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Fietszoektocht  Gezinsbond Deurne-Zuid  2009 
 
Ook dit jaar kiezen we voor een kindvriendelijk traject (25 km) met 5 haltes om vragen op te lossen. Halverwege 
kan je verpozen in Taveerne Klein Schawijck, Schawijckplasweg 14 te Ranst (vanaf 12 uur - ma+di gesloten). Zij 
steunen ons met enkele waardebons voor de winnaars. Geniet tijdens de fietstocht van de natuur en veel succes 
met het oplossen van de vragen! 
 

Wil je kans maken op één van onze prijzen, bezorg dan het ingevulde deelnemersformulier  
vóór 1 september bij Luc Van Ocken,Waasdonk 89 – 2100 Deurne. 

 Infolijn: 03/321.28.02 of luc.vanocken@skynet.be. Zie ook  www.gezinsbond.be/deurne-zuid. 
 

Fiets naar de Ruggeveldlaan in Deurne-Zuid en neem het fietspad naast de brug over de autostrade 
(vlakbij Europasquare): Peter Benoitlaan. Steeds rechtdoor (Hoogveld), onder de Autolei door (tunnel 
onder rond punt van Wommelgem) en je komt vanzelf in de Immerseelstraat. 
L: Van Tichelenlei 
L: Ternesselei (onder E 313 door) 
R: Uilenbaan (aan kruising Doornaardstraat rechtdoor)   

De Ternesse Golf & Country Club is in 1976 opgericht. De baan is aangelegd door Harold James Baker.    
Er zijn drie lussen van negen holes, met een par van resp. 35, 36 en 34. De A en B holes lopen door elkaar 
heen, de C-baan ligt ernaast. Vroeger stond er op Ternesse een kasteel. De overgebleven ruïnes van de 
bijgebouwen hiervan zijn gerenoveerd en dienen nu als clubhuis.De club heeft ongeveer 1200 leden. 

L: Beemdkant (tegenover ‘Keukenhuis’ – daarna rechts volgen) 
L: Wijnegemsteenweg – Wommelgemsteenweg     
R: Eikenlaan (markt op vrijdagvoormiddag)  
R: Turnhoutsebaan  

Het park Wijnegemhof met de Jan Vlemincktoren is een beschermd wandelbos in de Schijnvallei.  
R: Molendreef 
R: Kasteellei 
VRAGENRONDE 1 aan het gemeentelijk Sportcentrum 
R: Kasteellei 
R: Stokerijstraat 
Rechtdoor Eenhoornstraat tot aan rond punt 
3de R: Oelegemsteenweg (dus eigenlijk links afslaan) 
R: De Keer 
R: Keerbaan (brug over en onmiddellijk linksaf) 
L: Hogenaardseweg (tot Schawijkplasweg nr. 14) 
VRAGENRONDE 2 aan Taverne Klein Schawijck 

Deze bakstenen kasteelhoeve werd omgebouwd tot 
een taveerne, momenteel uitgebaat door Chantal, de 
dochter van Gaston Berghmans. 

Vervolg de Schawijkplasweg 
L: Schawijkstraat 
R: Boerenkrijglaan 
L: Kastanjelaan 
L: Kasteeldreef 
 

 

VRAGENRONDE 1 
 

1a: Hoeveel vlaggenmasten zijn er hier? 
      …………………………………………… 
 

1b: Naar welke 2 paden wordt hier verwezen? 
      …………………………………………… 
 

1c: Waarvoor moet je volgens de loopcode 
      uitwijken?   ……………………………… 
 

1d: Hoe lang is de fit-o-meter voor 55+ers? 
      …………………………………………… 
 
 

VRAGENRONDE 2 
 

2a: Hoeveel lantaarnpalen zijn er op het terras? 
      ……………………………………………… 
 

2b: Wat is het bouwjaar van dit gebouw? 
      ……………………………………………… 
 

2c: Waarvoor kan je terecht in ‘Het blauwe schaap’? 
      ……………………………………………… 
 

2d: Wat wordt er in de Denshoeve verkocht? 
      ……………………………………………… 
 



VRAGENRONDE 3 aan kasteel Zevenbergen 
De naam van dit kasteel gaat terug tot 1461 (Arnold 
van Sevenberghen), maar wellicht ligt de oorsprong 
van het kasteel nog enkele eeuwen vroeger. Het kasteel 
doet nu dienst als bezinningscentrum. 

Fiets het domein door (grot rechts houden) 
L: Schawijkstraat 
3derR: Selsaetenstraat, ten einde ‘t fietspad links nemen, 
dan rechtdoor: Verbrandelei – Kasteelstraat 

Kasteel Selsaeten werd in 1897 opgericht in neo-Vlaamse 
renaissancestijl en doet nu dienst als bejaardenhuis.  

2de R: Sint Michielsestraat 
L: Molenbeekstraat 
R: Kallement 
L: Kallement tot op de Kerkplaats 
VRAGENRONDE 4 op de Kerkplaats 

De kerk HH. Petrus en Paulus is een laat gotische 
landelijke Brabantse kerk met een merkwaardige toren. 
Temidden van lindebomen staat de kaak of schandpaal.  
Deze schandpaal is één van de zeldzaamste exemplaren die ons land nog bezit; het is een monument van zeer 
oude datum. De schandpaal werd vroeger gebruikt om misdadigers te geselen. Later werd hij gebruikt door 
de veldwachters om bevelen van hogerhand en plakkaarten van notarissen af te kondigen.  

Aan andere kant van de kerk nemen we de Dasstraat tot aan het rond punt. 
2de R: Hoevenstraat (dus eigenlijk rechtdoor) 
4de L: Rollebeekstraat 
2de L: Moffenhoeven 
R: Rooseweg 
L: Fortbaan 
R: Fort II straat 
VRAGENRONDE 5 aan het Fort II 

Fort II maakt deel uit van de Brialmontomwalling 
van Antwerpen, één van de meest prestigieuze 
vestingbouwprojecten uit het 19de eeuwse Europa. 
Een reeks van 8 bakstenen forten die volgens hetzelfde patroon werden gebouwd en een vooruitgeschoven 
'gordel' vormden op 4 km van de stad. De grondwerken begonnen in april 1860, maar pas in 1868 was het 
voltooid. Van 1909 tot 1911 werden plaatselijk bijkomende versterkingen in beton aangebracht.  
Het 33 ha grote domein werd in 1977 aangekocht door het gemeentebestuur en kreeg een nieuwe bestemming 
als natuur- en recreatiegebied. Sindsdien staat een deel van het fort ter beschikking van de Wommelgemse 
verenigingen. Er zijn ook drie musea gehuisvest. Een jaar lang wordt 150 jaar fortengordel gevierd.   

Vervolg de Fort II straat en (rechtdoor) de Fortbaan. 
Op de hoek van het fort rechtdoor in de Kandonklaan.(richting fietstunnel) 
R: Van Tichelenlei  
L: Immerseelstraat – onder Autolei door en naar vertrekpunt via Hoogveld en Peter  Benoitlaan 
 

Schiftingsvraag: Hoeveel volledig ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn?  ……… 
     (tip: 37 ex. in 2007 – 54 ex. in 2008) 

 

Zaterdag 5 en zondag 6 september 2009, tijdens de braderij in Deurne-Zuid (Herentalsebaan), kunnen de 
deelnemers de oplossingen inkijken en hun prijs in ontvangst nemen aan de stand van de Gezinsbond. 

Alle winnaars worden op voorhand per mail of telefoon verwittigd. 
 

Wie graag zou hebben dat we maandelijks een fietstocht organiseren, schrijft hier zijn voorkeursafstand: ...... km 

VRAGENRONDE 4 
 

4a: Hoeveel everkoppen zijn er op de schandpaal? 
      ……………………………………………… 
 

4b: Geef het bouwjaar van het oude gemeentehuis. 
      ……………………………………………… 
 

4c: Welke pastoor overleed op 15 juni 1716? 
      ……………………………………………… 
 

4d: Uit welk jaar dateert de pomp? 
      ……………………………………………… 
 

VRAGENRONDE 5 
 

5a: Hoeveel petanquebanen zijn er in het binnenfort in 
      openlucht? ………………………………………… 
 

5b: Wat is het maximum aantal toegelaten personen in de 
      feestzaal?   ………………………………………… 
 

5c: Hoeveel gemarkeerde parkeerplaatsen voor  
     gehandicapten zijn er in het binnenfort?  …………… 
 

5d: Welk hondenras komt hier vergaderen? 
      ……………………………………………………… 
 

 

VRAGENRONDE 3 
 

3a: Wie heten u hier welkom? 
      ……………………………………………… 
 

3b: Langs welke 3 hoeves voert het wandelpad van 
      3 km?  ……………………………………… 
      ……………………………………………… 
 

3c: Wie beheert dit natuurgebied? 
      ……………………………………………… 
 

3d: In welk jaar werd de grot ingewijd? 
      ……………………………………………… 
 

 


