Zomerzoektocht 2011 – Kunsten
Vraag 1 – Kapel van het Heilig Bloed (hoek Pikstraat – Minnestraat)
1) Van welk jaar dateert de huidige kapel?
2) Wat verstaan we onder de schilderstechniek ‘Fumagine’?
3) Geef de artiestennaam van de Londerzelenaar die deze techniek lanceerde.
Vraag 2 – Camping Diepvennen
1) De zwem- en visvijver op camping Diepvennen is geen natuurlijke vijver maar werd
met een specifiek doel aangelegd. Welk?
2) Welke Londerzeelse ontwerper startte zijn carrière bij Yves Saint Laurent en werkte
van 2007 tot 2018 als Chefdesigner bij Dior Homme. Sinds 2018 is hij Chefdesigner
bij Berluti.
Van 2005 tot 2015 had hij eveneens een eigen Modelijn.
Vraag 3 - Bergkapel
1) Van wie is het bas-reliëf van de 9e statie van de heropgerichte Kruisweg?
2) Op de hoek van de Schermersstraat en de Maarschalk Gerardstraat in Antwerpen staat een
beeld? Welke Londerzelenaar is hier vereeuwigd?
3) Wie is de beeldhouwer?
Vraag 4 – Begraafplaats Beemden
1) In welk jaar werd de eerste persoon begraven op deze begraafplaats?
2) Van welke Londerzelenaar is dit kunstwerk?

Vraag 5 – Kasteel Drietoren
1) Wie is de architect van deze kapel?
2) Welke bekende Londerzelenaar stond in voor de montage van films als Daens,
Olivetti 82, Ad Fundum… en vele andere?
Vraag 6 - Diepensteyn
1) Van welke kunstenaar is het paard binnen de slotgracht van het kasteel?
2) Dezelfde kunstenaar maakte het beeld Houtekiet. Waar in Londerzeel staat dit
beeld-houwwerk?

Vraag 7 - Leireken
1) Wat is het bouwjaar van de trein die zich tegenover het stationsgebouw bevindt?
2) Door wie werd het interieur van de trein ontworpen?
Vraag 8 – Kasteel Groenhof
1) Welke TV-serie, gebaseerd op het werk van Gerard Walschap, werd voor een deel
opgenomen in de kapel van dit domein?
2) Welke bekende vrouwelijke regisseur werd geboren in Londerzeel in 1978?
3) Wat was haar eerste langspeelfilm?
Vraag 9 – Sint-Jozefkerk
1) Wie was de onderpastoor van Sint Jozef van 1913 tot 1927?
2) Welke regisseur met Londerzeelse roots is bekend van de TV-serie over het
verdwijnen van een fictief havendorp door de uitbreiding van de Antwerpse haven?
3) Wat is de titel van deze serie?
Vraag 10 – Bibliotheek Londerzeel
1) Welke Londerzeelse auteur debuteerde met ‘Slaap’?
2) In welk verhaal uit ‘Groener Gras’ brengt de auteur het tragikomische verhaal van
een culinair recensent en een chef-kok?

