Happy colours ... het plezier van ‘t ontdekken
Hallo, vandaag ga je Sainte Livrade sur Lot ontdekken. Volg de kleuren en je vind vanzelf
je weg … Fijne tocht!!
Sainte Livrade sur Lot is een stadje dat al honderden jaren bestaat. De eerste mens was
er vanaf de ijzertijd.
De oorsprong van het dorp Sainte-Livrade d'Olt dateert uit de Gallo-Romeinse periode
en werd een bastide in het jaar 1289.
Sainte-Livrade is een multiculturele stad geworden en heeft veel mensen verwelkomd:
• 1920 - 1930 de Italianen
• 1930 - 1950 de Spanjaarden
• 1950 - de Portugezen
• 1956, 1200 Fransen uit Indochina, soldaten en vluchtelingen, geïnstalleerd in het
opvangcentrum voor Frans Indochina (CAFI = Centre d’Accueil des Français
d’Indochine))
• 1962-1963 Fransen uit Algerije: Pieds-Noirs, gerepatrieerde soldaten en harki's aan
het einde van de Algerijnse oorlog
• 1970 - 1990 werknemers uit de Maghreb landen (Noord-Afrika)
• Nederlanders en Britten
Daarom ga je veel talen leren. In de stad en aan de oevers van de Lot in het park Saint
Martin vind je tal van "sokken" op lantaarnpalen, verkeerspalen en hekken.
Op elke sok vind je een geel etiket met z’n naam en twee talen: Frans en een andere taal.
Aan jou om ze te vinden!!
We starten bij de Tour du Roy. Volgens de bronnen is de toren een overblijfsel van een
kasteel gebouwd door Richard-Cœur-de-Lion, een toren binnen de stadsmuren. Tijdens
de revolutie werd de toren eigendom van de gemeente die er een gevangenis van
maakte. De toren werd op 16 juli 1925 geklasseerd als historisch monument.
Hoeveel "sokken" vind je op de rotonde. Niet oversteken, je telt ze op afstand!!!
Goed kijken !
………….......
Er is een pizzeria naast de Tour du Roy, hoeveel talen staan er op de deur geschreven???
.......………….
Ga richting Place Castelvieilh. Op de muur rechts vind je een grote fresco.
1. Wat vertegenwoordigt het? ……………………………………………………………………………
2. Hoeveel "sokken" zijn er op het plein? ……. ……………………………………………… ...
3. Welk nummer heeft de regenboog? ………………………………
4. Welke talen vind je? …………………………………………………………………………………

5. Hoe hoog zijn de sokken volgens jou? ………………………………………………… ...
6. Welk groot gebouw vind je daar en wat doen we daar?
……………………………………………………………………
Ga via de trap naast de bioscoop naar de rue Nationale...
… Markeer hoeveel traptreden er zijn

………………………………

7. Hoeveel winkels heb je tot aan café Le France?

………………………………

8. Hoe heet de (gele) tearoom ernaast?

…....……………….....…….

9. Welke nepwinkels heb je gezien? ..……………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………
10. Steek de straat over richting la Halle. Wat vind je daar? ………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………
Ga door de hal en steek over naar de kerk en stop om het interieur te bewonderen !!!
De fresco's, zijn volledig gerestaureerd en afgewerkt in 2019. Loop door naar de school.
11. Pas op voor nummer 40 ! Er is een fout!?
Welke naam zou je hem geven?

………………………..

……………………

12. Loop door en hoeveel fresco's zie je?
………….…………
13. Hoeveel sokken zie je op de rotonde?

………....…………

14. Voordat je oversteekt, heb je een bushalte aan je rechterhand. Welke tekening is er?
…………………………………………………………………………………………….
Steek de weg over om naar het Saint Martin park te gaan, rechtdoor.
15. Welke taal staat er op de eerste sok? ………… ..
16. Welk getal staat er op:

oranje ……………………
groen ……………………
rood ……………………

17. Wat staat er op nummer

11 ………………………………
27 ………………………………
30 ………………………………

18. Heb je de standbeeld gezien? Dit is een creatie van de vader van de beroemde acteur
Jean Paul Belmondo!!! Hij heeft het geschonken aan Sainte Livrade sur Lot.
Wat stelt het voor ???
……………………………
19. Welke kleur(en) heeft cijfer 1

…………………….………

20. Hoeveel (sok)dieren vind je en welke? ……………………………
………………………………………………………………………………………
21. Welk groot gebouw vind je en wat is de naam ???
………………………………………………………………………………………… ..
22. Hoeveel sokken zie je er?

………………………

23. Let op, er is één etiket zonder sok ….. Wie is het? ………………………
24. Welke sok vind jij de mooiste van alle sokken ???? ………………………
Het kleine gebouw met uitzicht op de Lot is het voormalige veermanshuis. Voordat er
bruggen waren, was er de mogelijkheid om met de veerboot de Lot over te steken. De
veerman voer met deze veerboot.
Tegenwoordig heeft de gemeente het huisje gerestaureerd en voorzien van toiletten.
Daarachter, aan de kant van de Lot, vind je een cafetaria om je dorst te lessen! (Juli
augustus). De rest van het jaar is er koffie in het centrum.
In het vierkant hieronder kun je je eigen sok ontwerpen !!!
Wij breien de mooiste patronen na!

