FAMILIEZOEKTOCHT

2017

Afkortingen: L = links R = rechts WV= weg vervolgen RD = rechtdoor
Romeinse cijfers:: I = J = 1, IJ = 2, V= 5, U = 5, W = VV = 10, X = 10, L = 50, C = 100
D = 500 M = 1 000
Reglement
- Deze gemakkelijke familiezoektocht is voor iedereen vanaf 7 jaar en loopt van 15 juni tot en met
31 augustus 2017
- Je kan de tocht van + 7 km per fiets of te voet doen.
- Deelnemingsformulieren kan je vanaf dan gratis downloaden via onze website www.mbmeldert.be
of zijn beschikbaar in de Sparwinkel of bij koster Dominque aan 2 euro per zoektochtformulieren.
- Iedere deelnemer mag maar één antwoordformulier binnenbrengen.
- Hij of zij verklaart dat de deelname op eigen risico is. Volg daarom altijd de wegcode.
- Het antwoordformulier moet ten laatste op maandag 4 september 2017 onder gesloten omslag in
de brievenbus van Bony Suffeleers gestopt worden, adres: Heesstraat 58
- De prijsuitreiking is op zaterdag 23 september 2017 om 19.00 u. in de Kleine zaal van het OC.
Tijd voor een gezellig babbeltje. Voor iedere aanwezige deelnemer is een prijs voorzien.
- De vragen zijn gerangschikt volgens het parcours, de foto’s van de brievenbussen staan NIET in
volgorde van het parcours.
- De antwoorden zijn steeds een letter of een getal. Bij meerkeuze is maar één antwoord mogelijk.
Je kan al vragen ter plaatse oplossen, soms moet je weleens goed zoeken.
- Er zijn enkele schiftingsvragen voorzien bij gelijkheid van punten.
- Er zijn geen valstrikken in deze zoektocht. Bij betwisting hebben de 2 opstellers gelijk!
- Lees voor je start eerst vraag 21 en de 2 schiftingsvragen!!

Prettige deelname en veel succes!
Wegbeschrijving en vragen
-Vertrek op het Kerkplein.
-Achter de kerk vind je enkele oude grafstenen; eentje is van Leopold Arrazola-de-Onate, een
afstammeling van de laatste heer van Meldert. Hierop staat het wapenschild (een eik en 2 wolven) en
de wapenspreuk.( vrij vertaald: Ten strijde voor God alleen)
Vraag 1: Welk van de 3 woorden van deze wapenspreuk is in het Nederlands een vogel?
A) ara
B) soli
C) deo
Naast het monument staat er een gedenkplaat met foto’s en de namen van onze oudstrijders en
weggevoerden van Wereldoorlog II. (de familienaam en eerste letter van de voornaam)
Vraag 2: Welke eerste letter van de voornaam komt evenveel voor?
A) A en K
B) M en N
C) L en J
D) er staat geen juist antwoord bij
-Op de hoek van de Zelemsebaan en de Meldertsebaan is een kaart met wandelwegen en
bezienswaardigheen. Er staan knoteiken aangeduid. In Meldert waren of zijn er nog veel knoteiken
(met noemt ze in Lummen sinken en in Meldert stringbollen).
Vraag 3: Hoeveel knoteiken zijn er getekend op deze plaat?
-We vonden ook een oude postkaart van rond 1900 ongeveer gefotografeerd op deze plaats. Het
witte huis is afgebroken en er staat nu een winkel. Het oude gebouw en de huizen rondom behoorden
tot familieleden van de oude heer van Meldert Arrozola de Onate.
Vraag 4: Welk is het huisnummer van die winkel?

1.

- Meldertse baan oversteken via zebrapad en neem het wegje R van dit gebouw en volg het straatje
tot het eind. R staat er een groot nieuw gebouw: een zorgsite.
Vraag 5: Hoe heet deze zorgsite?
A) Meldert Hof
B) Melderthof
C) Hof van Meldert
D)Meldertshof
-Omkeren en R over het dorsplein. We vonden ook een oude postkaart met zicht over het dorsplein.
De meeste gebouwen zijn vervangen, ook het witte gebouw R met vensterluiken.
Vraag 6: Welke zijn de huisnummers van het vervangende gebouwencomplex van dit witte
huis?

-Naar R afdraaien en WV tot aan witte kapel R (= St.Willibrorduskapel). In de kapel vinden we een
oud beeld van de H. Willibrordus, de patroonheilige van Meldert. Vele heiligen worden afgebeeld
met specale attributen. Zo ook de H. Willibrordus. Hier heeft hij als bisschop een mijter en een staf.
Aan zijn rechtervoet is een wijntonnetje en in zijn rechterhand is een dubbele houten blok dat een
boek moet voorstellen. Meestal draagt hij in een van zijn handen nog iets speciaal, we kunnen het
zien op de beelden van deze heilige in onze kerk of op schilderijen
Vraag 7: Wat heeft Willibrordus normaal nog in zijn hand?
A) een veer B) een kindje C) een lelie
D) een kerk
-Aan de andere zijde van de weg ligt het voetbalveld van Meldert SK met de kantine. Tegen dit
gebouw is een afbeelding met voetballen aangebracht.
Vraag 8: Hoeveel voetballen zijn er afgebeeld?
-Dadelijk L de Geenmeerstraat nemen en stoppen bij de kapel R. Deze kapel liet Louis Lieten
bouwen als dank voor het goed doorkomen van de Tweede Wereldoorlog. Deze kapel is toegewijd
aan het Heilig Hart. Rond de deur staat een tekst (nog in de spelling van toen). We vinden in deze
tekst letters die we als Romeinse cijfers kunnen gebruiken.
Vraag 9: Welk is de som van de letters, die ook Romeinse cijfers zijn in deze tekst?
In deze kapel staan 2 grote beelden (H. Hart van Jezus en H. Hart van Maria) en daarachter tegen het
plafond staat een jaartalvers. Als je de rode letters (Romeinse Cijfers) samentelt vind je het jaartal
van de bouw van deze kapel of…
-WV en aan splitsing L de Hereheidestraat nemen.
-1ste weg R en einde weg L, we zijn in de Geeneindestraat. Stoppen aan de 1ste straat R.
Een heer van Meldert liet vroeger op het einde van deze straat een pijnlijke doodstraf uitvoeren.
(Deze heer werd later opgehangen aan een venster in Zichem)
Vraag 10: Welke was die doodstraf?
A) brandstapel B) radbraken C) vierendelen
D) onthoofden
- Omkeren en dadelijk R opnieuw de Hereheidestraat nemen.
- 1ste zandstraat R voor huisnummer 2 en dit wegje blijven volgen. Dit zandwegje kreeg een speciale
naam.
Vraag 11: Hoe heet dit wegje?
A) Dominopad
B) Dominoweg
C) Dominostraatje
D) Dominopaadje
-WV door bos en langs huis tot aan de asfaltweg (Kwadeplasstraat). Vroeger had deze plaats een
kwalijke naam; men zei dat het hier spookte. Hier in omtrek van ongeveer 30 m vind je borden
waarop geschreven staat dat iets verboden is.
Vraag 12: Wat is hier zeker verboden?
A) dieren voederen B) vuilnis storten C) vloeken D) plassen
-Asfaltweg naar L en aan splitsing opnieuw naar L
2.

- 1ste weg R (Notenstraat) en dan het geplaveide voetpad na huis nr 11 naar R en zo kom je in het
speeltuintje.
Vraag 13: Welke vorm van een dier is niet terug te vinden in de speeltuigen?
A) vogel
B) vlinder
C) paard
D) hond
Vraag 14: Welke naam van een Franse gemeente vind je hier?
A) Orleans B) Vouvray C) Bordeaux D) Reims
-Het speelpleintje naar L verlaten en dadelijk kom je in de Schoolstraat.
-Naar R en stoppen bij de school.
Vraag 15: Wat is een project om van te smullen?
A) milieuzorg op school
B) MOS C) Tutti Frutti D) een duurzame school
ste
-WV 1 R (Processieweg) en dan 1ste L door paaltjes tot aan de hoofdweg. Voorzichtig oversteken
en naar L.
Naast het kerkhof staat een kapel toegewijd aan Sint Rochus. Dit is de beschermheilige tegen pest en
besmettelijke ziekten. Vroeger stond de kapel op de hoek van de Meldertsebaan en Nachtegaalstraat
en geleek op de St.-Willibrorduskapel. De datum is de bouwdatum van de nieuwe kapel. Het
Rochusbeeldje is van hout en is al dikwijls overschilderd. Ook hier treffen we typische attributen
aan: een pelgrimsstaf, hoed, pelgrimsmantel, hond met brood in de muil en het kleed opgetrokken
met een zichtbare pestzweer op het bovenbeen. Soms is er ook nog iets anders aanwezig. Dit is hier
in deze kapel ook te vinden.
Vraag 16: Wie of wat vinden we soms nog bij deze heilige?
A) een engel
B) een kelk
C) een vogel
D) een bel
-WV en dadelijk R (Nachtegaalstraat) en dan 1ste L (Kruienstraat, kruien
betekent de molenwieken recht op de wind plaatsen). Het gaat de molenberg op.
Boven op de berg stond de afgebeelde stenen molen.
Vraag 17: Welk soort windmolen stond hier?
A) een binnenkruier B) een middenkruier C) een onderkruier
D) een bovenkruier
- In de Kruienstraat de 1ste R en dan de 1ste L.
-Op de hoek R het tegelpad naar de Heesstraat en dan naar R tot aan de kapel.
Deze kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw. Vroeger stond hier een kapel
doe ook geleek op de Willibrorduskapel maar ze was zo versleten dat de
toenmalige pastoor een nieuwe liet bouwen (zie datum). Zijn opvolger maakte
het interieur met de rotsen gelijkend op de Lourdesgrot.
Vraag 18: Wat tref je in of aan deze kapel het meest aan?
A) vensters B) kandelaars C) handen
D) voeten van personen
- Heesstraat vervolgen tot aan kruispunt met Lievrouwkesbosstraat. Hier vind je een kaart met het
fietsroutenetwerk en knooppunten.
-Je legt volgend heel mooi parcours af rond Meldert vertrekkend van dit knooppunt: 522 – 523 – 319
– 318 – 522.
Vraag 19: Hoeveel km fietst men als dit parcours wordt afgelegd?
- naar L richting knooppunt 318, boven op het heuveltje (Ottenberg) komen we aan een vijfsprong
(een kruispunt van 5 wegen). Hier in de omtrek vind je verschillende paaltjes met plaatjes als
wegwijzers of andere aanduidingen.
Vraag 20: Hoeveel plaatjes zijn er aangebracht in een straal van 30 m?
-WV naar beneden en 1ste zandweg na huis L
-Zo komt men uit op een betonweg.
- naar L en je bent terug in Meldert op de Zelemsebaan. Deze blijven volgen tot aan de kerk en je
bent terug aan het startpunt.
Vraag 21: Welk is de som van de jaartallen die je vond op de 4 kapellen waar je moest
stoppen?
Schiftingsvraag 1: Hoeveel borden met fietsknooppuntnummers en groene paaltjes met witte
plaatjes +getal(len) (wandelroutenet Lummen) zijn er te zien op het parcours?
Schiftingsvraag 2: De opstellers van deze zoektocht reden elk apart met de fiets het parcours
van deze zoektocht zonder te stoppen, hoeveel minuten deden ze daar samen over?
3.

FOTOVRAAG: Welk is het huisnummer behorend bij deze brievenbussen?
(Al deze brievenbussen staan R van uw weg. De eventuele huisnummers zijn gewist)
Foto’s zijn genomen in januari.

ANTWOORBLAD FAMILIEZOEKTOCHT
NAAM: ……………………………………………………………………..
ADRES: ………………………………………………………………………………………..
OUDERDOM: ……………………………..

ANTWOORDEN VRAGEN
1 ……….

2 ……….

3 ……….

4 ………

5 ……….

6 ……….

7 ……….

8 ……….

9 ……….

10……….

11……….

12……….

13……….

14……….

15……….

16……….

17……….
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20……….

21……….

ANTWOORDEN FOTO’S
A ……….

B ……….

C ……….

D……….

E ……….

F ……….

G ……….

H ……….

I ……….

J ……….

K ……….

L ……….

M ……….

N ……….

O ……….

P ……….

Q ……….

R ……….

S ………..

T ……….

U ……….

V ……….

W ……….

X ……….

ANTWOORDEN SCHIFTINGSVRAGEN
1 ……….

2 ………. minuten

Tijdig binnenbrengen ten laatste op maandag 4 september 2017 onder gesloten omslag in de
brievenbus van Bony Suffeleers Heesstraat 58 Meldert
PRIJSUITREIKING op zaterdag 23 september 2017 om 19.00 u. in de Kleine zaal
We komen met ……. personen naar de prijsuitreiking.

