CULTUURDAG BRUSSEL 29/06/2008
VRAGENMAP (OPLOSSINGEN)
DEEL I: voormiddagtocht + bezoek Coudenberg + middagpauze
grote markt
………………………………………………………………………….
DEEL II: namiddagtocht + Toone + slot
………………………………………………………………………….
EXTRA’S
DEEL III: Brussels trist histoireke
DEEL IV: digitale herinneringen van de wandeling
DEEL V: enkele weetvraagjes
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DEEL I. voormiddagtocht + bezoek Coudenberg + middagpauze
grote markt
1. Wie was de vader van Manneken pis?
Jerome Duquesnoy
2. Wanneer stond het ventje hier het eerst? (jaartal)
1619
3. Is dit het origineel beeldje?
neen
4. Geef 2 andere namen voor Manneke Pis?
Le ket de Bruxelles
Le Petit Julien
5. Hoe lang was deze eeste stadswal ongeveer (omcirkel)?
4km 10km
6. In welk jaar kwam Van Bruane boven?

16km

1951
7. Welke politieke boodschap kan je hier vinden,moar vertoald in het vlomsch
Brussels!
Ge meugt de kleine mensch nie denaturere
8. Op welk nr en over welke school waakt St Michiel?
Ecole communale op nr. 10
9. Welke Breughel is hier begraven?
Pieter Breughel de oude
10. Welke vrouwen vindt men tegenover de trappen van de kerk?
Les Briggittines
11. Op welke nummers kunt ge uw afwas per kilo laten doen?
124-126
12. Wat is de relatie tussen nr 132 en de kapellekerk?
Breughel
13. Wat is er op nr 66?
Kindertuin/jardin d’enfants
14. Wanneer was de bouw van de Miniemenkerk klaar (in Romeinse cijfers)?
MDCCXV (1715)
15. Welke arthropode zit op de huisdeur van nummer 5?
Vlieg
16. Wat is het jaartal op de totempaal?
1962
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17. Welke strijd hebben de marmeren beelden gemeen?
Vrijheid van denken
18. Wat is de voornaam van Mercator?
Gerard
19. We hebben het kasteel van een der hoofdpersonages hier, op de kleine zavel,
gezien tijdens een vorige MOVUB rally.
Welk kasteel?
Gaasbeek
Van wie was dit?
Hoorne
Geef de naam van de rally
Striprally
20. Wat is dit gebouw?
Justitiepaleis
21. De familienaam van de“schieven architect” van dit gebouw is ook gedragen
door een nieuwbakken diensthoofd UZ Brussel. Naam?
Poelaert
22. Hoeveel jongelingen zijn er in de 2 volgende straten samen aanwezig?
10
23. De bustes op de voorgevel stellen 3 kunstenaars voor.
Welke schilder?
P.P. Rubens
Welke beeldhouwer?
Jean de Bologne
Welke theoloog/schrijver?
Jan Van Ruusbroeck
24. Welk museum is hier in aanbouw?
Margritte
25. Hoe noemt deze kruisvaarder in het Nederlands?
Godevaart van Bullioen
26. De hoeveelste kruistochtrally organiseerde hij?
1ste
27. Welk koninkrijk stichtte hij?
Jeruzalem
28. Wanneer was dit gebouw geen kerk en wat was het dan wel?
Franse revolutie
Tempel van Rede en Wet
29. Welke vorm hebben de lanen van het park van Brussel?
Passer
30. Wanneer was de grote brand in het voormalig paleis?
3-4 februari 1731
31. Hoe noemen de kruiken versierd met een bebaard gezicht?
Bellarmines of Bartman
32. Hoe bekwam men toen doorschijnend ongekleurd glas?
Toevoegen soda en gezuiverd kalium
33. Wie staat hier ergens als een kieken zonder kop?
Nen apostel
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34. Wie werd gekroond en ontkroond in de Aula Magna?
Keizer Karel
35. Wat was het MIM oorspronkelijk?
Kledingzaak/Old England
36. Welke koningen ontbreken op de Kunstberg?
Leopold I en Albert II
37. Hoeveel beelden staan er rond het horloge van het paleis van de dynastie?
10
38. Culinaire vragen : wat is of zijn….?
nen boestrink
Sterk gerookte haring
e lammekezoet
Licht gerookte haring
ne pottekees
Brusselse en platte kaas gemengd
choessels
Pancreas of stierekloten
39. Welke datum staat er op het huis van de vos?
1699
40. Boven welk huisnummer zie je de achtersteven van een galjoen?
6
41. Boven welk huisnummer verrijst de phoenix?
5
42. In welk huis schreef K Marx zijn “kapital”? (naam)
Maison de Cygne
43. Onder welk huis ligt t’Serclaes? (naam)
De Sterre
44. Wie staat er op de Gulden Boot?
St. Bonifacius
45. De architect van het stadhuis pleegde zelfmoord omdat de toren niet in het
midden stond.Waar of niet? (schrappen wat niet past)
waar
niet waar
46. Waar werd de Belgische arbeiderspartij gesticht?
Maison de Cygne
47. Hoe noemt het gebouw met de meeste vergulde pilaren?
Huis van de hertogen van Brabant
48. Waarom noemt het huis op nr 11 la Rose blanche?
Familie Van der Rosen
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DEEL II. namiddagtocht + Toone + slot
49. Welke nijlvogel heeft hier een hotel?
Ibis
50. Hoe noemt de voormalige burgemeester en wat is de eerste zin in zijn boek?
Naam Karel Buls
Zin
De laudibus dementuae
51. Hoe lang is deze gallerij? (schrappen wat niet past)
152m
212m
292m
52. Deze behoort tot de eerste overdekte winkelgallerijen in: (schrappen wat niet
past)
België
Benelux
Europa
53. Wie was de architect?
PJ Cluysenaar
54. Welke familie baat deze brasserie uit?
Vossen
55. Wie klom er over deze muur en wanneer?
T’Serclaes
1134
56. Noteer de nummerplaat van de 2 CV?
ZAC648
57. Hoe oud werd de architect van dit gebouw? 1861 – 1947 =
86
58. Wat is niet volledig Belgisch? (omcirkel)
Kuifje
Nero
Lucky
Asterix
De
Suske en
Luke
Smurfen
Wiske
59. Wat hebben het MIM en stripmuseum ,beide art – deco, nog gemeen?
Het waren kledingwinkels
60. Voor wat staat de driehoek op het huis nr 68 in de Peterseliestraat?
Loge
61. Wie woont in het gebouw rechts?
Minister-president Vlaamse regering / Peeters
62. Van wie is het standbeeld links?
Frederic de Merode
63. In welk café drink je uit zeer speciale glazen?
La lunette
64. Wanneer was de inhuldiging van de Muntschouwburg, nu in gewone
arabische cijfers (oudste datum)?
1819
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65. Op 25 augustus 1830 gebeurde hier iets bijzonders tijdens de voorstelling.
Wat gebeurde er?
Aanzet revolutie tegen Hollanders
Welke opera speelde men?
La muette de Portici
Van wie is die opera? (omcirkel)
Giacomo Puccini
Martini Rossini
Daniël François Esprit Aubert
Alfons Massenet
Giuseppe Verdi
66. Wanneer is Jeanneke Pis geboren?
1985
67. Uit welk theater komen de 4 personnages op het theaterdoek?
Le Bossu
68. Aan de hoeveelste Toone is men al?
VIIIde
69. Wat stelt dit klein standbeeldje voor?
Parabel van de blinden
70. Wat is de relatie van dit standbeeldje met de Kapellekerk?
Breughel
71. Wat is de specialiteit van de Cirio?
Half witte wijn/ half champagne
72. Van wat zijn er hier archeologische resten te zien?
St. Nikolaaskerk
73. Hoe zouden ze deze buurt in een Amerikaanse stad noemen?
Chinatown
74. Het hoeveelste Begijnhof is dit in onze Movub cultuurdagen?
3de
75. Van wanneer dateert het krekelhuis?
1836
76. Hoe noemt men deze toren?
Zwarte toren
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DEEL III:

BRUSSELS TRIST HISTOIREKE

Vertaal de cursief gedrukte woorden of zegswijzen:

Mie Katoen wunde in de Caricollegang, mo verkocht uuk guernote en crabbe op
de vismet.
Z’a verkiering me de Pladaais en daane spelde intermediair tusse de vismaain en
de kuupers.
Op nen oevend kom’s in de Barakkestroet de Luppe Kassul teigen. Daane
puuteleir paasde doe ne scheêr te doen.
Zaan pa da was ne gardevil, mô hij was ne froecheleir, nen taluurelekker van ’t
gasthoeis en doebij oek ne chabernaqueur.
Ij kost allien mô poentjes on ’t gest vaaile…
Pertang aa Mie goesting mé daane pachacroute te vraaie en ze gink mé hum
mei.
Iest ginge z’iet goan frette: Mie aa goesting vu choesels au madêre, mô Luppe
daane frette liever iet anders: lammekezoet of boestrink. Noe ’t eiten aa z’alle
twie vriedigen dust en zoupen alle twie a poer geuzes, a poer faros om t’eindige
mé n’en Elexir van Linkebeik. Dernoe aa ze ne wulle nacht en as Mie ’s merges
opstoend mê sloepstrond, was de Luppe al plaaite.
Daane linkador a oek heur cente oit heur schaproê gepikt.
A poer weike loeter moest Mie ‘s merges geubbele en wist direc wad’uur da ‘t
was.
Z’aa gin goesting vu ne klachkop t’emme van daane froecheleir. Z’aa uuk schrik
vu iene mé ne choenkelvoet.
Z’ei dan mô en honche gepikt… mô t’es slecht afgeluupe en z’es me de leste
koech goan raaie.
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Vertaling:
guernote

garnalen

puuteleir

handtastelijke

ne scheêr te doen

Een liefdesrelatie aanvatten

gardevil

Agent, champetter

taluurelekker van ’t gasthoeis

Tafelschuimer, profiteur

chabernaqueur

Flauwe plezante

pachacroute

Luierik

sloepstrond

Slapers in de ogen

linkador

Leeperd, linkerd

schaproê

ladenkast

ne klachkop

Kaalkop, hier baby bedoeld

choenkelvoet

Klompvoet, horrelvoet

Z’ei dan mô en honche gepikt

Ze heeft abortus gepleegd

z’es me de leste koech goan raaie

Z’is overleden
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DEEL IV:

DIGITALE HERINNERINGEN

Waar heb je volgende bezienswaardigheden op deze manier kunnen zien ?

Op het St Katelijneplein
Op het Koningsplein
Op de Grote Zavel

□
□
X

In d’Huugstroet
In de Zeekestroet
In de Carricollengang

X
□
□

Aan de Baksteenkaai
Aan de Grote Zavel
Aan de Coudenberg

□
□
X
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Dit is:
De Kapellekerk
De St Katelijnekerk
De Miniemenkerk

□
□
X

Zo ziet men dit beeld: (met zoom)
Staande voor de Koninklijke Musea
Vanaf de Coudenberg
Vanuit het St Jacobssteegje

Dit staat
Op het Martelarenplein
Op het Koningsplein
Op het Paleizenplein

□
□
X

X
□
□
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Dit is te zien:
Nabij de Kapellekerk
Nabij de St Nicolaaskerk
Nabij de Zavelkerk

□
X
□

Deze huizen staan:
In de 6 Jonkmansstraat
In de Zwaardstraat
In de Beenhouwersstraat

X
□
□
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DEEL V:

ENKELE WEETVRAAGJES

Wie dacht dat ’t gedaan was, nog twee "parate" kennis vragen en dan is het echt
gedaan met vragen ……
1. Brel woonde een tijd in Brussel. Waar ging hij zijnen half/half drinken?
Cirio
2. De Wereldtentoonstelling 58 is alweer 50 jaar geleden ...
Waar was er nog eens een Wereldtentoonstelling in Belgie?
Antwerpen 2x
1885 1930

Brussel 3x 1898
1910 1935

Gent 1x 1913

Luik 2x 1905
1930

Hoeveel in totaal? (schrappen wat niet past).
1

4

8

10

AMAAI !!!!!!!
EN NU SMAKELIJK ETEN!!!!!!!
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