
Hallo wandelaar, muziekliefhebber, sympathisant,

In deze rare (fanfare)tijden organiseert de Koninklijke Fanfare de Verbroedering van Zandvliet een

wandelzoektocht voor jong en oud. Deze wandeltocht is ongeveer 6 km lang en loopt grotendeels door

Zandvliet.

Onderweg is het de bedoeling een aantal vragen op te lossen die over ons rijk fanfareverleden gaan en

algemeen rond het thema muziek. De 15 vragen in dit formulier staan in dezelfde volgorde als de te volgen

route van de wandelzoektocht.

Daarnaast moet je 15 foto’s herkennen en het adres noteren waar je deze gespot hebt. Deze foto’s staan niet

in de volgorde van de wandelroute die je volgt.

De start van de tocht is voorzien aan ons lokaal in het Armenstraatje.

Aanvang

Vanwege de geldende Coronamaatregelen hebben we er voor gekozen deze wandelzoektocht te spreiden

over meerdere weken. De start is voorzien op zondag 30 mei om 12u. Vanaf dan zullen de infobladen en

voorwerpen met betrekking tot de vragen beschikbaar zijn.

Zomerfeestje

Op zondag 27 juni, de laatste dag van onze zoektocht, houden we van 13u tot 19u in openlucht een

Zomerfeestje aan ons lokaal. Die dag krijg je tot 17u de kans om de ingevulde formulieren binnen te

brengen. Per ingediend formulier vragen we 2 euro waarmee je de fanfare steunt. Ter plekke zal er nog

een schiftingsvraag gesteld worden.

Tijdens die middag kan je genieten van de nodige dranken, croques en pannenkoeken. Er wordt

spetterende live muziek voorzien van ‘De Koperdieven’ en dit om 15u en 17u.

Om 18u is er de prijsuitreiking met voor de eerste 5 een prijsje.

Afspraken

1. De deelname verloopt op eigen risico. De inrichters kunnen bijgevolg nooit aansprakelijk gesteld

worden bij ongeval of schade tijdens deelname aan de wandelzoektocht.

2. Respecteer de verkeersregels en neem steeds de nodige voorzichtigheid in acht.

3. De oplossing van alle vragen is steeds van op de straat te vinden, het betreden van privé-

eigendommen is dan ook nergens noodzakelijk.

4. Als een foto niet aan een adres te linken is, noteer dan een duidelijke plaatsomschrijving.

5. Alle antwoorden worden genoteerd op het antwoordblad. Enkel dit blad wordt door de jury verbeterd.

6. Vul je antwoorden duidelijk in zodat er geen betwisting mogelijk is. Het oordeel van de jury is

onbetwistbaar en niet vatbaar voor enig beroep.

7. Enkel op de slotdag worden ingevulde formulieren in ontvangst genomen.

8. Gelieve bij dit alles de op dat moment geldende coronamaatregelen correct te volgen!

Succes en veel plezier met de wandelzoektocht!

Het bestuur Koninklijke Fanfare de Verbroedering van Zandvliet



Wandelroute

Vragen

1 Koninklijke Fanfare de Verbroedering van Zandvliet bestaat sinds 1868. Dat wil zeggen dat er natuurlijk

al heel wat voorzitters zijn geweest. In de Zandvlietse Dorpstraat 125 woont onze huidige voorzitter

Marcel Zoons, die dit al jaren met hart en ziel doet.

Sinds welk jaar is Marcel onze voorzitter?

2 (Aan de Antwerpsebaan draaien we linksaf om via de Heidestraat tot aan de Bremstraat 6 te wandelen)

Hier wonen Marc en Ingrid, gewaardeerde bestuursleden en muzikanten met pit.

Ook al speelt Marc een koperblaasinstrument, toch zie je er 2 andere aan de gevel in de cement.

Welk ‘stads’ instrument zie je?

3 Onze fanfare heeft een boek uitgebracht ter ere van het 150-jarig bestaan met de titel ‘KFVZ feest!’. Wie

wil, kan hier tijdens ons Zomerfeestje nog een gratis exemplaar van krijgen.

Voor het huis in de Zandvlietse Dorpstraat 155 staat een kleurrijke ruilkast voor boeken. De kleur links

onderaan van deze ruilkast is de titel van de bekendste hit van een Nederlandse band.

Geef de naam van deze band?

4 We hebben hieronder een stukje van een Nederlandstalige hit via Google Translate vertaald.
Ik wenje jierren en jierren foar jo

Jo binne dejinge dy't ik woe
En dêrom bin ik God sa tankber

Om't leafde sillich is
En ik wol it noait kwytreitsje

En dêrom jou ik jo wat foar ivichheid
Onderweg naar je volgende vraag kan je de titel van dit nummer ergens terug vinden. Op wat adres is dit?

5 In onze fanfare hebben dirigenten altijd een belangrijke rol gespeeld in het brengen van (meestal)

kwaliteitsvolle muziek en dit in allerlei genres. Onze huidige dirigent, Rudi Versweyveld, heeft die glansrol

sinds 1998. Ter hoogte van Oostmolengeest 4 kan je zien hoeveel dirigenten sinds ons ontstaan al met het

stokje hebben staan zwaaien.

Hoeveel dirigenten zijn dit?



6 ‘Draai dan 797204…’ zong Will Tura. Maar wanneer draai je 0800 91486? Het antwoord kan je ergens

onderweg vinden tot aan de volgende vraag.

7 Voor je afdraait richting Berendrechtsvoetpad, zie je aan Zandweg 3 dat onze fanfare al op tv te zien is

geweest. In 2011 werd er namelijk gefigureerd voor een Vlaamse topserie die onder andere werd

opgenomen aan de sporthal aan de overzijde.

Wat is de naam van deze serie?

8 Naast het huis op nummer 17/1 in het Berendrechtsvoetpad staat een poortje dat een link geeft naar het

tv programma waar we naar op zoek zijn. Dit programma was een internationaal succes en ook een

Belgische versie is op de buis geweest. De eerste Belgische winnaar heeft nog opgetreden tijdens een

kerstconcert in de Zandvlietse kerk met onze fanfare als voorprogramma.

Welk talentenprogramma was dit?

9 Je volgt de route verder tot aan Walenhoek 60 waar je het volgende antwoord kan vinden.

Ieder jaar organiseren we met de fanfare een quiz. Als alles meezit kunnen we dit najaar de 10de editie

organiseren. Daarom een vraag die uit de puzzelronde zou kunnen komen.

Cryptisch: Welk woord zoeken we?

‘Er zit een geurtje aan wat Ingeborg luchtig bezingt’.

10 Tijdens ons feestjaar in 2018 werd er naast heel wat activiteiten een eigen biertje gebrouwen en

gelanceerd met de naam ‘De Glorie van Zandvliet’. De naam verwijst naar de mars, die nog steeds

regelmatig wordt gespeeld tijdens uitstappen.

Hoeveel flesjes Glorie zien jullie in de Walenhoek 27 achter het raam staan?

11 ‘Wat minder praten, wat meer daden alstublieft…’ Welke beroemdheid komen we onderweg tegen tot

aan de volgende vraag?

12 ‘Een boutje en een moertje en een schroefje en een nippeltje…’. Ter hoogte van de Spaansemolenstraat 39

voor de pastorie staat ‘De Flierefluiter’. Een beeld van een guitige knaap met fluit die staat op een sokkel

van bouten en moeren.

Hoeveel bouten telt deze sokkel waarop de Flierefluiter zorgeloos zijn wijsje speelt?

13 Tijdens uitstappen met de fanfare worden er in de cafés ‘rond den biljaar’ allerlei leuke liedjes gespeeld.

Daar komt dan soms ook het nodige gezang bij kijken. Los de rebus op die voor het raam hangt ter hoogte

van Begijnhoeve 13 om tot de tekst te komen die al jaren wordt mee gezongen door jong en oud.

14 Als je de route verder wandelt tot aan Conterscherp 25, staat in deze voortuin een mooi stenen beeld.

Welk bekend kinderliedje zou dit beeld kunnen voorstellen? Geef de titel?

15 Aan het raam van De Keyserhoeve 87/2 zie je een grote woordenwolk rond alles wat met Fanfare de

Verbroedering van Zandvliet te maken heeft.

Eén woord past echter niet binnen onze fanfare, welk woord is dit?





Antwoordblad

Naam: __________________________________

Adres: __________________________________

E-mailadres: _________________________________

Antwoorden vragen Antwoorden foto’s

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

Schiftingsvraag:

Geen heerlijk gerstenat in deze Glorie-glazen maar wel drankjetons. Hoeveel schat je dat er in deze glazen

zitten? (te zien op zondag 27/6 tijdens het Zomerfeestje)

_________________


