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Spreuk:
2 22 33

20 37 19

Schiftingsvraag: hoeveel fans zal de Altenawijk-facebookpagina tellen op 1 feb.'12 om 20u?

Doe de grote Altenawijktest en win.
Deze puzzel bestaat uit woorden en namen die met de Altenawijk te maken hebben. Om de puzzel 
op te lossen, zoek je de woorden die voldoen aan de omschrijvingen op de volgende pagina. Bijna 
alle antwoorden kan je vinden op onze wijkwebsite altenawijk.be. 
Tip: wil je bij dit weer liever niet buiten komen, dan kan StreetView een handig hulpmiddel zijn.

Verzamel zoveel mogelijk letters uit de donkere vakjes uit bovenstaand rooster en zet ze in de 
juiste volgorde in onderstaand rooster. Bij sommige letters krijg je de juiste positie; bij de andere 
zal je een beetje moeten puzzelen. Zoek het vooral niet te ver…
Er zijn enkele waardevolle prijzen te winnen. 
Mail de spreuk + het antwoord op de schiftingsvraag ten laatste op 15 januari 2012.
naar altenawijk@gmail.com of vul het formuliertje in op altenawijk.be/wedstrijd. 

Horizontaal
2 Zo heette vanaf de 15de eeuw ‘het goed Altena’ en zo wordt het herinnerd in een straatnaam.
6 Welk nazomers evenement in de Altenawijk trekt jaarlijks een massa volk?
8 Hier houden ze elk jaar in mei een straatfeest op hun speelpleintje.
10 Waarmee haalden het VTI en de Altenaschool de pers in 1970?
13 Dit kasteel stond ooit waar nu de Pieter Potlaan is.
14 De voornaam van de uitbater van het benzinestation in onze wijk, die in 2000 verongelukte op zijn 

motorfiets en naar wie een memorial werd genoemd. 
15 Welk dier lacht je toe en ontvangt je met open armen als je de Altenaschool verlaat via de 

Edegemsesteenweg?
20 Waar vroeger de hoogmolen stond, kwam later deze zijstraat.
21 In de Steentjeslaan trekken zij een koets voort. (nvdr: sinds begin december: "tr o kken" )
22 Dit religieus bouwwerk in het Altenapark was de laatste jaren een trekpleister voor vandalen.
25 Wat richtten de zusters van het Altenaklooster op in de 19de eeuw?
27 De zusternaam van de laatste zuster-directrice van de Altenaschool.
28 De voornaam van de poppenspeler en -maker die in de Biesaard woont. Hij maakte ondermeer de 

poppen in het Kerststalletje (kapelletje) in het Altenapark
29 Van deze sierlijke steltloper pronken er enkele in de Altenastraat
31 Familienaam van de stichteres van het Altenaklooster.
32 Welk soort weg was de Antwerpsesteenweg in de 16de eeuw?
35 Wat stelt de bol op het terras van Taverne Altena voor?
36 Welke jeugdauteur woont in onze wijk?
38 Welke club organiseert het jaarlijks volleybalwijkentornooi in Kontich (vroeger in de Altenaschool)?
39 Familienaam van de dame die haar naam gaf aan de straat waar vroeger een melkerij was. Het huis 

waar ze woonde stond ongeveer waar zich nu de Delhaize bevindt.
41 Ploegsport waarin 3 bewoners van de Pieter Potlaan voor de wereldtitel gestreden hebben. 
42 Het aantal lage huisjes dat in de 19de eeuw in de Antwerpsesteenweg tussen de Pluyseghemstraat en 

de Edegemsesteenweg stond en waarnaar de meisjesschool aan de overkant werd genoemd.

43 Hoe heet ons wijkkrantje?

Vertikaal
1 De familienaam van de voorzitter en oprichter van onze wijkwerking.
3 Deze magische wezentjes doen de molen draaien in de Hoogmolenlaan.
4 De familienaam van de volksschrijver, letterkundige en journalist die lang in de Antwerpsesteenweg 

woonde en waarnaar ondermeer een fietsroute in de buurt werd genoemd.
5 Hier springen de buren voor mekaar in de bocht.
7 Aan welke hoge bomen ontleende een straat in onze wijk haar naam?
9 Dit was de functie van Jean Gernay tijdens nationale en internationale wedstrijden.
11 Beroep van Staf van Elzen, die in onze wijk gewoond en gewerkt heeft.
12 Achter de Mina Telghuislaan springt hij in het oog.
16 Achternaam van de Antwerpse koopman die in de 15de eeuw gronden en kastelen in Kontich kocht.
17 Neogotisch gebouw in het Altenapark.
18 Kleur van de glijbaan op het speelplein aan de Edegemsesteenweg.
19 Sport waarin onze wijkgenoot Jens Torfs onze nationale kleuren verdedigt bij de Zwarte Duivels.
23 Welke opleiding konden meisjes van 15 - 21 jaar oorspronkelijk volgen in het huidige Altenainstituut?
24 ’s Nachts roept hij in het Altenapark.
26 Attractie die - enkele decennia terug - vele kinderen uit de omgeving lokte.
30 Deze naam staat op het logo van de Altenawijkwebsite.
33 In deze sport blinken onze wijkbewoners Inge Op de Beeck en Eli Van Aken uit.
34 De naam van de woning van de persoon uit vraag 4. Deze naam staat op de voorgevel.
36 Zorgt voor het welzijn van iedere burger en beheert ondermeer de serviceflats in het Altenadomein.
37 De voornaam van de muzikant waarmee voormalig wijkbewoner Herman Van Haeren ondermeer dit 

stukje kleinkunst maakte: 't Is ni meer wa 't geweest is en 't zal nooit ni meer worden wat het was.
40 Het aantal tenen van de loopvogel die het dier uit vraag 12 gezelschap houdt.


