Van zondag 21 mei 2017: 14 uur

??

CULTURELE
FAMILIALE
ZOEKTOCHT
DOOR HET

NIEUW KWARTIER
Met medewerking van
Peter Kempenaers en dochter Ann
Notaris Peter Geeraerts
Notaris te Sint-Mariaburg
DC - Antverpia

Tot zondag 3 september 2017: 17 uur

Oplossingen gestelde vragen

Wijkwerking Mariaburg VZW
p/a Wijkcentrum Mariaburg
Van de Weyngaertplein 38 – 2180 Ekeren
Alle info: wijkcentrum@mariaburg.be
secretaris@mariaburg.be

??

1

PARCOURSVRAAG:
Hoeveel van dergelijke originele straatnaamborden
komen we op onze wandeling tegen ?

3
2

(Van de Weyngaertplein, Mariaplein, Fortuinstraat)

Wie was Constant De Smedt ?

Duivenwedstrijd kampioen 1926-1927, enz… rond duiven
Terug te vinden bij de permanente tentoonstelling van
onze heemkundige kring in Wijkcentrum

3

Wie was schepen van cultuur en toerisme in 2009 ?

Philip Heylen

Terug te vinden bij de permanente tentoonstelling van
onze heemkundige kring in Wijkcentrum

4

Waarvoor staat jaarfeest 1909 ?

Kegelclub de gulden bol
Terug te vinden bij de permanente tentoonstelling van
onze heemkundige kring in Wijkcentrum

5

Wie organiseerde clubkampioenschap 1993 ?

M.P.C. De rode loop (Petanque alleen niet voldoende !)
Terug te vinden bij de permanente tentoonstelling van
onze heemkundige kring in Wijkcentrum

6

Waar kan men ‘Salle de Billards’ vinden ?

Hotel café du cycle (Chaussée de Cappellen 136 = OK)
Terug te vinden bij de permanente tentoonstelling van
onze heemkundige kring in Wijkcentrum

7

Waarvoor staat “Benelec” ?

Alarmsysteem .. Alarm… enz.

Wijkwerking Mariaburg VZW

Van de Weyngaertplein 28

2

8

Wat waakt er hier ?

Een kat, een poes…. (NIET = IK, anders was vraag : WIE…)
Nijverheidslei 111

9

Wie was Jos Leysen ?

Architect te Sint-Mariaburg
Nijverheidslei 125

Culturele Familiale Wandelzoektocht zondag 21 mei 2017 – zondag 3 september 2017

10

Waar leven / wonen hier levensgenieters ?

Rue des bons vivants
Nijverheidslei 145

11

Waarvoor staat OB/W/99/3115 ?

Verkeersplaat Callier 99 Nazareth…. of zo iets…
Maria-Thérésialei

12

Waarvoor staat datum 2013 ?

Rioleringsputten
Lodewijk Andersonstraat

13

Wie bereikt men met telefoon 0800 30 230 ?

S.O.S. Securail (NMBS…)
Lodewijk Andersonstraat – station Sint-Mariaburg

14

Wanneer leefde Lodewijk Andersen ?

1899 - 1917
Lodewijk Andersonstraat: op straatnaambord

15

Wat is POST VII ?

Hoogspanningscabine – elektriciteit (niet=POSTKANTOOR)
Schriek 230

16

In welk jaar werd op het Mariaplein het altaar voor een nieuwe
parochie geplaatst ?

1897
Mariastandbeeld op Mariaplein
17

We zijn ongeveer op de helft van onze wandeling en op dit moment
zou misschien een heerlijk gistend abdijbiertje smaken.
Maar welk bedoelen we? Het gebruik van een gedeeltelijk anagram
van een zeer bekende / gekende naam op dit kruispunt leidt
tot de oplossing?

Ename. (Trappist alleen is niet voldoende)
Wijkwerking Mariaburg VZW

Uit de naam van bakkerij Van Landeghem, Kapelstraat 2

3

18

Welke niet mis te verstane boodschap valt op in deze straat ?

Kinderen hebben geen remmen
Op bakje van televisieaansluitingen “ naast ingang Antverpiastraat 10 “
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Wat betekent de datum 1893 ?

Verzekeringsmaatschappij……
Op straatnaambord “Antverpiastraat “

20

Welk dreigend gevaar voor alle weggebruikers is er hier op de Bist ?

Overstekende eendjes
Verkeersbord op Bist

21

Wat is het beroep van Jan Eyking ?

Tuinaannemer
Bist langs uw rechter wandelzijde op een reclamepaneel afspanning

22

Aan uw rechter wandelzijde vinden we enkele villa’s die al dan niet een
beschermd monument zijn en enkele villa’s die een naam dragen.
Wat is nu de som van de cijfers van de huisnummers van de villa’s die
een naam dragen en van deze die geen naam dragen, maar toch ook
beschermd zijn. Als geschenk op deze vraag geven we Bist 66: dit is ook
een beschermd monument en zou de naam ‘Lucie en Marcelle’ moeten
dragen. Bij welke naam van een villa komen we terecht met de juiste
som en is deze al dan niet een beschermd monument ?
(Som, naam en al dan niet beschermd = enig geldig antwoord !)

52 – ’t Bellenhof - Beschermd
Volgende huisnummers van villa’s kwamen in aanmerking:
66 – 64 – 62 – 60 – 54 – 52
6+6 + 6+4 + 6+2 + 6+0 +5+4 + 5+2 = 52
23

Wat betekent Bist eigenlijk ?

Plaats waar biezen groeiden, 1399

Wijkwerking Mariaburg VZW

Op straatnaambord “Bist”, juist vooraleer u de Leliënlaan indraait.

4

Wie of wat verwijst naar de legendarische komiek Gaston Berghmans
zaliger in de Leliënlaan?
24

Scetch van Joske Vermeulen / Vermeulen
Familienaam “Vermeulebn” op brievenbus Leliënlaan 5
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25

Waardoor zou de naam Fortuinstraat ontstaan zijn ?

Naar de mogelijke winst ..armbestuur..
Op straatnaambord “ Fortuinstraat “

26

Wat betekent “VNZ” ?

Vlaams & Neutraal ziekenfonds
Op brievenbus van “ Weerstandersstraat 85 “.

27

Vervang twee medeklinkers in de naam van deze straat en men bekomt
een bekend politicus/politica. Wie en van welke partij?
(De beiden moeten juist zijn !) ?

Willy Claes / SPA
Via straatnaambord “ Willy Staeslei “.

28

Maar wanneer werd Karel de Wint geboren ?

1886
Op straatnaambord “Karel De Wintstraat “.

29

30

Wat is hier made in Belgium ?

Dakpannen Karel De Wintstraat 4/2/5 / Dakpannen = OK !

Men komt hier tot 3 x toe dezelfde edelman tegen.
Welke bedoelen we ?

Prins
Wijkwerking Mariaburg VZW

Appartementsgebouwen nr. 22-24/26-28/30-32, Nijverheidslei

5

31

Iets in de Frans Standaertlei doet u denken aan een NederlandsBelgische film van 1971 van Fons Rademakers.
Wie of wat bedoelen we ?

Res. Mira / Mira
Appartementsgebouwen nr. 59-61/63-65, Frans Standaertlei
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In welke periode leefde Frans Standaert ?

1911-1937
Op straatnaambord “Frans Standaertlei “.

33

Dit teken “
“ is een onderdeel van een groter geheel.
Met welke boodschap kan dit geassocieerd worden ?

YOUCANSUCKMYDICK!
Verkeersplaten edgl. in Leopoldlei

34

Wat zegt de datum 1931?

H.Hartbeeld opgericht door parochianen ST.-Mariaburg
Op Heilig Hartbeeld achter de kerk “ Van de Weyngaertplein“.

35

Wat betekent “A SES HEROS “?

Aan zijn(e) helden
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Gedenkplaat gesneuvelden WOI achter kerk “ Van de Weyngaertplein“.
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