Inschrijving Wedstrijd Kunstrally Marke Zomer 2020
Welk cijfer hangt er telkens bij het kunstwerk?

v.u.: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk

Plannr. Raadselachtige omschrijving. Hier zit een verwijzing verstopt naar de straatnaam of locatie
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Cijfer

In dit park kan je even uitblazen voor je naar de Helle gaat
Het secretariaat van de Hel stelt zijn ramen tentoon
Ga met een goed herstelde auto op de ‘highway to hell’
Prinsheerlijk wonen langs de kardinalen
De beelden staan niet onder de waterval maar buiten
De schilder-schrijver naar wie deze straat is genoemd leefde van 1548 tot 1606
Gezien de brexit kan je van hieruit niet bellen naar Engeland enkel naar Karel Van Mander
De Rode kapel
Vanneste wil een nieuwe job
Een bedje reserveren in de schaduw van de abdijmolen
In deze haard kan je stoken met planken
Nu wandelen deze engelsen naar Alaska
Een bijzondere krokodil in de Markse beek
www.bert-v.be
Waardig afscheid nemen
Ik vind het leuk in Marke en naar Rekkem
Een bar met fijne kruiden
Beter één goede verzekering in de hand dan 10 ongelukken naar Rekkem
Zet u gerust langs de weg naar de Leie
Schrijf je naam in dit prachtige natuurgebied
De zoon van Zeus en Leto en de tweelingbroer van Artemis
Deze ondernemer en industriële spion overheerst zijn plein
Deze boerderij behoorde toe aan de kinderen
Met fijnkost even verpozen in het vagevuur
Schuin tegenover het klooster is dit kunstwerk bijzonder kostbaar
Fairtrade in het klooster
Hem en Haar
Schoonheid en finesse in de straat naar de markt...
Niet alleen markt op zondag maar ook kunst in nr 12
Een ere-burgemeester verleent graag zijn medewerking om de hoek
Een voormalige brouwer in Marke doet niet mee aan de brabantse pijl
De hemel te rijk
Een fijn setje lingerie hoort erbij
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