Naam:

Telefoonnummer:

Adres:

Email:

Fietszoektocht Gezinsbond Deurne-Zuid 2012
We hebben ook dit jaar een mooi traject uitgestippeld (21 km) met onderweg 6 haltes om vragen op te lossen.
Je hoeft hiervoor nergens binnen te gaan. Het traject is een lus, zodat je eender waar kunt beginnen.
Tijdens de fietstocht kan je verpozen in kasteel Bisschoppenhof (open van 11 tot 23 uur, maandag gesloten – zie
bon onderaan) of in de Riddershoeve (open van 10 tot 22 uur – zij steunen ons met waardebons voor de winnaars).
Voorzie wat tijd om de parken en kasteeltjes waar je voorbij komt te bewonderen, geniet van de omgeving en veel
succes met het oplossen van de vragen (er zijn geen strikvragen).Wil je kans maken op een prijs, mail dan het
ingevulde antwoordblad vóór 3/09 naar luc.vanocken@skynet.be of bezorg het bij Luc Van Ocken, Waasdonk 89,
2100 Deurne, tel. 03/321.28.02. Zie ook www.gezinsbond.be/deurne-zuid.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen.

Opmerking: RA: rechtsaf

LA: linksaf

RD: rechtdoor

Vertrekpunt aan cultuurcentrum ‘Den Tip’, Van den Hautelei 79 te Deurne-Zuid (rug naar de poort).
In het voormalige meisjesweeshuis uit 1911 (‘Terninckgesticht’) werd na wereldoorlog II het Vrij Technisch
Instituut van Borgerhout, afdeling Deurne, ondergebracht. In 2001 is het gebouw heropend als Cultureel
Centrum Den Tip. Het voorplein van Den Tip met zijn eik en drie grote esdoorns is een piepklein maar belangrijk
groen plekje voor de buurt. Het speeltuintje en het basketplein lokken de jeugd. De petanquevelden en de
zitbanken in het lommer baden op een mooie zomerdag in een Provençaalse sfeer.

RA: Van den Hautelei tot einde (opgelet voor de tram!)
RA: Herentalsebaan tot 1ste verkeerslichten
LA: Florent Pauwelslei tot volgende verkeerslichten
RD: Ruggeveldlaan tot juist voorbij brug (autostrade) en dan LA: OVERSTEKEN!
** kasseiweg naast de brug tot 1ste zandweg rechts
RA: zandweg tot einde en RD asfaltweg en RD zandweg tot einde
Het Rivierenhof is een stadspark (130 ha), eigendom van en beheerd door de Provincie Antwerpen. De naam
‘Ter Rivieren’ verwijst naar de aanwezigheid van de door het park meanderende rivier Schijn en de vijvers die
daardoor zijn ontstaan. Een deel van het park is recreatief ingericht, een ander deel is quasi wild. Je wandelt er
in een zich schijnbaar spontaan ontwikkelende natuur.

LA: parkweg tot 3de zandweg rechts (beeld ‘vrije vogels’)
RA: zandweg tot einde
RD: asfaltweg (gebouw info wacht rechterkant) tot 1ste zandweg links
LA: zandweg tot einde
RA: zandweg tot einde
RA: zandweg tot uitgang
RD: aan verkeerslichten over en RD Ter Rivierenlaan tot 1ste straat rechts
RA: Plankenbergstraat tot 2de links
LA: Venneborglaan tot rondpunt
LA: Alfons Schneiderlaan (fietspad) tot 1ste verkeerslichten
RD: Alfons Schneiderlaan + Jan Welterslaan tot rondpunt (het rondpunt rondrijden of te voet oversteken
LA: Gallifortlei tot 1ste rechts
aan de zebrapaden)
ste
RA: Gijsbrecht Van Deurnelaan tot 1 links
LA: Vorsenkweekstraat tot einde
RD: Bisschoppenhofpark inrijden tot 1ste asfaltweggetje rechts
RA: asfaltweg en zandweg tot bruggetje
Het Bisschoppenhof is het oudste kasteel in Deurne. Het is talloze keren herbouwd, maar blijft een prachtig decor
in een mooi park (2ha93a). Je kan in het Grand Café terecht voor een hapje en een drankje.
" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij afgifte van deze bon krijgen de deelnemers aan onze fietszoektocht in kasteel Bisschoppenhof,
Suzanne Spanhovenstraat 2 te Deurne, gratis Breydelhapjes bij de bestelde drankjes en hun tweede
(identieke) drankje aan € 1. Deze bon is enkel geldig vanaf 30 juni t/m 2 september 2012.
Naam/namen: ………………………………………………………………………………………………

VRAGENRONDE 1 aan kasteel Bisschoppenhof
RD: over bruggetje
RD: over gras en door poort tot straat
RA: straat tot 1ste links
LA: Gijsbrecht Van Deurnelaan tot einde
LA EN DIRECT RA: Van Heystveltstraat tot 1ste rechts
RA: Lakborslei tot 1ste verkeerslichten
RD: Bisschoppenhoflaan oversteken en
RD: brug over het Albertkanaal tot de verkeerslichten

VRAGENRONDE 1
1a: Welke vogels komen hier tijdens het schooljaar
elke zondag bijeen? ………………………….
1b: Wanneer mag je de boei met reddingslijn
gebruiken? ……………………………………
1c: Welk telefoonnummer moet je bellen als er iets
stuk is op het speelterrein?……………………
1d: Op welk speeltuig staat het label FSC?
………………………………………………....

De Deurnebrug wordt in de volksmond ook wel ‘Brug van den Azijn’ genoemd. ‘Den Azijn’ was de afgebrande
oude azijnfabriek De Blauwe Hand van azijnbrouwer Bosiers, reeds opgericht in 1760, en in 1966 gefusioneerd
met Devos Lemmens.
Merksem was tot in de helft van de 19e eeuw een landelijke gemeente. Vanuit Merksem werd er stro geleverd aan
de stad Antwerpen, vandaar dat de Merksemenaars nog altijd de bijnaam stroboeren hebben. Dit landelijk
karakter verdween met de industrialisatie die in 1874 begon.

RD: Deurnsebaan (Merksem) tot 2de zandweg rechts (voorbij Q8 tankstation, over MARKT)
RA: ( Bouckenborghpark) zandweg en over bruggetje en DIRECT
LA: zandweg naast het water tot 1ste links
VRAGENRONDE 2
LA: over bruggetje en zandweg tot einde
2a: Welke dag van de week opent de jeugdlounge?
VRAGENRONDE 2 aan jeugdcentrum Bouckenborgh
………………………
Bouckenborgh is een echt wandelpark (11ha26a) met

2b: Hoeveel ronde vensters tellen de 2 gebouwen
statige beukendreven, een verwilderde boomgaard, een grote
van jeugdcentrum Bouckenborgh? ……
vijver en een kasteel met grachten, gebouwd in 1810. Een
2c: Wie gebruikt de producten van ‘Rossignol’?
deel van de grachten wordt gebruikt door de vissersclub. In
………………………………………………
het begin van de 20ste eeuw werd kasteel Bouckenborgh
ingericht als bejaardentehuis. In 1971 werd het verkocht aan
2d: Door welk bedrijf wordt het jeugdcentrum
de toenmalige gemeente Merksem en werd het een school
beschermd? ……………………………………
voor buitengewoon onderwijs.
In 1995 werd het gerestaureerd en momenteel doet het dienst als cultuurcentrum. Het kasteel en het ringwater
zijn erkend als beschermd monument en landschap. In de bijgebouwen vind je jeugdcentrum Bouckenborgh.

LA: kasseiweg (kasteeldreef) tot einde. Hier gaan we even te voet.
De Bredabaan was al in de middeleeuwen de belangrijkste verbindingsweg naar het Noorden. De naam ‘Kleine
Bareel’ is afgeleid van de douanepost (met bareel) die hier in vroeger tijden stond langs de Bredabaan als
invalsweg naar Antwerpen toe. Aan die verbindingsweg werden herenhuizen gebouwd die als buitenverblijven
fungeerden voor de rijkere klasse uit Antwerpen, die zo nu en dan kwam verpozen in het groen.

LA: Bredabaan tot 1ste verkeerslichten
RA: oversteken en LA: Bredabaan tot 1ste weg rechts
RA: Parkweg (fiets- en voetpad) tot einde
VRAGENRONDE 3 aan het zwembad van Merksem
Het Gemeentepark (6ha35a) is één van de mooiste en meest
rustgevende plekjes van Merksem. Het is een aangenaam
park met een fraaie vijver.
In het park is ook het gemeentelijk zwembad gevestigd.
Het kleuterparkje (4ha12a) aan het Hof van Roosendael is
een onderdeel van dit gemeentepark. Het kasteelgebouw is
omringd door water en sportvelden.

VRAGENRONDE 3
3a: Wanneer mag je geen glas in de glascontainer
werpen? ……………………………………......
3b: Wat moet er ‘indevuilbak.be’? ………………
3c: Wie was minister van volksgezondheid en gezin
bij de eerstesteenlegging van het zwembad?
…………………………………………………
3d: Waar zijn volgens het parkreglement ruiters wel
toegelaten? ……………………………………

RD: asfaltweg langs zwembad, park in en direct LA: asfaltweg blijven volgen tot juist voor vijver
LA: asfaltweg tot 1ste links, zodat je via de speeltuin aan de uitgang komt (asfaltweg tot einde)
" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geniet van je Breydelhapjes! Zie ommezijde

RA: Speelpleinstraat tot 1ste ingang links voorbij sporthal Antwerp Gaints
LA: park in en direct LA: asfaltweg volgen tot voorbij kasteel Hof van Roosendael
VRAGENRONDE 4 aan het Hof van Roosendael
Waar nu het Hof van Roosendael staat, stond vroeger een
‘stede met huis’ genaamd ‘De Kyckuyt’. Tijdens het beleg
van Antwerpen in 1585 zou dat volledig leeggeplunderd en
verwoest zijn. Het kasteeltje dat er nu staat, is het
poortgebouw van het verdwenen Roosendaelhof (1635).
Het kasteeltje werd op 30 september 1924 aangekocht
door de gemeente en op 31 juli 1936 geklasseerd. In het
Hof van Roosendael is de zetel van de Koninklijke Kring
voor Heemkunde gevestigd. Alle gebruiksvoorwerpen,
documenten, plans, heem- en oudheidkundige voorwerpen
die betrekking hebben op Merksem worden hier bewaard.

VRAGENRONDE 4
4a: Op welke dag is het heemmuseum open?
…………………………………………………..
4b: Welke verkiezing won deze plaats?
…………………………………………………
4c: Waar kan ik een volledige versie van het
parkreglement lezen? ………………………
4d: Welke vruchten sieren de voorgevel van het huis
Met adres Terlindenhofstraat 308? ……………

RA: Terlindenhofstraat tot einde
RD: We rijden over het plein tot 2de straat links. Opgelet! Tweerichtingsverkeer, gebruik het zebrapad!
LA: Catershoflaan (linkerkant Catershoeve) over het fietspad tot 2de straat rechts
De Catershoeve werd in 1716 gebouwd tijdens de periode dat het erf aan de famillie le Cat toebehoorde. Rond
1925 telde de Catershoeve niet minder dan 5 werkpaarden en 40 hoornbeesten, voor die tijd een prachtig beleid.

RA: Meereigen tot 2de straat links
LA: Kasteelveldenstraat tot 1ste straat rechts
RA: Ringlaan tot 1ste verkeerslichten
RD: Bredabaan oversteken en
RD: en direct RA: Jos De Swertsstraat tot einde
RD: straat oversteken en RD: park inrijden (poort sluit na 21.30 uur) – grindweg tot einde park
RD: Wildert tot einde straat
RA: Eethuisstraat tot 1ste straat links (zebrapad)
LA: Van Beethovenlei tot einde
RA: Marialei tot 1ste straat links
LA: Stanislas Meeuslei tot einde
LA: Deuzeldlaan tot juist voor dienstencentrum Cogelshof
Dienstencentrum Cogelshof is een open huis voor alle buurtbewoners en heeft drie grote taken: ontmoeting,
ontspanning en vorming. Hiervoor staan de polyvalente zalen en de cafetaria ter beschikking. Tussen 12 en
13.30 uur kan je hier aan € 6,40 een lekker middagmaal komen eten met soep, hoofdgerecht en dessert..

RA: straat (Voorschotenlaan) tot 1ste straat links
LA: Plutostraat tot 1ste straat links
LA: Marsstraat tot einde
RA: Kruiningenstraat (FIETSPAD) tot 1ste straat links
LA: Liebiglaan tot einde (Bouwwerken Vermeiren)
De Duitse chemicus Justus von Liebig richtte in het laatste deel van zijn leven zich vooral op vleesextracten, en
zo startte hij het bedrijf Liebig vleesextracten, dat op een goedkope wijze bouillon maakte als alternatief voor
echt vlees. Vanaf 1866 werd dit op grote schaal geproduceerd. Bij zijn producten werden reclame-chromo's
gevoegd, met op de ene zijde een afbeelding en op de andere zijde een reclameboodschap voor de consument. Er
bestaat een internationale verzamelaarskring voor deze afbeeldingen.

LA: Deurnevoetweg tot 1ste asfaltweg rechts
RA: Papenaardekensstraat tot 1ste parkingang links
(tegenover huisnummers 196 en 198)
LA: park van Schoten inrijden
over kasseiweg tot het Kasteel van Schoten
(volksdansfestival van 6 tot 13 juli)
VRAGENRONDE 5 aan het Kasteel van Schoten
en de Riddershoeve, Kasteeldreef 40 te Schoten.

VRAGENRONDE 5
5a: Wat krijgt een nieuw groen jasje?
…………………………………………………………
5b: Voor welke leeftijd is er vakantieopvang in Park-iet?
…………………………………………………………
5c: Aan welke bar word je verzocht het water te laten staan?
…………………………………………………………
5d: Op welke datum heeft Rika Van Ocken de heropbouw
van het kasteel opgestart?
……………………………………

De naam Schoten is mogelijk afgeleid van houten schaaldelen waarmee landerijen vroeger werden afgescheiden;
zo’n schaaldeel werd schot of schoot genoemd. De eerste vermelding van het Hof van Schoten stamt uit 1232. Het
gebouw werd in 1950 door het gemeentebestuur gekocht en in 1955 werd het ingericht als cultureel centrum.
Het Kasteel ligt in het park van Schoten en is omringd door een gracht. De valkentoren en een grote hoeveschuur
(Riddershoeve, genoemd naar de laatste bewoners) horen ook bij het Kasteel.
Schoten ligt op een geografische breuklijn: het noord- en oostelijk gedeelte van de gemeente is hoger gelegen en
heeft een zanderigere bodem dan het westelijke gebied tegen Merksem dat een meer lemige grond bevat. Lange
tijd bestond Schoten dan ook uit hei en bos aan de ene kant en landbouwgronden aan de andere kant.

We volgen de weg met straatstenen richting atletiekclub tot einde straatstenen
RD: onverharde weg tot 1ste zandweg rechts (zitbank en vuilbak)
RA: zandweg tot 2de zandweg links
LA: zandweg en over bruggetje tot straat
RA: Braamstraat en RD: brug over Alberkanaal tot 1ste verkeerslichten
RD: Deurnesteenweg – Schotensesteenweg tot 4de straat aan rechterkant Frans Van Heymbeecklaan)
LA: steenweg oversteken en RD: (Ertbruggebos) zandweg tot einde
Vanuit de Bremweide loopt het Ertbruggebos als een groene strook naar het zuiden.
Kasteel Ertbrugge, thans kindertehuis ‘Immaculata’, is een omwaterd kasteel met een mooi park.

RA: dreef met kasseiweg tot einde
RA: kasseiweg tot 1ste straat links
LA: Prof. Van den Wildenberglaan (links kasteel Zwarte Arend)
VRAGENRONDE 6 aan kasteel Zwarte Arend
Het kasteel Zwarte Arend werd gebouwd in
1784 en heeft verschillende namen gehad zoals
‘Arentshof” of ‘hof Zwarte Arend’. Het kasteel
kreeg ook de naam Jezuïetenhof omdat deze
orde er een kostschool uitbaatte van 1826 tot
1836. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het
kasteel opgeëist door de bezetter en na de
bevrijding door de geallieerden. Dit kasteel
kwam in 1957 in handen van het OCMW van
Antwerpen, dat het ombouwde tot rusthuis.

VRAGENRONDE 6

6a: Welke specialisatie had professor Van den Wildenberg?
…………………………………………………………
6b: Hoeveel volwassenen staan er afgebeeld op de voorgevel
van het gebouw tegenover het kasteel? ………………..
6c: Welke dienst aangepast vervoer huist in het kasteel?
……………………………………………………………
6d: Waarvoor staat ‘De Terp’? ………………………………

RD: Zwarte Arendlaan tot 4de rechts
RA: Condorlaan
RD: Torenvalklaan tot einde
LA: Yvan Maquinaylei tot einde
RA: August van de Wielelei tot 1ste verkeerslichten
LA: Ruggeveldlaan tot einde (of tot kasseiweg rechts, vlak voor de brug: zie **kasseiweg op blz.1)
Het Rugge(n)veld was een heuvelrug uit het neolithicum, tussen de Grote en Kleine Schijn, dus tussen
Wijnegem en waar nu het Sportpaleis ligt, bij de Tweemontstraat. Het Ruggenveld liep door tot in Wommelgem
en Borsbeek. De Fredeganduskerk en Deurne-Centrum staan op een uitloper van het Ruggenveld. Het hoogste
punt van het Ruggeveld was 14 meter, maar het Ruggeveld is in de loop van de tijd afgegraven om wegen aan
te leggen en om zavel te winnen voor het maken van mortel. Omdat de grond hoog lag en dichtbij water, was
het Ruggeveld één van de eerste plaatsen in Deurne waar boeren zich vestigden. De eerste schriftelijke
vermelding van het Ruggeveld die bewaard is gebleven, is al van 1289.
Een paar van de boerderijtjes en veel daglonershuisjes vormden het gehucht Ruggeveld.

RD Florent Pauwelslei tot volgende verkeerslichten
RD Dascottelei tot 1ste straat rechts
RA Van den Hautelei tot Den Tip
Schiftingsvraag : Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn? ……
(tip: 37 ex. in 2007 – 54 ex. in 2008 – 71 ex. in 2009 – 68 ex. in 2010 – 83 ex. in 2011)
De juiste antwoorden en de lijst met winnaars worden je in september per mail bezorgd.
De winnaars krijgen dan ook de info waar en wanneer ze hun prijs kunnen afhalen..

Sponsors: de Riddershoeve (Schoten) en kasteel Bisschoppenhof (Deurne)

Antwoordblad fietszoektocht Gezinsbond Deurne-Zuid 2012
Naam:

Telefoonnummer:

Adres:

Email:

Deelnemen is gratis.
Wil je kans maken op één van de prijzen, bezorg dan dit ingevulde antwoordblad
vóór 3 september 2012 bij Van Ocken,Waasdonk 89, 2100 Deurne – luc.vanocken@skynet.be.
VRAGENRONDE 1

VRAGENRONDE 2

1a: Welke vogels komen hier tijdens het schooljaar
elke zondag bijeen? ………………………….

2a: Welke dag van de week opent de jeugdlounge?
………………………

1b: Wanneer mag je de boei met reddingslijn
gebruiken? ……………………………………

2b: Hoeveel ronde vensters tellen de 2 gebouwen
van jeugdcentrum Bouckenborgh? ……

1c: Welk telefoonnummer moet je bellen als er iets
stuk is op het speelterrein?……………………

2c: Wie gebruikt de producten van ‘Rossignol’?
………………………………………………

1d: Op welk speeltuig staat het label FSC?
………………………………………………....

2d: Door welk bedrijf wordt het jeugdcentrum
beveiligd? ……………………………………

VRAGENRONDE 3

VRAGENRONDE 4

3a: Wanneer mag je geen glas in de glascontainer
werpen? ……………………………………......

4a: Op welke dag is het heemmuseum open?
…………………………………………………..

3b: Wat moet er ‘indevuilbak.be’? …………………

4b: Welke verkiezing won deze plaats?
…………………………………………………

3c: Wie was minister van volksgezondheid en gezin
bij de eerstesteenlegging van het zwembad?
…………………………………………………
3d: Waar zijn volgens het parkreglement ruiters wel
toegelaten? ……………………………………

4c: Waar kan ik een volledige versie van het
parkreglement lezen? ………………………
4d: Welke vruchten sieren de voorgevel van het huis
Met adres Terlindenhofstraat 308? ……………

…………………………………………………

VRAGENRONDE 5

VRAGENRONDE 6

5a: Wat krijgt een nieuw groen jasje?
…………………………………………………

6a: Welke specialisatie had professor Van den
Wildenberg? …………………………………

5b: Voor welke leeftijd is er vakantieopvang in
Park-iet? ………………………………………

6b: Hoeveel volwassenen staan er afgebeeld op de
voorgevel van het gebouw tegenover het kasteel?
………………………………………

5c: Aan welke bar word je verzocht het water te laten
staan? …………………………………………
5d: Op welke datum heeft Rika Van Ocken het kasteel
officieel heropend? ……………………………

6c: Welke dienst aangepast vervoer is in het kasteel
gevestigd? ……………………………………
6d: Waarvoor staat ‘De Terp’?
………………………………

…………………………………………………

SCHIFTINGSVRAAG:
Hoeveel ingevulde antwoordbladen zullen tijdig ingeleverd zijn? …………

www.gezinsbond.be/deurne-zuid

