
Zoek de moZaïeken

éditeur responsable : office communal du tourisme couvinois

nu is het jouw beurt !

Koppel elk ‘waypoint’ (routepunt) aan de  
desbetreffende afbeelding.   noteer de letters die op de 
afbeeldingen staan. 

Gemeentehuis n 50° 3.351’ e 4° 29.470’ voorbeeld

033 ‣ 1 n 50° 3.277’ e 4° 29.554’

034 ‣ 2 n 50° 3.203’ e 4° 29.585’

035 ‣ 3 n 50° 3.161’ e 4° 29.706’

036 ‣ 4 n 50° 3.135’ e 4° 29.816’

037 ‣ 5 n 50° 3.099’ e 4° 29.785’

038 ‣ 6 n 50° 3.061’ e 4° 29.780’

039 ‣ 7 n 50° 3.115’ e 4° 29.673’

los nu de vergelijking op, vervang de letters door de 
cijfers “van de waypoints” en het antwoord geeft je de 
waypoint waar je de schat kunt vinden.

n 50° 3. (c-f-b) (a+a) (d+G)’ 
e 4° 29. (d+e) (G+a) d

.......................................................................

.......................................................................

Begin het parcours aan het gemeentehuis van Couvin. Voor de 
ingangsdeuren van dit gebouw vind je de eerste mozaïek.

Wat is de kleur van het kruis dat zich in 
het midden van het embleem bevindt?

................................................................

Steek het zebrapad over en neem in het verlengde ervan de ‘rue 
de la Gare’, tot aan het nummer 27.

Geef het juiste antwoord op de volgende drie vragen en los het 
raadsel op. De mozaïektegel aan uw voeten helpt u hierbij.

Wat is het tegenovergestelde woord van ‘oorlog’?
Ik ben een voorzetsel van 2 letters. Wie ben ik?
Wat is de derde planeet van ons zonnestelsel?

De drie gevonden woorden vormen samen  
de vertaling van de zin op de mozaïektegel.

................................................................

Ga nu rechtdoor tot aan de bakkerij’ Keymolen’.

Vind de verborgen letter in het bakkerij-embleem.

................................................................

Welk gebak kun je herkennen op de mozaïektegel?

................................................................

Ga verder naar de volgende mozaïektegel. Je komt nu aan de 
juwelierswinkel Collard. Bekijk de gevels van de vier volgende huizen 
aan dezelfde kant van de straat.

Vind de geboortedatum van Generaal Piron.

................................................................

Steek iets verder nog eens het zebrapad over en neem de richting 
van de ‘Rue du Bercet’. In deze straat vind je meerdere tegels. Stap 

verder tot aan het einde van de straat. Je bevindt je nu voor het 
gebouw van ‘l’Harmonie Royale’ (de koninklijke harmonie).

Uit welke eeuw dateert dit gebouw?

................................................................

Sla nu rechtsaf en je bevindt je nu in de ‘rue de la Ville’. Loop 
verder tot aan de mozaïek waarop een kikker afgebeeld staat. Je staat 
nu voor het huis van de kunstenaar die de mozaïeken gemaakt heeft.

Kun je de naam van de kunstenaar vinden?  
Los het volgende raadsel op:

Het eerste deel van mijn naam is de vertaling van ‘auto’ in het Engels
Het tweede deel is het tegenovergestelde van ‘off’ in het Engels

................................................................

Ga verder langs deze straat en neem nu de ‘rue de la Falaise’ 
rechttegenover u. Je komt aan het toerismekantoor, en wat verderop 
zie je de ‘vis’-tegel. Volg de ‘rue de la Falaise’ verder tot aan de 
‘slakkenhuis’-tegel. Neem nu de brug aan de rechterkant en wandel 
verder tot aan het einde van het straatje. Sla nu rechts af en kijk naar 
het eerste huis op de hoek. Boven de deur zie je een ‘imposte’, in dit 
geval een houtsnijwerk vervaardigd door een meubelmaker afkomstig 
van Couvin.

Wat is de naam van deze beroemde meubelmaker? 

Fonder - Piron - Lyr

Stap nu verder tot aan het nummer 12 in de straat ‘Faubourg Saint-
Germain’. Je ziet hier de tegel van ‘Le Prince d’Orange’.

Eertijds droeg deze herberg ‘le Prince d’Orange’  
de naam van een dier. Om welk dier gaat het?

................................................................

9 Ga nu verder tot aan de ‘pizza’-tegel, loop langs de broodjeswinkel 
‘Croc en stock’ en sla hier rechts in, in ‘les Allées’.

In deze buurt kan je de achtergevel zien van het huis van  
de mozaïekkunstenaar. Wat staat erop geschreven?

................................................................

De mozaïek-zoektocht is nu bijna gedaan. Vind nu nog de geocach 
met behulp van de bijhorende foto’s en noteer de code. En dit kan 
je zo doen.

tijdens deZe rondwandeling 
dompel je je onder in een 
stukje cultuur van couvin
je ontdekt tegelijkertijd prachtige 
moZaïektegels, gerealiseerd door het 
“centre d’eXpression et de crÉativitÉ” 
vZw « le kraak »
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