GROTE ZOMERZOEKTOCHT 2010: OEP TROT IN LONNESIEL
1) Kerkhof Londerzeel Centrum
1. Op het kerkhof bevindt zich een graf met een inktrol en een boek als
symboliek. Naar welke familie verwijst dit graf?
2. Op de begraafplaats is er ook een graf met een arduinen boek als
grafsteen. Het boek heeft een omgeslagen hoek. Welke symboliek zit
hier achter?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Boske Neeravert
1. Er staat in de directe omgeving een oorlogsmonument ter nagedachtenis
van WO I. In september 1914 werd in deze omgeving hevig gevochten.
Welk Belgisch regiment nam het hier op tegen de Duitsers?
2. Geef een dialectwoord voor vechten. Beginletter: B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Gemeenschapscentrum Gerard Walschap
1. Dit gemeenschapscentrum kreeg de naam van ereburger Gerard
Walschap. De gemeente had ook een Literatuurprijs Gerard Walschap in
het leven geroepen. Wie waren de laatste drie winnaars?
2. Op de vroegere speelplaats werd volgend oud volksspel gespeeld door de
kinderen. Geef hiervoor het dialectwoord. Beginletter P.
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4) Speelbos
1. Wanneer werd het speelbos officieel geopend?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Keeshof
1. Geef de oprichtingsdatum van dit herenhuis.
2. De woning heeft een specifieke benaming in de volksmond, namelijk
madam K……. Welk is deze naam en waar ligt de oorsprong?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Marselaermolen
1. Wie was de laatste molenaar van Marselaermolen?
2. Vroeger tijdens de harde winters schaatsten jeugd en volwassenen op
dichtgevroren vijvers en beken. Geef hiervoor is er een typisch
dialectwoord. Beginletter: S.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------7) Heidemolen
1. De heidemolen is een staakmolen. Het onderstel van de balken rust op
een gemetselde constructie. Hoe noemt men deze bouwsels?
2. Vervolledig het spreekwoord: Wie tegen de wind spuwt, krijgt ……..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------8) Station Londerzeel
1. Wanneer werd de spoorlijn Dendermonde-Mechelen in gebruik
genomen (dag/maand/jaar).
2. Hoe noemt men een goederentrein in het dialect. Beginletter: M.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9) Sportcomplex
1.Welke zijn de scheldnamen van de inwoners van de deelgemeenten
Londerzeel, Steenhuffel en Malderen?
2.Verklaar het dialectwoord “ zjagebold”. Zoek het in de richting van een
vroeger zeer populair volksspel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------PS. Al de antwoorden op deze vragen zijn terug te vinden in een apart bestand.
Je hoeft dus zeker en vast de bewoners of buren niet lastig te vallen voor de
antwoorden.
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