Naam:

Telefoonnummer:

Adres:

Fietszoektocht Gezinsbond Deurne-Zuid 2008
Gelieve het ingevulde deelnemersformulier vóór 1 september te bezorgen bij Luc Van Ocken,Waasdonk 89 te
2100 Deurne. Infolijn: 03/321.28.02 of luc.vanocken@skynet.be. Zie ook www.gezinsbond.be/deurne-zuid.
We hebben dit jaar gekozen voor een kort, kindvriendelijk traject (20 km) met 5 haltes om vragen op te lossen.
Halverwege kan je verpozen in De prieelhoeve (dinsdag gesloten), waar je met de bon op keerzijde een extraatje
aangeboden krijgt (enkel geldig in juli en augustus). Geniet ervan en veel succes met het oplossen der vragen!

Fiets naar de Mortselsesteenweg in Deurne-Zuid en neem het fietspad naast nr. 65 (altijd rechtdoor).
In de bocht van de Grensstraat neem je het zandpad rechtdoor naar de Vinkeniersweg.
R: August Van Putlei en via het fietstunneltje kom je in de Lindenboomstraat.
R: Georges De Grooflei
L: de Robianostraat; aan de lichten rechtdoor: Akkerdonckstraat
R: Schanslaan
L: Hulgenrodestraat (L-R Hulgenrodestraat volgen, de doodlopende straatdelen negeren);
fietspad rechtdoor volgen langsheen kasteel Hulgenrode.
VRAGENRONDE 1
VRAGENRONDE 1 aan ingang tot kasteel Hulgenrode
1a: Welke blaadjes omringen Maria?
Tijdens de schoolvakanties kunnen honderden kinderen op
deze terreinen terecht tijdens de stedelijke speelpleinwerking.
De rechterkant van kasteel Hulgenrode werd gebruikt door
de schoolkolonie, de linkervleugel door Sociale Familiezorg.
In 1951 begon men hier met de opleiding voor gezinshelpsters.

…………………………………………
1b: Enkel wie heeft doorgang tot het kasteel?
…………………………………………
1c: Wat heeft CANT hier gedaan?
…………………………………………

1d: Welke held vind je tussen Lambik en Jerom?
Volg de weg rechtdoor via de Gulkenrodestraat.
…………………………………………
L: Netelaarstraat
R: fietspad naar Pietingbaan; oversteken en ± rechtdoor de Stommehoevenstraat volgen.
2deR: Vremdesesteenweg
VRAGENRONDE 2
L: Broederlozestraat
2a: In welk land vindt men driedubbel plezier?
2deR: Groenenbroekstraat tot kerk van Millegem.
……………………………………………

VRAGENRONDE 2 aan kerk van Millegem

2b: Hoe heet de vrouw van P. J. Valenteyn?
……………………………………………

2c: Wat betekent de afkorting BVDZ?
De Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opgenomen Kapel, de kerk
……………………………………………
van Millegem (gehucht van Ranst) was de eerste parochiekerk
van de heerlijkheid Ranst. De kerk werd gebouwd tussen de
2d: Hoe laat is de zondagse eucharistieviering?
13de en de 16de eeuw; de toren dateert uit de 13de eeuw.
……………………………………………
De kerk brandde in 1608 gedeeltelijk af, en werd herbouwd.
Deze hernieuwde kerk was tegen 1684 dusdanig vervallen dat de kerk in 1684 opnieuw is opgebouwd op de oude
fundamenten. Millegem was een parochie tot 1805, waarna het gesplitst werd onder de parochies Vremde en
Ranst. In 1805 werd de kerk gesloten voor dagelijkse erediensten. Enkel de Sint Antoniusviering (17 januari), de
Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opneming (15 augustus), en begrafenissen van mensen uit de Millegemse kern
vonden hier toen nog plaats. Vanaf 1955 worden er opnieuw wekelijkse erediensten opgedragen in de kerk.
De klok van de kerk van Millegem is de oudste klok van de streek, ze werd in 1805 aan de kerk geschonken door
de weduwe van het kasteel Zevenbergen, nadat de vorige klokken waren verwijderd door de Fransen, en in
tegenstelling tot de andere klokken uit de streek (en om onbekende redenen) is de kerkklok niet opgevorderd
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Binnen in de kerk staan enkele beelden uit de 16de en 17de eeuw, waarvan de
Calvarie uit de 16de eeuw, van de Mechelse beeldhouwer T. Hazart, de belangrijkste is.
Momenteel wordt de kerk buiten erediensten onder andere gebruikt om concerten te geven en cd's in op te
nemen; de beperkte hoorbaarheid van geluiden uit de omgeving speelt hierin mee.

R: Sint Bernardsstraat
R: Eekstraat
L: Millegemweg (smal zandpad)
L: Wommelgemse Steenweg
R: Boomkensstraat – Dorpsplaats
VRAGENRONDE 3 aan Dorpsplaats van Vremde

VRAGENRONDE 3
3a: Welke vriend laaft de dorstigen?
………………………………………………
3b: Hoeveel vlaggenstokken hangen aan de gevel
van het gemeentehuis? …………………….
3c: Welke functie heeft de WigWam?
………………………………………………
3d: Hoeveel strepen staan er tussen alle wandelende
woorden? …………………………………

De vroegere naam van Vremde is Frimethe.
In Vremde stond aan de kruising van de Abdijweg met de Molenbeek een cisterciënzerabdij. Omdat Vremde niet
de meest economische en strategische plaats bleek te zijn, verhuisden de cisterciënzers in 1246 naar Hemiksem.

R: Weverstraat
3de L: Toeffelhoek tot aan nr. 22.
Toeffelhoek zou een verbastering kunnen zijn van 'duivelshoek', maar de kartoeffel-verklaring is waarschijnlijk
de juiste. Vroeger was het hier één grote akker vol aardappelen; tijdens de oorlog waren er Duitsers gelegerd.
Het Duitse woord voor aardappel is Kartoffel, de Antwerpenaars maakten daar kartoeffel van en later werd het
woord nog ingekort tot toeffel. In deze taveerne verbleven toen ook enkele Russische krijgsgevangenen.

VRAGENRONDE 4 aan De Prieelhoeve (bon onderaan)
R: Groenstraat
L: Olieslagerijstraat
L-R: Spokenhofstraat
Spokenhof is een vervorming van Sompekenhof.
Het Spokenhof was ruim 35 jaar ( tot in 1959) de woonen werkplaats van componist Jef Van Hoof (1886-1959).

VRAGENRONDE 4
4a: Wat is de vroegere naam van de prieelhoeve?
……………………………………………
4b: Hoeveel bronstenen zijn er in het tuintje?
……………………………………………
4c: Edonna loopt hier rond. Welk dier is het?
……………………………………………
4d: Waarom mag je in de gracht niet graven?
……………………………………………

L: Borsbeeksteenweg (voorzichtig oversteken)
R: Veldkant – aan 1ste huis rechts afslaan en
aan iedere splitsing rechts afslaan richting Borsbeek-kerk, via Gasthuishoeve, Fort 3 en Zoomweg.

Fort 3 is een fort gelegen te Borsbeek aan de Zoomweg en onderdeel van de Brialmontgordel. In 1859 begon
men de bouw en het werd voltooid in 1864. In de loop der tijden zijn verschillende delen van het fort afgebroken.

Aan de speeltuin rechtsaf naar de Boechoutse Steenweg; dan links tot aan de kerk.
VRAGENRONDE 5 aan de kerk van Borsbeek

VRAGENRONDE 5
5a: Welke vogel siert de dorpsherberg?

Via de Robianostraat – Georges De Grooflei –
……………………………………………
Lindenboomstraat – August Van Putlei – … naar huis. 5b: Uit welke eeuw dateert het kerkgebouw?
……………………………………………

Schiftingsvraag:
Hoeveel volledig ingevulde antwoordformulieren
zullen tijdig ingeleverd zijn? …………
(tip: 182 ex. in 2006 – 37 ex. in 2007)

5c: Waarin moet Vlaanderen meer investeren?
……………………………………………
5d: Waarom krijgt de school 10 op 10?
……………………………………………

Zaterdag 6 en zondag 7 september 2008, tijdens de braderij in Deurne-Zuid, kunnen de
deelnemers de oplossingen inkijken en hun prijs in ontvangst nemen aan de stand van de
Gezinsbond (Herentalsebaan 252). Alle winnaars worden op voorhand verwittigd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij consumptie krijgen de deelnemers van deze fietszoektocht een gratis portie kaas
& salami aangeboden door de uitbaters van De prieelhoeve, Toeffelhoek 22 – Vremde.

