Landelijke Gilde
Samen beleef je meer in

Rumst

Winter wandelzoektocht in tijden
van corona tussen
Nu en 15 januari 2021

Nu onze voorziene activiteiten dit jaar niet kunnen doorgaan omwille van de corona pandemie, bieden wij onze leden en inwoners
van Rumst als alternatief een wandelzoektocht aan die gebaseerd is
op het Lazaruspad. Het parcours van de wandeltocht is weergegeven in bijlage.
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Vraag 1: Op welke datum werd dit beschermd monument na restauratie
terug ingehuldigd?

Vraag 2: Wat is de producentnummer van Barver bvba? Wie goed kijkt,
vindt dat nummer op het informatiebord.
Vraag 3: Waar kan je deze Vosberg Honing kopen? Vermeld straat en
huisnummer.
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Vraag 4: Waar bevindt zich deze paal met drie huisnummers? Straat.

Vraag 5: Welk huisnummer behoort er bij ‘Hof Margriet’?
Vraag 6: A. In welke straat vind je deze boom? Vermeld straat en
huisnummer.
B. Welke soort boom is dit?
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Vraag 7: Langs het traject van het Lazaruspad bevinden zich
WKK-installaties (Warmtekrachtkoppeling).
A: Op welke brandstof werken deze WKK’s?
B: Naast de aflevering van warmte (om water op te warmen) en
elektriciteit, is er nog een derde basisgrondstof, als meststof
en voeding voor de planten. Welke?
Vraag 8: Hoeveel sterren heeft het bijenhotel dat langs de Lazarusstraat
staat?
Vraag 9: Op welk fietsknooppunt sta je nu?

Vraag 10: Het Lazaruspad kruist meermaals andere toeristische paden,
o.a. het ‘Frans Bruynseels’-pad. Welke functie had ‘Frans
Bruynseels’ in de gemeente Rumst?
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Vraag 11: A. Hoeveel namen van vogels staan er per seizoen afgebeeld op
het bord dat in de vogelkijkhut hangt?
B. Hoeveel kijkopeningen zijn er in de vogelkijkhut?
Vraag 12: A. Wat is de naam van het bedrijf waarop zich het jaartal ‘1936’
bevindt?
B. Welk gebouw bevindt er zich in dezelfde straat dat in 1636,
exact 300 jaar eerder, werd gebouwd?
Vraag 13: A. Bij welke gelegenheid werd deze kapel opgericht?

Vraag 13: B. Welke 5 zaden liggen in dit kapelletje in de potjes?
Mogelijke antwoorden zijn:
Sla
Rode biet
Witloof

Komkommer Peterselie Veldsla
Koolrabi
Radijs
Schorseneren
Paprika
Graszaad Wortelen
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Vraag 14 Welke praktijk bevindt zich in dit gebouw?

Vraag 15: Hoeveel veilingbakjes met veldsla staan er op de wasstraat op
het bord bij bedrijf Van de Velde?
Vraag 16: Dit gebouw werd in de 70-er jaren van de vorige eeuw
opgericht als bank. Wat was de naam van de bank op het
moment van de opening?
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Vraag 17: Het Lazaruspad werd de nieuwe naam van het
landbouwleerpad, dat bij het 100-jarig bestaan van onze
vereniging werd voorgesteld. In welk jaar werd deze nieuwe
benaming toegekend? Als je weet dat de vereniging in 2019
haar 125 jarig bestaan vierde.
Vraag 18: Wat was de eerste naam van de dancing die vroeger op deze
plaats stond?

Vraag 19: Op welk adres bevindt zich dit huis met Mariakapelletje?
Vermeld straat en huisnummer.
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Vraag 20: Welk is de naam van deze bushalte?

Schiftingsvraag: Hoeveel geldige deelnemingsformulieren
zullen er op 15 januari 2021 ingediend zijn?

Wat doe ik met mijn antwoorden?
Via onderstaande link moet je de antwoorden online invullen en
verzenden: Online antwoordformulier

Wat is er te winnen?
Voor de winnaar staat er een mooie groentenkorf te wachten.

Hoe weet ik of ik gewonnen heb?
Als je gewonnen hebt word je na de afsluitingsdatum per e-mail op de
hoogte gebracht. De antwoorden worden dan ook gepubliceerd op onze
website rumst.landelijkegilden.be.

Wat moet ik nog weten?
Je mag als deelnemer slechts één deelnemingsformulier invullen.
Schrijffouten in de antwoorden worden ook als fout aangerekend.
De antwoorden kunnen niet betwist worden.
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Zoektocht in en om het Lazaruspad.
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