Valkerij en Corsocultuur op de lijst van Unesco!
Valkenswaard is trots op de Valkerij en het Corso. Misschien bouw je zelf ook wel
mee aan een corsowagen? Unesco vindt dat deze twee Valkenswaardse tradities
beschermd moeten worden. Om iets te leren over deze cultuur in Valkenswaard,
kun je op speurtocht gaan. Leuk en leerzaam! Op (bijna) ieder punt op de Culturele
Wandelroute is er een vraag voor jou. Check de Wandelroute! Verzamel per
vraag de juiste letter en noteer die in de vakjes op de achterkant. Kun jij de juiste
oplossing vinden? Veel plezier en succes!
Start

1

Markt
Kijk goed naar het
beeld van de Valkenier.
Hoeveel eeuwen droeg
de Valkenier de valk op
handen? Noteer de eerste
letter van het cijfer.

2

VVV, Markt 19
Er zijn verschillende
soorten valken. Welke
valk zie je hier in de
bestrating vóór het VVV?
Noteer de eerste letter
van het goede antwoord.

3

a. Slechtvalk
b. Geervalk
c. Havikvalk

4

5

Oude Kerkhof
Zoek het graf van Karel Mollen. Wat was de
voornaam van de vrouw van Karel Theodorus
Mollen? Noteer de eerste letter van haar
voornaam.

7

Museumkwartier, Oranje
Nassaustraat
Kijk goed om je heen. Hoe
heet het klooster waarin drie
musea zitten? Noteer de
tweede letter van de naam
van het klooster.

Markt
Zoek de goede corsofoto.
Hoe heet de God van
Donder en Bliksem die je
ziet op één van de foto’s?
Schrijf de eerste letter op.

Kerkweg 21
Kun jij zien welk merk sigaren vroeger
werd gemaakt in dit fabriekje? Schrijf de
eerste letter van het goede antwoord op.

6

Hoek Kerkhofstraat Waalreseweg
Wat is de meneer met het
beschermende masker op
aan het doen? Zoek op de
foto’s. Schrijf de eerste letter
van het goede antwoord in
één van de vakjes.
a. Lassen
b. Smeden
c. Monteren
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Vul hier de letters in en zet in de juiste volgorde:
Noteer hier de letters:

Zet de letters in de juiste volgorde:

’

14

13

In welke straat sta je nu? Noteer de tweede
letter van de naam van deze straat.

16

15

Markt
Op Markt 51 zit een café.
Noteer de eerste letter van
de naam van dit café.
Verzetstrijdersplein
In 1956 won een buurtschap de 1e prijs met de
wagen “De prijs voor de bevrijding”. Noteer de
tweede letter van de naam van dit buurtschap.

12

11
10
A

Van Best Park
Op een van de foto’s zie je
twee handen die een bloem
vasthouden. Wat voor soort
bloem is dit? Noteer de
tweede letter van de juiste
naam.
a. Gerbera
b. Chrysant
c. Dahlia

10
B

Frans van Beststraat - Leenderweg
Wie heeft dit beeld van een dahlia ontworpen? Noteer de laatste letter van zijn
voor- of zijn achternaam.

Van Best Park
Hoeveel valken tel jij op alle foto’s in het
Van Best park? Noteer de laatste letter
van het aantal valken.

9

Karel Mollenstraat Zuid
Met Carnaval wordt de
Carnavalk omgedraaid.
Welk beeld kun je dan
zien? Noteer de eerste
letter.
a. Billen van de valk
b. Nar
c. Glas bier

8

Appartementencomplex
Willem II, Eindhovenseweg
Op welke schouder rust het
hoofd van de sigarenmaker?
Noteer de eerste letter.
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