FOTOZOEKTOCHT BISSEGEM ZOMERT

Organisatie: Reuzengilde Bissegem • facebook.com/reuzengildebissegem & Bissegem Zomert • facebook.com/gemeenteBissegem

➠ Wat te doen
Beantwoord de vragen op het antwoordformulier en stop het formulier in de brievenbus ten laatste op
vrijdag 7 juli 2017, voor 11.00 uur ’s middags, op een van onderstaande adressen:
-

Dienstencentrum De Vlaskapelle, Hendrik Dewildestraat 6, 8501 Bissegem, t.a.v. Els De Witte;

-

Reuzengilde Bissegem, p.a. Meensesteenweg 311, 8501 Bissegem;

-

Freddy D’Hondt, Kerkvoetweg 38, 8501 Bissegem.

Of geef het formulier af aan Reuzin MINNEKE op 7 juli 2017 tussen 19 en 20 uur, in de feesttent op de Rietput,
tijdens het geboortefeest van reus BERTRAND van Bissegem.

➠ Prijzen
Elk juist antwoord telt voor een punt.
De winnaars worden bekendgemaakt op zondag 9 juli 2017 om 11.30 uur, tijdens het aperitiefconcert van
Bissegem Zomert in de feesttent op parking Rietput.
Er zijn minstens 50 prijzen.
Maximaal één prijs per aanwezige deelnemer.
Je moet je prijs persoonlijk komen ophalen.

➠ Het parcours: langs trage(re) wegen
Het wedstrijdparcours – ca. 3,5 km stappen – situeert zich op het traject dat met een rode stippellijn is
aangeduid op de luchtfoto hierna.
We starten aan het O.C. TROUBADOUR en gaan zuidwaarts naar het dorpsplein en via de Driekerkenstraat
naar het DIENSTENCENTRUM DE VLASKAPELLE. Vandaar stappen we via de Hendrik Dewildestraat en de
Jozef Verhaegestraat naar het Hof waar de eerste Bissegemse kerk stond.
We trekken verder zuidwaarts, via de Overzetweg tot op het jaagpad langs de Leie.
Zing er vrolijk het reuzenlied en stap via het jaagpad stroomafwaarts tot aan de monding van de Neerbeek.
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(Als je de oplossing op vraag 23 nog niet kent, ga dan eens via het Kapel-ter-Leiepad naar de Kerkvoetweg om
er een kijkje te nemen.)
Via het Neerbeekpad volgen we de beek stroomopwaarts tot aan de Rietput (noordkant).
Stap dan via het Minnekespad naar het station en kere-weerom naar de startplaats via het Vlaswaagplein.

A) Fotovragen: 1 tot 20
De foto’s op de volgende bladzijden zijn details van dingen die je ontmoet langs het parcours.
Schrijf op waar de foto genomen werd en wat er op de foto staat. Het antwoordformulier vind je op de laatste
bladzijde.
B) Denkvragen: 21 tot 32
C) Schiftingsvraag
De schiftingsvraag dient enkel om de volgorde te bepalen bij een gelijk
aantal juiste antwoorden.
Reuze veel zomers plezier en veel succes gewenst!
Kere weerom, reusken, reusken,
Kere weerom, reuzegom!
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A. FOTOVRAGEN
En m’èn ne kjè noa Bissegem gewist, tsjing terêrê boem, tsjing terêrê boem,
En m’èn ne kjè noa Bissegem gewist, tsjing terêrê boem sa sa.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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En we zoagen doar een meiske in heur deuregatje stoan, tsjing terêrê boem, tsjing terêrê boem,
En we zoagen doar een meiske in heur deuregatje stoan, tsjing terêrê boem sa sa.

Foto 5

Foto 7

Foto 6

Foto 8
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En we vroegen an da meiske of ze mee wilde goan, tsjing terêrê boem, tsjing terêrê boem,
En we vroegen an da meiske of ze mee wilde goan, tsjing terêrê boem sa sa.

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12
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Ze moest het jèst gan vroagen an heur mama, tsjing terêrê boem, tsjing terêrê boem,
Ze moest het jèst gan vroagen an heur mama, tsjing terêrê boem sa sa.

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

foto d.d. 30/04/2017
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Ze zei van nie moa ze peisde wel van ja, tsjing terêrê boem, tsjing terêrê boem,
Ze zei van nie moa ze peisde wel van ja, tsjing terêrê boem sa sa

Foto 17

Foto 18

Foto 19

Foto 20

En tèd heur ton gespeten achternoa, tsjing terêrê boem, tsjing terêrê boem,
En tèd heur ton gespeten achternoa, tsjing terêrê boem sa sa.
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B. DENKVRAGEN
Bissegem dankt zijn groei en rijkdom aan het vlas. Het vlas, geroot in de Leie, werd er tot vezel gezwingeld en
verkocht aan de opkoper van de spinnerijen. Die handelaars noemde men “botenkopers”. Ze presenteerden het
vlas in hun magazijn, afgesloten met een typische halve vlassersdeur. Door de lichtinval van bovenuit kwam de
vlasvezel beter tot zijn recht. De waarde steeg, de welstand groeide. De nijverige vlashandelaar had niet enkel
vlas in zijn “etalage” staan, maar ook be-minne-lijke dochters. De Bissegemse vlassersmeisjes lagen goed in
de markt.
21.
Wanneer (dag-maand-jaar) werd het beeld Minneke, het Bissegemse vlassersmeisje dat in haar
deurgatje staat, onthuld?
22.
Welke kunstenaar creëerde het beeld Minneke?
Enkele resterende vlasfabrieken en loodsen die je langs het Neerbeekpad kan zien, herinneren aan het rijke
vlasverleden van Bissegem. Op de foto’s hierna zie je een inmiddels verdwenen vlasfabriek die in de weiden
langs de Leie stond (de foto’s zijn rond 1970 genomen). De foto links is een zicht naar de Leie toe. De foto
rechts is een zicht vanaf het jaagpad.
23
Waar ergens stond deze vlasfabriek?

Begin jaren 50 deelden de vlassers in de rake klappen die de vlassector te verwerken kreeg. Sommige vlassers
deden noodgedwongen de boeken dicht. Anderen maakten de overstap naar de industrie.
De Bissegemse vlassersfamilie Malysse startte een industriële wasserij en groeide uit tot een marktleider in
onderhoud, sterilisatie en verhuur van linnen voor de verzorgingssector.
24
Op welk telefoonnummer (vijf cijfers) was de wasserij ZONNEGLANS in de beginjaren bereikbaar?
(Tip: https://vimeo.com/214498663)

Foto TEXTURE: Erfgoeddag 23/04/2017: Van het vlas naar de was.
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Al die daar zeidt de reus die komt, de reus die komt! Zij liegen daarom.
Kere weerom, reusken, reusken, Kere weer om, reuzegom

Een stadsreus is niet zomaar een pop. Stadreuzen staan symbool voor de stad die ze verpersoonlijken.
Stadsreuzen worden geboren, gedoopt en krijgen een plaats in het bevolkingsregister. Ze kunnen trouwen,
krijgen kinderen en onderscheidingen. Af en toe sterft (verdwijnt) er een reus. Af en toe worden ze herboren.
Het onafscheidelijke Kortrijkse reuzenkoppel Manten en Kalle (de gewestelijke naamsvorm van Amandus
en Katharina) was reeds in 1853 in een stoet te zien. Een nieuwe versie dook op in 1926. Een derde versie
ontstond in 1938. Er volgde een vierde en een vijfde versie. Misschien binnenkort een zesde?
25
In welk jaar trouwden de Kortrijkse stadsreuzen Manten en Kalle?
26.
Stel dat de Kortrijkse stadsreuzen Manten en Kalle worden herboren, welk type zou dan de meeste
voorkeur genieten?
a) Twee klassieke reuzenpoppen zoals op de bovenste rij foto’s hierna.
of
b) Een mechanische installatie zoals op de onderste rij foto’s hierna.
Het antwoord met het grootste aantal voorkeuren telt voor 1 punt.

a) klassieke reuzenpoppen

Manten en Kalle in 1979

Minneke

Bertrand

Belle Hélène Steenvoorde

b) een mechanische installatie

De reuzengilde van Bissegem bezit naast Reuzin Minneke en Reus Bertrand nog drie andere reuzen:
twee heren en de begeerde dame uit de Opera Gigantesk Urt! Anno’02.
27
Wat is de naam van die vrouwelijke reus?
Sa, moeder, zet den pot op 't vier, den pot op 't vier. De reus is hier.
Kere weerom, reusken, reusken, Kere weer om, reuzegom
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Sa, moeder, tap van ‘t beste bier, van ’t beste (vlas)bier, de reus is hier
Kere weerom, reusken, reusken, kere weer om, reuzegom,

28.
Wanneer werd de Bissegemse reuzin Minneke geboren en gedoopt? (Jaar, maand, dag en uur!)
29.
Wie was toen de grootste getuige (wie is de reus op de linker foto)?

Hieronder zie je een staande wip (een verticaal opgerichte staak voor het gaai- of vogelschieten).
Raak je een van de kleinste vogels onderaan, dan schiet je een kwakkel.
30
Welke gaai tref je als je een KALLE schiet? Geef het nummer uit de afbeelding hierna.
31
In welk Kortrijks museum werd de onderstaande rechter foto genomen?
32.
Hoe heet de reus die op de foto hierna naast Reuzin Minneke staat?
(Al meermaals vroeg hij haar of ze mee wil gaan ...)

Sa, moeder, stopt nu maar het vat, nu maar het vat. De reus is zat
Kere weerom, reusken, reusken, Kere weer om, reuzegom.
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ANTWOORDFORMULIER
NR

FOTOZOEKTOCHT BISSEGEM ZOMERT 2017

WAAR WERD DE FOTO GENOMEN EN WAT STAAT EROP?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11

NR

ANTWOORDEN DENKVRAGEN
Wanneer werd het beeld Minneke onthuld (dag-maand-jaar)?

21
Welke kunstenaar creëerde het beeld Minneke?

22
Waar ergens stond deze verdwenen vlasfabriek?

23
Op welk telefoonnummer (vijf cijfers) was de wasserij ZONNEGLANS in de beginjaren bereikbaar?

24
In welk jaar trouwden de kortrijkse stadsreuzen Manten en Kalle?

25
26

Stel dat de Kortrijkse stadsreuzen worden herboren, welk type zou dan de meeste voorkeur genieten?
a = twee klassieke reuzenpoppen
b = een mechanische installatie
Wat is de naam van die vrouwelijke reus?

27
Wanneer werd Reuzin Minneke geboren? (Jaar, maand, dag en uur)

28
Hoe heet de reus die bij de geboorte van Reuzin Minneke de grootste getuige was?

29
Welke gaai tref je als je een KALLE schiet?

30
In welk Kortrijks museum werd de rechter foto genomen?

31
Hoe heet de reus die naast Reuzin Minneke staat?

32

SCHIFTINGSVRAAG
Wat is de som (de uitkomst van de optelling) van de zes winnende LOTTO-cijfers (zonder het reservegetal)
van de trekking van zaterdag 08 juli 2017?
Wie het dichtst dit getal benadert, wint de schiftingsvraag.

Naam

............................................................................................................

Adres

............................................................................................................

E-mail of tel./gsm ..........................................................................................................

Wil je Vriend van de Bissegemse reuzen worden?
Je kunt ons helpen als medewerker van de Reuzengilde door af en toe met de reuzen mee op stap te gaan.
Ik word Vriend en wil helpen. (Kruis dit vakje aan en we nemen spoedig contact met je op.)
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