometer per uur. Enkel voor de bouw van hun
nest en het uitbroeden van de eieren komen
ze aan de grond. De rest van hun leven brengen ze door in de lucht. Ze eten, drinken, slapen en paren al vliegend!
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Uit de
oude
doos

B

>>indien je kan raden in
welk jaar de foto genomen is
Een stukje Jette dat je niet meer herkent misschien? De kerk zal je misschien wel bekend
voorkomen. Welke omgeving zie je op de foto?

Is dit Jette zal je
denken? Jawel!
Welke omgeving
zie je op de foto?

C
A
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Vandaag ziet deze omgeving er heel and
bare elementen! Welke omgeving zie ers uit, maar er zijn herkenje op de foto?

TIP
Wil je weten hoe Jette er vroeger uitzag? Dan surf je naar de erfgoedbank Jette. Deze bevat meer dan
1000 foto’s en prentbriefkaarten van straten en pleinen, monumenten en gebeurtenissen. Ook mensen
in hun gewone doen en laten komen aan bod. De erfgoedbank wordt onderhouden door vrijwilligers; bravo!

Credits: Erfgoedbank Jette: erfgoedbankbrussel.be
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Een ronde die voor
zichzelf spreekt! Waar
in Jette is de foto
genomen? Per goed antwoord krijg je 5 punten.
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Vragen of hulp nodig?

De groene beker team staat voor u klaar.
Stuur een mailtje naar groenebeker@gmail.com met uw vraag.

Hoe antwoorden?

Dank u wel voor de deelname.
De antwoorden van de quiz vult u in op het antwoordenblad.
Dat antwoordenblad tezamen met de foto’s stuurt u naar het email
groenebeker@gmail.com .

Wanneer zijn de resultaten bekend?

U kan ons de antwoorden bezorgen van 8 tot en met 30 april.
Nadien maken we de winnaars bekend

groenebeker@gmail.com
www.ecologroenjette.be
Ecolo-Groen Jette | Facebook
ecologroen1090

