
Routegids Wandeling Hasselt - p. 1 
 

WANDELING HASSELT 

ROUTEGIDS 

 

 

 

 

**WELKOM** 

Je bent klaar om van start te gaan met de wandeling naar aanleiding van Rerum Novarum & 100 jaar 

beweging. Deze route is 4,5 km. Voor we vertrekken geven we enkele aandachtspunten en tips mee: 

• De route wordt in deze gids stap voor stap beschreven, maar je kunt ook altijd op het kaartje 

zien of je nog op de juiste weg bent (kaartje op p.10). 

• Onderweg krijg je informatie via deze gids, maar op sommige plaatsen staat er ook een 

infobord langs de route (in de etalage, aan een omheining, ...). We geven altijd aan waar je 

zo'n infobord precies vindt. Heb je een infobord niet gevonden of is het verdwenen? Op het 

wedstrijdformulier in deze gids vind je een vakje om het ons te melden. 

• Hou je aan de verkeersregels. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke 

ongevallen. 

• Leef de coronamaatregelen na! Hou afstand van andere deelnemers. Staat er nog volk bij 

een infobord? Wacht tot ze hun route verder zetten vooraleer je zelf tot bij het infobord 

stapt. 

**KINDEROPDRACHTEN ONDERWEG** 

De kinderopdrachten in deze wandeling zijn op twee manieren bereikbaar: 

1. Via een QR-code op de infoborden langs de route. Hiervoor heb je onderweg een smartphone met 

internet nodig. 

2. Via een aparte kinderbrochure: download hem en druk af, net zoals deze routegids! In deze 

routegids wordt een kinderopdracht telkens aangegeven met de vermelding Kinderopdracht in een 

kadertje zoals dit voorbeeld. 

**WOORDJE VAN ONZE VOORZITTER** 

Rik Bloemen, voorzitter van beweging.net Limburg, verwelkomt u op deze 

wandeling. Scan deze QR-code in om zijn ingesproken boodschap te 

beluisteren. 

**SPEEL MEE MET ONZE WEDSTRIJD** 

• Speel onderweg mee en maak kans op enkele toffe prijzen! 

o Gedurende deze wandeling stellen we 7 kwisvragen. Voornamelijk voor de 'fun', 

maar je kunt ook meespelen om prijzen te winnen. De antwoorden vind je terug op 

de infoborden, dus aandachtig lezen is de boodschap. 
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o Goede antwoorden leveren punten op. Per domicilieadres geldt enkel de eerste 

volledige deelname om mee te spelen met de wedstrijd. De antwoorden vul je in op 

het antwoordformulier achteraan deze routegids. 

o Als er op een stopplaats een wedstrijdvraag is, wordt dit in de routegids aangegeven 

met de vermelding “WEDSTRIJDVRAAG” + de nummer van de vraag. 

**PRAKTISCHE UITLEG VOORAF** 

• Om van stopplaats tot stopplaats te geraken, krijg je in 

deze gids telkens een reeks routebeschrijvingen. Als titel 

geven we aan waarheen de route leidt. 

• Als je bent aangekomen op de stopplaats, omschrijven 

we altijd duidelijk of er een infobord op die locatie 

aanwezig is en waar je dat dan precies kan terugvinden. 

Indien er geen infobord is, staat de info in deze routegids 

zelf. 

• Tijdens deze tocht nemen we je mee in 100 jaar 

beweging.net en de verhalen van onze 

partnerorganisaties. Je vindt onderweg twee soorten 

borden: 

1. WITTE BORDEN MET GROENE BAND IN HET MIDDEN 

EN PAARSE BALK ONDERAAN: deze borden zijn op de één of andere manier gelinkt aan de 

plaats waar je dit bord aantreft. Aan de hand van de link, krijg je een beetje uitleg over de 

plaats, over onze geschiedenis of over één van onze partners. 

2. PAARSE BORDEN MET DE GROENE VLAGGENLIJN 

ONDERAAN: de voorbije 100 jaar, en nu nog steeds, 

heeft de beweging ingezet op diverse thema's. We 

hebben 13 thema's uitgewerkt waarbij je de korte inhoud 

op het infobord aantreft. Voor meer info (ook als 

audiofragment beschikbaar) scan je de QR-code in. 

De 13 infoborden zijn NIET ALLEMAAL in deze route 

terug te vinden, maar zijn verdeeld over de 3 

verschillende routes van beweging.net Limburg. Wie niet 

van plan is om ook de andere routes nog te volgen op 

een ander moment (je hebt daarvoor tijd tot 30 juni) kan 

alle info van deze 13 thema's terugvinden via een link op 

de pagina van een ander thema. 

**ROUTE NAAR STARTPLAATS** 

De wandeling start aan het Bewegingshuis (Mgr. Broekxplein 6, 3500 Hasselt). Een 

overzichtsplannetje van de hele route vind je achteraan in deze routegids. 

**INFOBORD** 

Je vindt de eerste infoborden van deze wandeling aan de zijkant van het Bewegingshuis. Links ervan 

is een parking, de borden hangen aan de buitenzijde van de parking aan de omheining. 

**WEDSTRIJDVRAAG 1** 
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**DOE OOK MEE AAN DE ACV-KWIS** 

Op het infobord van het ACV staat onderaan rechts een QR-code waarbij je kan meespelen met hun 

eigen wedstrijd en waarmee prijzen te winnen zijn. Scan de code en doe mee. Ook de andere QR-

codes op de infoborden zijn de moeite om eens in te scannen en meer informatie te vernemen. 

**KINDEROPDRACHT 1**  

**ROUTE NAAR HALTE 24** 

• Wandel voor het bewegingshuis via het Mgr. Broekxplein richting Frans Massystraat; 

• Op de hoek steek je de straat over op het zebrapad en ga je links de Frans Massystraat in tot 

aan je volgende stopplaats, Halte 24, Frans Massystraat 24. 

**INFOBORD** 

Je vindt een volgend infobord in de etalage van Halte 24 (Frans Massystraat 24). 

**WEDSTRIJDVRAAG 2** 

**KINDEROPDRACHT 2** 

**ROUTE NAAR SECRETARIAAT OKRA EN HUIS VAN STRAELEN** 

• Volg de Frans Massystraat tot aan de Koningin Astridlaan en ga op het einde rechtsaf; 

• Volg de Koningin Astridlaan tot aan huisnummer 33, het secretariaat van Okra Limburg is je 

volgende stopplaats. 

**INFOBORD** 

Je vindt in de inkomhal van het secretariaat van OKRA (Koningin Astridlaan 33) het infobord van twee 

gebouwen naast elkaar: 

het eerste infobord gaat over OKRA zelf, het tweede infobord gaat over het gebouw links van het 

OKRA-secretariaat = Huis Van Straelen. 

**WEDSTRIJDVRAAG 3** 

**KINDEROPDRACHT 3** [+ EERSTE WEDSTRIJDVRAAG VOOR KINDEREN] 

**ROUTE NAAR WELVAARTSTRAAT** 

• Vervolg je weg op de Koningin Astridlaan richting Kleine Ring; 

• Op het einde van de Koningin Astridlaan ga je rechtdoor de Kleine Ring over, de Diesterstraat 

in; 

• Ga de eerste straat rechtsaf = Maagdendries; 

• Steek het kruispunt met de Havermarkt over, de Ridderstraat in; 

• Steek het kruispunt (met de Cellebroedersstraat en Kleine Ridderstraat) over en blijf de 

Ridderstraat volgen tot het einde; 

• Ga rechtsaf de Koning Albertstraat in; 

• Aan het einde van de Koning Albertstraat kom je op de Kleine Ring uit; 

• Steek aan de verkeerslichten de Kleine Ring over, volg de Kleine Ring enkele meters naar links 

en ga dan onmiddellijk rechtsaf de Welvaartstraat in; 

• Na enkele meters heb je de volgende stopplaats gevonden. 
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**INFO** - *Opgelet, hier is geen infobord te 

vinden!* 

Het ondernemen met een sociaal doel zit in het 

DNA van de beweging. Van in het prille heeft het 

ACW zelf coöperaties opgericht, telkens met een 

dubbel doel: kwaliteitsvolle en goedkope 

producten of diensten leveren aan de leden 

enerzijds en een deel van de winsten 

herinvesteren in de werking van de eigen sociale 

organisaties en in nieuwe coöperaties anderzijds. 

Reclamekaart voor de lekkernijen van de bakkerijen 

van Welvaart (ca. 1930) 

Waarom vertellen we je dit op deze plaats? Is de naam van deze straat je opgevallen? Dit is de 

Welvaartstraat. Welvaart (of voluit Belgische Coöperatie Welvaart) was ook de naam van een 

belangrijke coöperatie uit de beginjaren van het ACW, gegroeid uit verbruikscoöperatie L’Economie 

in Limburg. 

"Door vereeniging naar welvaart", vignet uit het lidmaatschapsboekje van de Limburgsche Werkliedenbond 

(1921) 

Eind 1924 beschikte die verbruikscoöperatie al 

over 140 winkels waarvan 97 in Limburg, 26 in 

Antwerpen en 17 in Brabant. Dat was de aanzet 

voor de uitbouw tot een nationale 

verbruikscoöperatie. 

Deze straat heeft niet rechtstreeks iets met deze 

coöperatie te maken, enkel de naam komt 

overeen. Maar de straat waar je over enkele 

minuten passeert, speelt wel een rol. De eerste 

bestuurlijke zetel van Welvaart was in de 

Guffenslaan. 

**ROUTE NAAR VIRGA JESSE COLLEGE** 

• Volg de Welvaartstraat tot op het einde; 

• Ga linksaf de Toekomststraat in tot aan de verkeerslichten met de Kleine Ring (Guffenslaan); 

• Steek de straat over en volg rechtsaf de Kleine Ring (Guffenslaan); 

• Over enkele meters bereik je de volgende stopplaats, het Virga Jesse college, Guffenslaan 27. 

**INFO** - *Opgelet, hier is geen infobord te vinden!* 

Je bevindt je op de Guffenslaan. Aan de buitenzijde van de Kleine Ring zie je het Virga Jesse College. 

Tot 1999 heette deze school Sint-Jozefscollege (fusie in 1999 van Humaniora Virga Jesse en Sint-

Jozefscollege). 

Pieter-Jan Broekx was van 1898 tot 1900 leerling in het Sint-Jozefscollege 

Pieter-Jan Broekx volgde de eerste jaren van zijn humaniora in het Sint-Lambertuscollege van Peer, 

maar omdat er in die tijd nog een poësis en retorica in Peer bestonden, volgde hij die laatste twee 

jaren van zijn humaniora in het Sint-Jozefscollege van Hasselt (schooljaar 1898-1899 en 1899-1900). 
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Pieter-Jan Broekx was van tot leraar in het Sint-Jozefscollege 

Na zijn humaniora ging Pieter-Jan Broekx naar het klein seminarie in Sint-Truiden voor zijn 

priesterstudies. Vanaf oktober 1905 wordt hij aangeduid als leraar aan dit Sint-Jozefscollege. Hij was 

op dat moment nog niet tot priester gewijd, maar het was niet ongewoon om al een benoeming in 

het onderwijs te krijgen in het laatste jaar van de priesteropleiding. 

Zijn eerste opdracht was surveillant voor de internen. Na enkele maanden gaf hij ook enkele uren 

handel en landbouw. De relatie tussen Broekx en directeur Noelmans liet de eerste jaren te wensen 

over. Noelmans was geen bekrompen Vlaamshater, maar ging in de praktijk uit van de superioriteit 

van het Frans. 

Af en toe haalde Broekx een mooie slag thuis. Toen de directeur hem vroeg de meditatie voor de 

leerlingen van de lagere klassen van hem over te nemen, aanvaardde Broekx op voorwaarde dat ze in 

het Nederlands gegeven zou worden. Schoorvoetend stemde de directeur toe en onmiddellijk 

vertaalde Broekx het gebedenboekje voor de internen in het Nederlands. 

Vanaf oktober 1907 werd Broekx leraar Nederlands voor de hoogste vier klassen. Hij zal hier blijven 

lesgeven tot hij in juli 2013 benoemd wordt als directeur van het Secretariaat van Maatschappelijke 

werken. Over het Secretariaat van Maatschappelijke werken en “De Tramstraat” verneem je later op 

deze route meer. 

**ROUTE NAAR WIEGWIJS** 

• Blijf de Kleine Ring (Guffenslaan) nog een klein stukje volgen en ga de eerste straat linksaf = 

Capucienenstraat; 

• Op de splitsing volg je de Capucienenstraat rechtsaf; 

• Op het kruispunt volg je rechtdoor = Maastrichterstraat; 

• Vlak na het kruispunt ligt aan de linkerkant het "Huis van het kind", je volgende stopplaats. 

**INFO** - *Opgelet, hier is geen infobord te vinden!* 

Je bevindt je In de Maastrichterstraat ter hoogte van 

huisnummer 96c. Hier ligt het Huis van het kind. Op deze plaats 

is er ook een consultatiebureau van Wiegwijs. Wiegwijs is sinds 

2020 de nieuwe naam van "Kind & preventie". 

Wiegwijs vzw is een middenveldorganisatie die erkend is door 

Kind en Gezin als organiserend bestuur voor 

consultatiebureaus. Wiegwijs telt in Vlaanderen 215 

kwaliteitsvolle consultatiebureaus en doet hiervoor een beroep 

op meer dan 3.500 gemotiveerde vrijwilligers. 

In het consultatiebureau kun je terecht voor de opvolging van de ontwikkeling, groei en gezondheid 

van je kindje. De vrijwilligers zorgen voor een warm onthaal en maken je wegwijs in het 

consultatiebureau. Zij staan ook in voor het meten en wegen van je kindje. De arts of 

verpleegkundige van Kind en Gezin volgt tijdens de consultatie de ontwikkeling van je kindje op en 

dient vaccinaties toe. 
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**ROUTE NAAR MAASTRICHTERPOORT - MONUMENT ONBEKENDE OORLOGSVROUW** 

• Volg de Maastrichterstraat tot op het einde; 

• Op het kruispunt van de Maastrichterstraat met de Kleine Ring (verkeerslichten)  ligt een 

klein pleintje, hier is je volgende stopplaats. 

**INFO** - *Opgelet, hier is geen infobord te vinden!* 

Je bevindt je op de hoek van de Guffenslaan en de 

Maastrichterstraat. Hier aan de binnenzijde van de Kleine Ring vind 

je het monument van de onbekende oorlogsvrouw. Het beeld is 

een ontwerp van beeldhouwer Jan Calmeyn, geboren in Sint-

Niklaas op 25 januari 1942. 

Pax Christi Vlaanderen en de stad Hasselt namen in 1998 het 

initiatief om met het monument voor de Onbekende 

Oorlogsvrouw vrouwen in de oorlog te gedenken. Zij vonden 

immers dat er naast de Onbekende Soldaat ook aandacht moet 

zijn voor vrouwen die op zoveel manieren slachtoffer waren en zijn 

van oorlog. 

Elk jaar op 11 november organiseert Pax Christi Limburg hier een 

vredeswake. Traditiegetrouw wordt er dan geluisterd naar 

getuigenissen van vrouwen over oorlog en hoop. Een brood en 

rozen worden neergelegd, die symbool staan voor het 

vrouwenstrijdlied ‘Bread and Roses’ (1911) dat in 1912 gezongen 

werd tijdens een actie van textielarbeidsters in Lawrence, 

Massachusetts. 

Pax Christi Vlaanderen is de Vlaamse afdeling van de internationale vredesbeweging Pax Christi. Deze 

is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog en telt nu ruim 100 lidorganisaties in een 60-tal landen. Pax 

Christi voert actie, geeft vorming, schrijft artikels en dossiers, zet experten aan het werk, interpelleert 

politici, licht de media in en blijft zichzelf: geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch 

geïnspireerd. Pax Christi Vlaanderen is één van de geassocieerde partners van beweging.net. 

**ROUTE NAAR OPTIEK SCHERPESTEEN** 

• Ga terug naar het kruispunt om je te oriënteren; 

• Met het monument van de onbekende oorlogsvrouw nu achter je en de Maastrichterstraat 

van waar je komt links van je volg je nu voor je de Kleine Ring; 

• Je wandelt nu over het Kolonel Dussartplein (aan de binnenkant van de Kleine Ring); 

• Voorbij de terrasjes van de vele cafés kom je aan de volgende verkeerslichten, ga hier linksaf 

het centrum van Hasselt in = Badderijstraat; 

• Op het einde van de Badderijstraat linksaf = Zuivelmarkt; 

• Ga de eerste straat rechtsaf = Botermarkt; 

• Wandel tot aan het volgend kruispunt (met de Hoogstraat en Demerstraat) voor je volgende 

stopplaats, namelijk optiek Scherpesteen op de hoek van de Demerstraat en de 

Lombaardstraat. 

**INFOBORD** 

Je vindt het infobord in één van de ramen van de etalage van Optiek Scherpesteen. 
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**ROUTE NAAR GOED-APOTHEEK IN HET SWEERT** 

• Komende van de Botermarkt vervolg je nu je weg door linksaf te slaan, de Hoogstraat in; 

Blijf rechtdoor wandelen tot je op de Grote Markt komt; 

• Je volgende stopplaats is onmiddellijk bij aankomst op de Grote Markt aan je rechterkant bij 

Apotheek Het Sweert. 

**INFOBORD** 

Je vindt het infobord in de etalage van apotheek Het Sweert. 

**WEDSTRIJDVRAAG 4** 

**KINDEROPDRACHT 4** 

**ROUTE NAAR HAVERMARKT** 

• Laat Het Sweert rechts van je liggen en wandel nog 

een klein stukje rechtdoor over de Grote Markt; 

• Neem de eerstvolgende straat rechtsaf = 

Havermarkt; 

• Helemaal in het begin van de straat is je stopplaats 

op huisnummer 3. 

**INFO** - *Opgelet, hier is geen infobord te vinden!* 

Je bevindt je aan het begin van de Havermarkt. Herinner je je 

nog dat we vertelden dat Pieter-Jan Broekx tot directeur 

benoemd werd van het Secretariaat van Maatschappelijke 

Werken (info aan het Virga Jesse College). Het eerste 

Secretariaat van Maatschappelijke Werken (1901) bevond 

zich op de Havermarkt. 

Foto: © KADOC 

**ROUTE NAAR HENDRIKSHUIS** 

• Vervolg je weg op de Havermarkt, en ga onmiddellijk rechtsaf de Sacristiesteeg in; 

• Op het einde van de Sacristiesteeg ga je linksaf de Kapelstraat in; 

• Neem de eerste straat rechtsaf = Onze-Lieve-Vrouwstraat; 

• Steek de Aldestraat over en wandel verder in de Zwanestraat tot op het einde; 

• Ga linksaf de Lombaardstraat in; 

• Ga de eerste straat rechtsaf = Schrijnwerkersstraat en volg tot op het einde; 

• Ga linksaf de Minderbroedersstraat in, je volgende stopplaats is aan huisnummer 56 bij het 

Hendrikshuis. 

**INFOBORD** 

Je vindt het infobord in de etalage van het Hendrikshuis, Minderbroederstraat 56. 

**WEDSTRIJDVRAAG 5** 

**KINDEROPDRACHT 5** [+ TWEEDE WEDSTRIJDVRAAG VOOR KINDEREN] 

Vul de antwoorden op de vragen van de kinderopdrachten in op hetzelfde antwoordformulier 

achteraan in deze routegids. 
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**ROUTE NAAR FAMILIEHULP** 

• Vervolg je weg, steek het kruispunt vlak na het Hendrikshuis over en ga richting Kleine Ring 

(= Thonissenlaan); 

• Op de Kleine Ring sla je rechtsaf en volg je de Thonissenlaan aan de binnenkant van de Kleine 

Ring; 

• Je volgende stopplaats is bij Familiehulp, op huisnummer 41. 

**INFOBORD** 

Je vindt het infobord in de etalage van Familiehulp, Thonissenlaan 41. 

**WEDSTRIJDVRAAG 6** 

**KINDEROPDRACHT 6** 

**ROUTE NAAR MOSKEE BADR** 

• Ga nog even verder op de Kleine Ring (Thonissenlaan) tot aan de eerstvolgende 

verkeerslichten; 

• Steek de Kleine Ring over naar de Slachthuiskaai (begin van de Blauwe Boulevard); 

• In plaats van de Blauwe Boulevard te volgen ga je onmiddellijk de eerste straat linksaf (vlak 

na Fnac) = Stokerijstraat; 

• Blijf de Stokerijstraat rechtdoor volgen tot op het Vrijwilligersplein; 

• Aan het Vrijwilligersplein blijf je dezelfde richting aanhouden en wandel je rechtdoor de 

Mouterijstraat in; 

• Na enkele meters vind je aan de rechterkant de Moskee Badr als volgende stopplaats. 

**INFOBORD** 

Je vindt het volgende infobord bij de ingang van Moskee Badr. Rechts van het fietspad heb je parallel 

een toegangsweg lopen naar de parking iets verderop. Vlak voor de parking heb je rechts ervan de 

ingang naar de moskee. 

Rechts aan de omheining vind je niet alleen een infobord met informatie over Badr Moskee, maar 

ook van Café Anoniem dat aan de andere kant van de Mouterijstraat gelegen is. 

**WEDSTRIJDVRAAG 7** 

**KINDEROPDRACHT 7** 

**ROUTE NAAR EINDPUNT** 

• Volg de Mouterijstraat verder tot aan de Koningin Astridlaan; 

• Steek de Koningin Astridlaan over en wandel via de doorsteek naast het Vlaams 

Administratief Centrum terug naar het Mgr. Broekxplein; 

• Je komt terug aan op de startplaats van deze wandeling = eindpunt. 

**INFO** 

„ De Tramstraat ” was lange tijd , en is voor sommigen nu nog, een begrip in Limburg en zelfs 

daarbuiten . Daar was het Secretariaat van Maatschappelijke Werken van Limburg gevestigd en had 

de christelijke arbeidersbeweging van de provincie haar thuishaven. „ De Tramstraat ” stond voor de 

macht die van daaruit werd uitgeoefend. Bij de aanleg van een nieuw plein vóór het station van 

Hasselt werd een deel van de Tramstraat opgenomen in wat nu het Mgr . Broekxplein wordt 
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genoemd . Op die manier werd het begrip „ de Tramstraat” genoemd naar de maker ervan, „Pieter 

Jan Broekx ”. 

(citaat Luc Vints uit inleiding van het boek "P.J. Broekx en de christelijke arbeidersbeweging in Limburg") 

“Nadat Pieter Jan Broekx in 1913 als bestuurder in dienst treedt bij het Secretariaat der 

Maatschappelijke Werken zal hij in de daarop volgende jaren uitgroeien tot de grondlegger van de 

christelijke arbeidersbeweging in Limburg. Hij had een zekere Vlaamse feeling maar was geen 

radicale flamingant. In de eerste plaats was hij katholiek, dan sociaal en dan pas Vlaams. 

Als de Limburgse werkliedenbond in 1921 opgaat in het nieuw opgerichte Algemeen Christelijk 

Werknemersverbond, wordt Broekx de ACW-voorman voor Limburg. Na de oorlog komen Broekx' 

initiatieven op kruissnelheid. “In tien jaar tijd heeft hij het arbeidersluik van de katholieke zuil 

ontwikkeld. Vakverenigingen, mutualiteiten, vrouwenbewegingen, jeugdbewegingen: het was een 

totaalbeweging die arbeiders begeleidde van de wieg tot het graf” 

(citaat Luc Vints uit artikel HBVL 8 mei 2021) 

Vandaag is het Bewegingshuis aan het Mgr. Broekxplein nog altijd de thuishaven van beweging.net 

Limburg. 

**OPMERKINGEN** 

Een infobord onderweg verdwenen? Een routebeschrijving die duidelijker kan? Iets anders dat je ons 

nog wil vertellen? Laat het ons zeker weten. Geef je reactie op het wedstrijdformulier (ook als je niet 

aan de wedstrijd deelgenomen hebt)! 

 

**ANDERE ROUTES** 

Goesting in nog meer routes? Naast deze fietsroute in Hasselt zijn er nog twee andere routes: een 

wandelroute in Hasselt centrum van 4,5 km en een fietstocht in Genk en omgeving van 39 km. 

 

Alle info op onze website www.beweging.net/renolimburg. 

En misschien tot binnenkort tijdens een andere wandel- of fietstocht … 
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WEDSTRIJDFORMULIER 

De wedstrijd loopt van 13 mei tot en met 30 juni 2021. Enkel de eerste deelname per adres komt in 

aanmerking om mee te spelen met de wedstrijd. Winnaars worden begin juli bekendgemaakt via 

onze website en persoonlijk op de hoogte gebracht. Vermeld dus duidelijk je contactgegevens op dit 

formulier! (Volledig wedstrijdreglement op www.beweging.net/renolimburg) 

Naam:   ____________________________________________________ 

Straat + nr.:  ____________________________________________________ 

Postnr. + gemeente: ____________________________________________________ 

Mailadres:  ____________________________________________________ 

**WEDSTRIJDVRAAG 1** 

In welk jaar schreef Luc Vints het boek “P.J. Broekx en de christelijke arbeidersbeweging in Limburg 

1881-1968”? (Omcirkel het juiste antwoord) 

1987  1989  1995 

**WEDSTRIJDVRAAG 2** 

Hoe heet de stichter van KAJ? Geef voor- en familienaam. 

___________________________________________________________________________ 

**WEDSTRIJDVRAAG 3** 

In welk jaar veranderde KBG haar naam in OKRA? (Omcirkel het juiste antwoord) 

2006  2009  2012 

**WEDSTRIJDVRAAG 4** 

Hoeveel handtekeningen werden aan minister Rudy Demotte overhandigd in het kader van de actie 

van o.a. kwb en Samana voor goedkopere geneesmiddelen? (Omcirkel het juiste antwoord) 

2000  102.000  122.000 

**WEDSTRIJDVRAAG 5** 

In de kledingfabrieken van welk land zette WSM samen met ACV in 2017 een undercover-operatie op 

waarbij de vitale functies van arbeidsters geregistreerd werden? (Omcirkel het juiste antwoord) 

Cambodja  Bangladesh  Guatemala 

**WEDSTRIJDVRAAG 6** 

Op welke dag gebeurde het bombardement op Mortsel, dat een bepalende rol speelde bij de 

ontstaansgeschiedenis van Familiehulp? 

___________________________________________________________________________ 

**WEDSTRIJDVRAAG 7** 

Rangschik de affiches in chronologische volgorde: nummer van 1 (oudste) tot 3 (jongste).  

       Affiche 1: onbetaalbaar 

       Affiche 2: armoede schaadt de gezondheid 

       Affiche 3: 1 op 5 loopt school in de buitenbaan 
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**SCHIFTINGSVRAAG** 

100 jaar beweging vieren we gepast door de 

kurken te laten knallen. En die kurken gooien 

we uiteraard niet bij het restafval, maar 

sorteren we voor recyclage. Ze worden 

opnieuw grondstof, voor bijvoorbeeld 

isolatiemateriaal. Beweging.net Limburg 

zamelde de voorbije 5 jaar al meer dan 2,5 

miljoen kurken in! 

Op de foto hiernaast zie je een bokaal gevuld 

met slechts een klein aantal kurken. En nu 

onze vraag: Geef het gewicht van de 

compositie op de foto, dus bokaal + kurken. 

Gewicht = ________ kg, ________ gr. 

EXTRA WEDSTRIJDFORMULIER: KINDEROPDRACHTEN 

Heb je onderweg niet meegespeeld met de kinderopdrachten? Dan kan je onderstaande twee vragen 

overslaan. Je wedstrijdformulier is ook geldig zonder een antwoord op deze twee vragen. 

Wil je enkel meespelen met de wedstrijd voor kinderen. Dat kan ook zonder antwoorden te geven op 

de vorige bladzijde, WEL hierboven de schiftingsvraag beantwoorden. 

VRAAG 1: Bij het secretariaat van OKRA zochten we de naam van een dier met de letters van die 

organisatie. Vul hieronder dat dier in. 

_____   _____   _____  _____ 

VRAAG 2: Hoeveel geld gaat naar het loon van de kledingarbeider in het voorbeeld van de T-shirt die 

€ 29 kost? 

________________________ 

Plooi deze pagina in drie met onderstaand adres naar de buitenzijde en stop je formulier zo in de 

brievenbus aan de voorzijde van het Bewegingshuis (Mgr. Broekxplein 6). Bedankt! 

Opmerkingen over de route en/of infoborden: 

 

 

 

 

 

      Aan beweging.net Limburg 

      Mgr. Broekxplein 6 

      3500 Hasselt 


