FIETSZOEKTOCHT JONG-KWB LEMBEEK 2021
Deelnemen kan van 1 mei t.e.m. 31 augustus
21 km

Enkele richtlijnen:
1. Houd je ten allen tijde aan de huidige Coronamaatregelen!
2. Je fietst onder eigen verantwoordelijkheid. Leef de verkeersregels na en wees
voorzichtig.
3. Je volgt de voorgeschreven route zonder moeilijkheden. Alle vragen zijn TER
PLAATSE oplosbaar. Elk antwoord moet terstond worden ingevuld.
TIP: lees soms al wat verder om geen vragen te missen
4. De schiftingsvraag is EEN GOK!
5. Kijk na of je de juiste volgorde van antwoorden volgt op het antwoordblad.
6. Doorstreepte, verbeterde, bijgeplakte of onduidelijke antwoorden zijn ongeldig.
7. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
8. Duidt op de kaart achteraan aan waar je de 10 foto’s gezien hebt (A, B, C, …).
Antwoorden binnen de 2 cm² worden als correct gezien.
9. De rangschikking van winnaars zal opgemaakt worden volgens:
a. het juiste aantal antwoorden op de vragen
b. het juiste antwoord op de schiftingsvraag
c. bij gelijkheid van punten volgens lottrekking
10. ! Deponeer je antwoordblad ten laatste 01/09/2021 in de brievenbus van
Kasteelbrakelsesteenweg 420, 1502 Lembeek

We wensen jullie alvast veel fiets- en zoekplezier!

3, 2, 1… START!
We vertrekken aan de Sint-Veroonskerk in Lembeek.

Aan het portaal van de kerk van Lembeek zie je deze beelden. Centraal staat de Heilige Veronus van Lembeek (gestorven
in 863). Binnen vind je nog een praalgraf van hem. Veronus was volgens de legende een achterkleinzoon van Karel de Grote.
Hij verliet op 15-jarige leeftijd het ouderlijk huis omdat hij niet in het huwelijk wilde treden en kwam terecht in Lembeek. Hier
vestigde hij zich en nam dienst als knecht op een pachthof. Toen hij eens een stok in de grond sloeg, borrelde er terstond water
uit de grond.
Veronus wordt aanbeden tegen hoofdziekten, tyfus, reuma, koorts, besmettelijke ziekten en zweren. Zijn feestdag is op 31
januari. Maar nog veel beroemder is de Sint-Veroonmars die ter ere van hem gehouden wordt op Paasmaandag.
Rechts van de kerk volgen we het J&C Colruyt straatje waarna we onmiddellijk naar links gaan richting Chirolokalen.
Rechts zien we het Kasteelpark.
Voor de lokalen van de Chirojongens slaan we rechts de Bondgenotenstraat in tot aan de boog van het park.
Vraag 1

a Hoeveel mannen waren aanwezig bij de ondertekening van de Vrede in Londen?
b Hoe heet de tweede man van links?

Voor de boog vervolgen we onze weg naar beneden (Hoefstraat) en blijven we de weg volgen tot aan het kanaal BrusselCharleroi.
Vraag 2

a Wat begint hier?
b Welk dier wordt hierbij afgebeeld?

Vraag 3

a In welk jaar werd de Malakofftoren gebouwd?
b En door wie?

We steken de brug van de Zenne over en de brug van het kanaal, gaan onmiddellijk rechts naar beneden richting het
water en vervolgen onze weg naar rechts (onder de brug), richting Halle.
Vraag 4

Wat is het oudste bekende fossiel in België?

Deze leisteengroeve, gekend als de steengroeve van Rodenem, is één van de eerste plaatsen (als je van het noorden komt)
waar je primaire gesteenten aan het oppervlakte ziet. Deze rots dateert uit het Cambrium en is een relict van een oude
steengroeve van de wijk Rodenem. De steen werd verwerkt in heel wat gebouwen in de regio, zoals in de kerk van Lembeek,
de Malakofftoren, het vroegere kasteel en de bruggen over het kanaal.
Het gaat om een oud massief dat 500 miljoen jaar geleden werd gevormd. Er werden zelfs fossielen gevonden die zowat 520
miljoen jaar oud zijn. De oudste geologische beschrijving van deze groeve dateert uit 1847. De groeve bestond reeds in 1730,
maar over de eerste exploitatie is weinig concreets geweten.
Na ongeveer 1 km langs het water slaan we rechtsaf naar de Kanaalstraat (nog voor de brug van de E429). Rijd omhoog.
Op het Rodenemplein houden we rechts aan (rondpuntje voorbij) om in de Kanaalstraat te blijven en slaan we links de
Berendries in.
Vraag 5

In een van deze straten staat een huis met houten luiken. Van wanneer dateert
deze woning?

We houden rechts aan om in de Berendries te blijven en rijden een eindje verder rechts Resteleurs in. Na 400 meter, op
de T-splitsing met de Driepikkel, slaan we rechtsaf.
Vraag 6

Welk symbool duidt in één van deze straten mee de windrichting aan?

Vraag 7

Hoeveel windmolens zie je van aan Veugeleer 1?

We rijden tot aan het einde van het Veugeleer en komen uit in het Maasdal.
Neem rechts, een eindje verder rijden we Ijssalon ’t Maesdal voorbij (zeker de moeite om te stoppen voor een ijsje!) tot
op de T-splitsing.
Nu gaan we even klimmen… Ga naar links de Dr. Spitaelslaan op.
Op de splitsing met de Kasteelbrakelsesteenweg houden we links aan. We zijn bijna boven…
Ga op zoek naar de slak van de foto en volg de richting van de pijl.
Vraag 8

Welk beroep oefent Nathalie Debrosse uit?

Aan “L’escargotière Saint-Véron” houden we even halt. Hier verkopen ze heerlijke gerechten gemaakt
met escargots. Zeker een aanrader voor de liefhebbers!
Vraag 9

Welke escargotsoort wordt hier gekweekt? (kijk goed rond)

We keren een stukje terug tot de Kasteelbrakelsesteenweg (waar het bord met de slak staat) en slaan rechts af tot de
Nijvelsesteenweg.
Steek de steenweg over en vervolledig de route naar links op het fietspad tot aan “Smederij Da Cruz” (zie je aan de
overkant van de straat). Steek niet over maar ga daar rechts het onverhard wegje in naast de paardenweides. (Houtveld)
We rijden een heel eind (1,6 km) rechtdoor (ook op het kruispunt met de Pijpaenshoek) tot we in de Kasteelstraat
komen en uiteindelijk de Warande bereiken. (Rechts horen en zien we de autostrade)
Vervolgens nemen we rechts en rijden we de Arenberg op. We rijden voorbij bushalte ‘Essenbeek Hallerbosstraat’.
Vraag 10

Welke bushalte kom je nog tegen?

Vraag 11

Vul aan: “Take time_____________________” .

Na 1 km komen we aan de splitsing met de Berkenlaan. Die straat slaan we links in. Verderop rijden we links de Drasop
naar beneden. De brug over de autostrade is enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Helemaal beneden komen we in de Nachtegaalstraat en gaan we naar links.
Op het kruispunt aan café ‘De Kluis’ nemen we rechts en gaan we Kluisbos op.
Circa 1927 werd in het Kluisbos, ten oosten van de dorpskern van Buizingen, te midden van een circa 7,3 hectare groot
dennenbos een sanatorium gebouwd, bestemd voor de opvang van een 48-tal tuberculosepatiëntjes.
Vraag 12

Wie was de initiatiefneemster naar wie de stichting werd genoemd?

Boven gekomen, gaan we naar rechts en nemen we wat verderop terug links. We zitten in de Sanatorialaan.
Vraag 13

Waar woont Kuifje?

Neem links de Paul Turcksinstraat. Op de splitsing met de Henri Devedeleerstraat slaan we schuin
rechtdoor het wegje in (Louis Godeaustraat). Dit (foto) zien we rechts. Rijd tot het einde van deze
weg.
We slaan rechts de Emiel Derooverlaan in en gaan onmiddellijk links om deze straat verder te
volgen. We rijden steeds rechtdoor tot we in de Rozenlaan komen. Blijf rechtdoor rijden.
De straat waar we nu uitkomen bevat de naam van een personage uit Samson & Gert.

Vraag 14

Welke naam van een Samson & Gert personage zie je hier staan?

Ga naar links en neem rechts Eizingendorp. Volg deze weg tot de Biezeput en ga naar links.
Vraag 15

Vul aan op de streep: …want het ____________ is altijd beter.

Sla rechtsaf naar de Delleputstraat. Ga rechtdoor tot je rechts een wegje ziet waardoor we naast de spoorweg kunnen
rijden.
Vraag 16

Wat is de naam van deze weg?

Blijf rechtdoor gaan (naast de spoorweg) tot het rondpunt. Sla af in de Vandenpeereboomstraat en rijd langs het station.
Op het kruispunt met de Sint-Rochusstraat gaan we rechts de Bospoortbrug over en nemen we onmiddellijk links de
Suikerkaai.
Ga rechtdoor tot je naast het kanaal Brussel-Charleroi fietst richting Lembeek.
Je fiets even de brug (in Lembeek waar we al eens passeerden) op maar blijft rechtdoor gaan zodat je aan dezelfde kant
van de vaart blijft fietsen.
Blijf de weg volgen tot je bijna aan het sas van Lembeek komt, maar je rijdt niet tot de brug. Sla 250m ervoor rechts af
(kiezelwegje) aan de hondenloopweide. En ga rechtdoor de Gieterijstraat in.
Aan de linkerkant komen we Brouwerij Boon tegen.
Vraag 17

In welk jaar heeft Boon een gouden plaat gekregen voor een bier?

We nemen rechts de Fonteinstraat en komen aan het einde van deze fietstocht. Oef!
Vraag 18

Schiftingsvraag

Wat is de naam van de recent gebouwde appartementsblok die we voorbij rijden? (We bedoelen niet het
gebouw van Woonpunt Zennevallei)

Hoeveel escargots worden er op dit moment per jaar gekweekt in de escargotière Saint-Véron?
Doe een gok!

Waar kom je dit tegen? Duidt aan op de bijgevoegde kaart.
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