Gezinsbond Deurne-Zuid

Fietszoektocht 2018

www.gezinsbonddeurnezuid.be
We hebben een mooi traject (max. 20 km) uitgestippeld met 5 haltes om vragen op te lossen (je hoeft hiervoor
nergens binnen te gaan – voorzie 4 uur). Onderweg kan je verpozen in Basille Broodbar, St. Bavostraat 59 te
Wilrijk (za+zondag gesloten) of in Melkerij Nachtegalenpark. Zij sponsoren ons met waardebons voor de
winnaars. Geniet van de omgeving en veel succes met het oplossen van de vragen (er zijn geen strikvragen).
Het traject is een lus, zodat je aan elke vragenronde kunt starten. Lees dus even het parcours na voor je vertrekt.
Wil je kans maken op een prijs, mail dan het ingevulde antwoordblad vóór 15/09/2018 naar luc@vanocken.eu of
bezorg het vóór 16/09/2018 bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne, tel. 03/321.28.02.

Opmerking: RA: rechtsaf

LA: linksaf

RD: rechtdoor

START: SPORTHAL ARENA, ARENAPLEIN te DEURNE-ZUID
VRAGENRONDE 1: SPORTHAL EN STRIPMUUR
(Volgende vragenronde is ± 3 km verder)
De eerste 2 vragen zijn links van ingang 1. De andere vragen zijn rechts, ga voorbij ’t Fortje, dan kom je aan de
stripmuur en bibliotheek Arena.
-

-

1a
1b
1c
1d
1e

Wie waren de bouwers van de Arenahal? ………………………
Waar vind je nog zo’n overkoepeling in Deurne? ………………………
Voor wie is de stripmuur een eerbetoon? ………………………
Hoeveel uur in totaal is de bib open op een normale week? ………………………
Vervolledig: Kijk …iszien

Na deze opgelost te hebben, ga je richting Muggenberglei en steek je deze over
RD Thibautstraat tot einde
eerst oversteken (GEEN VOORRANG) en
LA Arthur Matthyslaan en Jozef Verbovenlei tot 3de straat rechts
RA De Brierstraat tot einde en RD park in tot voorbij rondpunt
RD grintweg tot einde (asfaltweg)
RA asfaltweg tot einde
LA asfaltweg tot einde (uitgang park)
LA eventjes te voet tot verkeerslichten
RD Gitschotellei oversteken en RD Bikschotellaan (rechter fietspad nemen) tot rondpunt
RD Bikschotellaan tot 1ste straat links
LA Valkenputstraat tot einde
RA Vosstraat tot volgende straat
LA voor Kringloopwinkel straat tot einde

VRAGENRONDE 2: PARKING Luchthaven DEURNE
(Volgende vragenronde is ± 6 km verder)
Deze vragen staan in volgorde omdat ze te ver uiteen staan (en voor uw veiligheid)
Na 2a ga je langs het gebouw. Er is ook nog een K&F en een rondpunt en de laatste vraag is in de Luchthavenlei.
-

2a
2b
2c
2d
2e

Hoe heet hier het museum? ………………………
Als je op de knop drukt wat krijg je dan? ………………………
Als bestuurder mag je hier niet (2 antwoorden) ……………………… – ………………………
Welke maximum lengte en breedte mag je wagen op de personeelsparking hebben? ………………………
Vul aan: Jan Olieslagers is een ………………………

Na deze vraag is het tot het einde van de straat en hier heb je 2 keuzes:
Ofwel fiets aan de hand: LA Luchthavenlei oversteken en RD Vosstraat tot volgende zebrapad
en hier RA oversteken en …
Ofwel met de fiets: RA en direct LA en RD Diksmuidelaan oversteken en …

LA Vosstraat tot 1ste rondpunt
(Mogelijke omleiding wegens werken aan spoorbrug: RA Saffierstraat tot rondpunt / LA Arbeidersstraat tot
verkeerslichten / LA (fietspad aan linkerkant) Roderveldlaan tot einde en RD fietspad tot einde / RA Deurnestraat ***
LA Deurnestraat (over spoorweg) *** tot volgende rondpunt.
Rond het rondpunt tot 2de straat rechts
RA Deurnestraat tot einde
RA Antwerpsestraat tot volgende verkeerslichten
LA oversteken en RD Jozef Hermanslei tot 2de straat rechts
RA (fietspad aan linkerkant) Spoorweglaan tot einde (verkeerslichten)
RD Prins Boudewijnlaan kruisen en Spoorweglaan tot einde (recht voor is Q8-station)
RD oversteken (GEVAAR!!!) en LA (voor Q8-station) tot verkeerslichten
RD oversteken en RECHTSVOLGEN Jules Moretuslei tot 1ste zebrapad
LA (TE VOET) oversteken en RD Karel Pomastraat tot einde
RA Sint-Bavostraat tot plein juist voorbij kerk aan linkerkant

VRAGENRONDE 3: KERK VAN WILRIJK
(Volgende vragenronde is ± 1 km verder)
- 3a Wie heeft het standbeeld gegoten op dit plein? ………………………
- 3b Welke 2 heiligen komen hier voor (op het plein en op de kerk)? ……………………… en ………………………
- 3c Hoeveel maal komt het woord ‘kroon’ voor bij ‘de Nieuwe Kroon’ en hoeveel maal zie je een afbeelding
van een kroon? (tijdens WK ook onder de vlaggen kijken) … x woord – … x afbeelding
- 3d In nummer 59 zijn er 2 firma’s / zaken gevestigd. Welke? ……………………… en ………………………
- 3e Wat kun je ‘visitez’ in ‘Anvers’? ………………………
Na de vragenronde wandel (fiets aan de hand) je langs de kerk (aan uw linkerzijde) het park in tot juist na de
speeltuin.
RA
RA
RD
RA
LA
RA

langs speeltuin tot voor vijver
langs de vijver (over bruggetje) tot einde en RA asfaltweg tot einde
oversteken en LA Sint-Bavostraat tot 1ste straat rechts
Sint-Sebastiaanstraat tot 1ste straat links (speeltuintje)
Sint-Camillusstraat tot einde
Heistraat tot juist voorbij de 2de verkeerslichten en hier LINKS OVERSTEKEN NAAR

VRAGENRONDE 4 A: STRIPMUUR JOMMEKE
(Volgende vragenronde is ± 2 km verder)
- 4a Hoeveel geiten tel je op de stripmuur? (onvolledige dieren tellen ook) ……
- 4b Hoe heet de sport die Jommeke en zijn vrienden hier spelen? ………………………
(kies uit hockey – voetbal – baseball – cricket – softball)
- 4c Geef de naam van de muziekgroep hier aanwezig op de muur? ………………………
Na het bewonderen van de stripmuur en het oplossen van de vragen vervolg je links Heistraat tot volgende
verkeerslichten. Daarna
RD Heistraat tot 2de straat rechts (1ste straat heeft 2 namen)
RA Frans De Cortlaan tot einde en LA Berkenlaan tot 1ste straat rechts
RA Kastanjelaan tot einde
PARK IN EN DIRECT
RA zandweg tot 2de weg links (rechts is er een in/uitgang)
LA grintweg en direct RA zand/grindweg tot juist voorbij standbeeld

VRAGENRONDE 4 B: BOOM
(Volgende vragenronde is ± 1 km verder)
- 4d Hoeveel water drinkt een volwassen beuk? ………………………
- 4e Welk woord is gerelateerd aan beuk? ………………………
Na deze vragen rij je rechts van het standbeeld en volg deze weg tot 1ste zandweg rechts
RA zandweg tot einde en RA zandweg tot einde (in/uitgang)

RA Beukenlaan tot de verkeerslichten voor de voetgangers/fietsers

VRAGENRONDE 5: NACHTEGALENPARK
(Vragenronde 1 is ± 7 km verder)
Hier eerst een antwoord zoeken op vraag 5a en daarna LA oversteken. De volgende 4 antwoorden zijn te vinden
tot 1ste in/uitgang van het beeldenmuseum Middelheim.
-

-

5a
5b
5c
5d
5e

In welk jaar was Jazz Middelheim 30 jaar? ………………………
De afstand van het gele pad bedraagt ………………………
Welke maatschappij geeft hier drinkwater? ………………………
032883364 is het telefoonnummer van ………………………
Welke firmanamen ontbreken hier? ………. Business Law Group
………. Well
………. Private bank

Na deze vragenronde neem je de dreef rechtover 1ste in/uitgang beeldenmuseum Middelheim
LA
RA
LA
RA
LA
RA
RA
RD
RD
RA
RD
LA
RA
RA
RD
RA
RD
LA
RA
LA

dreef tot 1ste zandweg rechts
zandweg tot einde en
brede zandweg tot 1ste zandweg rechts
brede zandweg, over bruggetje, tot juist voor speeltuin en Melkerij Nachtegalenpark
kasseiweg en direct
asfaltweg tot na poort
asfaltweg tot 1ste fietspad links
Vanaf hier volg je fietsroute 04 tot fietsknooppunt 04
Volg fietsroute 03 tot 1ste zijweg (fietspad richting Rivierenhof) MAAR HIER
fietspad tot einde en
Borsbeeksebrug tot verkeerslichten
Gitschotellei tot volgende verkeerslichten
Karel de Preterlei tot 1ste in/uitgang park
park in en asfaltweg tot 1ste grintweg rechts
grintweg volgen tot 1ste kruispunt met asfaltweg
grintweg tot 2de grintweg rechts (pijl loopparcours)
grintweg tot in/uitgang park en
straat tot einde
Jozef Verbovenlei tot 1ste rechts en
Knyffstraat tot einde
Muggenberglei tot sporthal Arena aan uw rechterkant

Schiftingsvraag: Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn? ……
(tip: 37 ex. in 2007 – 68 ex. in 2010 – 108 ex. in 2013 – 76 ex. in 2016)

Hiermee eindigt onze fietszoektocht. Bedankt voor je deelname en hopelijk heb je genoten!
Vergeet niet je ingevulde antwoordblad tijdig te bezorgen bij Luc Van Ocken.
Nog gemakkelijker: typ al je antwoorden over op het antwoordblad dat je per mail kreeg of zelf hebt
gedownload, sla dit document op je computer op en verzend het als bijlage naar luc@vanocken.eu.
De juiste antwoorden en de lijst met winnaars worden eind september per mail bezorgd aan de deelnemers
die het antwoordformulier inleveren. Winnaars zonder mail krijgen een telefonisch bericht.
De winnaars krijgen dan ook de info waar en wanneer ze hun prijs kunnen afhalen.
Bij de prijzen van dit jaar o.a.:
- Fotoshoot door Erika Van Haperen, 0472 367 725 – www.ilio.be
- waardebons geschonken door Basille Broodbar, St. Bavostraat 59 te Wilrijk
- waardebons geschonken door Melkerij Nachtegalenpark, Floraliënlaan 115 te Antwerpen

Antwoordblad fietszoektocht 2018

Gezinsbond Deurne-Zuid

Naam:

Telefoonnummer:

Adres:

Email:

Deelnemen is gratis. Wil je kans maken op één van de prijzen, mail/bezorg dan het antwoordblad
vóór 16 september 2018 ingevuld bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne – luc@vanocken.eu
-

1a
1b
1c
1d
1e

Wie waren de bouwers van de Arenahal? ………………………
Waar vind je nog zo’n overkoepeling in Deurne? ………………………
Voor wie is de stripmuur een eerbetoon? ………………………
Hoeveel uur in totaal is de bib open op een normale week? ………………………
Vervolledig: Kijk …iszien

-

2a
2b
2c
2d
2e

Hoe heet hier het museum? ………………………
Als je op de knop drukt wat krijg je dan? ………………………
Als bestuurder mag je hier niet (2 antwoorden) ……………………… – ………………………
Welke maximum lengte en breedte mag je wagen op de personeelsparking hebben? ………………………
Vul aan: Jan Olieslagers is een ………………………

- 3a Wie heeft het standbeeld gegoten op dit plein? ………………………
- 3b Welke 2 heiligen komen hier voor (op het plein en op de kerk)? ……………………… en ………………………
- 3c Hoeveel maal komt het woord ‘kroon’ voor bij ‘de Nieuwe Kroon’ en hoeveel maal zie je een afbeelding
van een kroon?
… x woord – … x afbeelding
- 3d In nummer 59 zijn er 2 firma’s / zaken gevestigd. Welke? ……………………… en ………………………
- 3e Wat kun je ‘visitez’ in ‘Anvers’? ………………………
- 4a Hoeveel geiten tel je op de stripmuur? (onvolledige dieren tellen ook) ……
- 4b Hoe heet de sport die Jommeke en zijn vrienden hier spelen? ………………………
(kies uit hockey – voetbal – baseball – cricket – softball)
- 4c Geef de naam van de muziekgroep hier aanwezig op de muur? ………………………
- 4d Hoeveel water drinkt een volwassen beuk? ………………………
- 4e Welk woord is gerelateerd aan beuk? ………………………
-

5a
5b
5c
5d
5e

In welk jaar was Jazz Middelheim 30 jaar? ………………………
De afstand van het gele pad bedraagt ………………………
Welke maatschappij geeft hier drinkwater? ………………………
032883364 is het telefoonnummer van ………………………
Welke firmanamen ontbreken hier? ………. Business Law Group
………. Well
………. Private bank

SCHIFTINGSVRAAG

Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn? ………

