Naam:

Telefoonnummer:

Adres:

Email:

Fietszoektocht Gezinsbond Deurne-Zuid 2013
We hebben ook dit jaar een mooi traject uitgestippeld met 5 haltes om vragen op te lossen (ongeveer 5 uur voorzien).
Je hoeft hiervoor nergens binnen te gaan. Tijdens de zoektocht kan je eventueel verpozen in taverne De Swaen,
Turnhoutsebaan 387 te Wijnegem (gesloten op maandag). Zij sponsoren ons met cadeaucheques 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 eender waar kunt beginnen. Wil je kans maken op een prijs, mail dan het ingevulde antwoordblad vóór
2/09/2013 naar luc.vanocken@skynet.be of bezorg het bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne, tel. 03/321.28.02.
Zie www.gezinsbond.be/deurne-zuid.

Opmerking: RA: rechtsaf

LA: linksaf

RD: rechtdoor

Vertrek aan ijsbaan Ruggeveld (korte route: ±15 km)
Het Rugge(n)veld was een heuvelrug tussen de Grote en Kleine Schijn. Omdat de grond hoog lag en dichtbij
water, was het Ruggeveld één van de eerste plaatsen in Deurne waar boeren zich vestigden.

We staan met onze rug naar de ijsbaan en we vertrekken
RA Ruggeveldlaan tot 2de verkeerslichten (kruispunten)
RA Schotensesteenweg volgen tot einde fietspad
RA Muggepad en Muggelei tot einde
LA Bijkhoevelaan tot einde
RD steken we de Merksemsebaan over en rijden dan LA Merksemsebaan tot 1ste rechts
RA Deurnsesteenweg, we rijden het Albertkanaal over, en Braamstraat tot einde
RA Wijnegembaan tot 1ste bruggetje links (pijl dierenasiel)
De Kempische Vaart of het Kempisch kanaal was een kanaal dat de Haven van Antwerpen met de ZuidWillemsvaart verbond. De naam Kempisch kanaal is nog steeds verbonden met het Kanaal Bocholt-Herentals.
Tussen Herentals en Antwerpen verdween de Kempische Vaart in 1935 in zijn toenmalige vorm, maar het traject
werd grotendeels overgenomen door het nieuw gegraven Albertkanaal.

LA over Kempisch kanaal en direct
LA Sluizenstraat (jaagpad naast de vaart) tot 1ste rechts
RA Wijtschotbaan volgen (ook langs bareel) tot einde
LA (fietspad aan linkerkant nemen) Albertkanaalbaan tot 1ste links
LA Broekstraat (aan linkerkant kasteel ‘Kijckuit’) tot 1ste straat rechts
Hoeve Kijckuit of Belvédère te Wijnegem veranderde sinds de 17de eeuw geregeld van eigenaar en is sinds 1769
in bezit van de familie van Havre die het oude hof van plaisantie liet afbreken om er een nieuw gebouw op te
trekken. Zij hebben het eigendom ook vergroot met landerijen, weiden en bossen. In de 19de eeuw hebben ze het
gebouw opnieuw volledig verbouwd naar de heersende bouwtrends. Gustave van Havre, burgemeester van
Wijnegem (1848-1892), liet in de huidige Oud-Gasthuisstraat het eerste gasthuis bouwen voor besmettelijke
ziekten. Zijn kleinzoon, Georges van Havre, was naast burgemeester van Wijnegem (1919-1934) ook actief in het
Wijnegemse verenigingsleven. Zo was hij erevoorzitter van de fanfare de Wijngaard en de schuttersgilde Sint
Sebastiaan. Hij verwierf faam als ornitholoog. Het kasteel is nog steeds in het bezit van de familie van Havre.

VRAGENRONDE 1 in de Broekstraat – alle vragen zijn aan de rechterkant van de straat (huisnummers 10 tot 24)
Wijnegem ligt in het Schijnbekken en telt bijna 9000
inwoners. De naam Wijnegem is van Frankische
oorsprong (7de eeuw) en betekent ‘woonplaats van de
lieden van Wini’. Wini was het hoofd van een
Germaanse familie die zich tijdens de zogenaamde
Frankische landname of kolonisatie in de buurt van de
huidige Beukenlaan vestigde.
De opgravingen die sinds 1972 worden gedaan door
de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie
hebben bewijzen geleverd van een nog vroegere
bewoning tijdens de prehistorie en de Romeinse tijd.

VRAGENRONDE 1
1a: Welke stripfiguren heb je zojuist kunnen zien?
………………………………………………

1b: Wat is het gsm nummer van Serta?
………………………………………………
1c: Geef het huisnummer waar aab Elal Security
beveiligt. …………………………………

1d: Hoeveel maal vind je ‘Security Service’ terug
op huisnummer 12? ……………………
1e: Wat is hier ‘kisses around the clock’?
………………………………………………

NA VRAGENRONDE 1 IS ER EEN MOGELIJKHEID OM VANAF HIER EEN LUS TE DOEN VIA
SCHOTENHOF, IEPENBURG, ENZ. (zie aparte route op blz. 4)
DE KORTERE ROUTE RIJDEN (15,5 km)
Reigerstraat in tot einde
LA fietspad langs Houtlaan tot 1ste links (verkeerslichten)
LA ’s Gravenwezelsteenweg en aan de linkerkant, ongeveer 200 meter verder, plaatsen we de fietsen in of
aan de fietsenstalling want hier gaan we al wandelend de vragen oplossen in provinciaal domein Pulhof.
Hier is een openbaar toilet beschikbaar.
VRAGENRONDE 2 aan domein Pulhof

VRAGENRONDE 2

Tijdens de strijd tussen Spanjaarden en Geuzen verbleef
2a: We volgen de groene wandeling: hoeveel
de landvoogd voor de Nederlanden Alexander Farnese
palen kom je tegen enkel met groene kleur? …
op het Hof ter Pul. Na zijn vertrek in 1579 liet hij het
2b: Waar vind je hier “PTS Boom”?
afbranden: het mocht niet in de handen van de Geuzen
…………………………………………………
vallen. Zo kreeg het zijn tweede naam: Verbrand Hof.
2c:
Hoeveel
vertikale rode ijzers zijn er op het
Domein Pulhof is een ongeschonden parel. Jarenlang
witte gebouw? ……
was het niet toegankelijk voor publiek; pas sinds 31 mei
2d:
Hoe heet het huis bij ‘bosgroep Antwerpen’?
2009. ben je hier welkom. In het Pulhof kun je ’s
…………………………………………………
morgens vroeg genieten van het vogelgekwetter en
wandelen tussen kathedralen van bomen. Bovendien
2e: Geef het totaal aantal kilometer van de drie
schuilt er achter iedere bocht weer een verrassend zicht
wandelingen. ………………………………
op het vroeg 20ste eeuwse kasteel. Momenteel ondergaat
het kasteel renovatiewerken en later zal het omgevormd worden tot een ‘innovatiehuis voor leefcultuur’.

NA DE VRAGENRONDE rijden we RA ’s Gravenwezelsteenweg tot 1ste verkeerslichten
RD (opgepast voor achterkomend verkeer) ’s Gravenwezelsteenweg tot juist na bord ‘1 Wijnegem’
RA (richting Schilde) fietspad tot einde
VRAGENRONDE 3
LA asfaltweg tot 1ste rechts (richting fietsknooppunt 29)
RA en RD helling oprijden tot 1ste brug juist voor sluizen
3a: Hoe heet de sluis?
RA brug over en
……………………………………
3b: Wat is hier verboden? ………….
VRAGENRONDE 3 aan de sluizen van het Albertkanaal
3c: Wat is hier nog verboden?
Het kanaal werd gepland in de jaren twintig omdat de toenmalige
- ……………………………………
verbinding tussen Antwerpen en Luik via de bestaande Kempense
- ……………………………………
kanalen oververzadigd was. Zo waren er vaak lange files door de
3d: Welke petroleummaatschappij is
knelpunten Maastricht, Herentals en de sluizen vanaf Blauwe Kei.
hier aanwezig? …………………
Bovendien werd in 1934 in Nederland het Julianakanaal geopend
waardoor het transport uit en bestemd voor het industriegebied van
3e: Hoeveel sluizen zijn er hier? ……
Luik dreigde naar Rotterdam te gaan.
De eerste spadesteek werd op 31 mei 1930 gegeven door koning Albert I. De officiële opening van het kanaal
gebeurde door koning Leopold III en koningin Elisabeth op 30 juli 1939. Vanwege WO II werd de ingebruikname
verschoven tot 1946, want door de Duitse invasie werden vrijwel alle bruggen en sluizen vernield.
Voor de jaren dertig duurde het 7 dagen om van Antwerpen naar Luik te varen. Momenteel wordt deze afstand
gevaren in ongeveer 18 uur. Behalve transport is het kanaal ook belangrijk voor de drinkwatervoorziening van
de regio Antwerpen die afhankelijk is van het Maaswater dat via het kanaal wordt aangevoerd.
In Wijnegem zijn 2 sluizen van 136 m × 16 m en 1 sluis van 200 m × 24 m – het verval is 5,70 m.

NA VRAGENRONDE rijden we de helling af en op tot einde (afstappen fietsers)
Hier gaan we in de tunnel over de sluis en wandelen
VRAGENRONDE 4
tot op straat.
4a: Wat drink je met verstand?
RA en direct LA Oud Strijderslaan tot einde
……………………………………………
Oversteken voor fietspad en daarna
4b:
Welk muziekinstrument zie je? ………
RA kasteellei en RD fietspad tot einde.
4c: Van welke hotelschool is hij (de patron)
LA Molendreef tot einde en links Taverne ‘De Swaen’
oudleerling? ……………………………
VRAGENRONDE 4 aan Taverne ‘De Swaen’
4d: Wat is BSB? …………………………
Vroeger werd in dit 16de eeuwse gebouw tol geheven, bier
gebrouwen en recht gesproken. Met zowel het centrum als
het park van Wijnegem binnen handbereik is De Swaen
uitstekend gelegen.

……………………………………………

4e: Waarmee schiet het Gildenbier?
……………………………………………

Terwijl de kinderen spelen in de speeltuin, kan je op het groot zonneterras rustig genieten van een snack tot een
uitgebreide maaltijd.
Het gemeentepark is een beschermd wandelbos.

NA de VRAGENRONDE steken we de Turnhoutsbaan over aan het zebrapad en rijden
RD (links van kerkhof) Boskantweg tot einde (rechtdoor bij bord ‘fietsers afstappen’)
RA Schoolstraat tot 1ste pad links (bij ‘De Notelaar’, tegenover Kerkhofstraat)
LA klinkerpad, rechts en links, volgen tot einde
RD Weydveldstraat tot 1ste links
LA Oud Gasthuisstraat tot einde
RD (zebrapad aan linkerkant) over pleintje Begonialaan in tot 1ste straat links
LA Ridder G. van Havrelaan tot einde
RA Turnhoutsebaan tot 1ste verkeerslichten
LA nemen we het 1ste zebrapad en
RD en direct achter ‘werkwinkel’ rechts het pad nemen tot einde
RD langs gebouw “de Meidoorn” (aan rechterkant) tot einde
RA Koolsveldlaan tot 1ste straat links (pleintje)
VRAGENRONDE 5
LA Krommelei tot 1ste straat rechts
5a: Geef de telefoonnummers van ABC team?
VRAGENRONDE 5 aan de speeltuin
……………………………………………
(enkel op het plein vragen oplossen, niet op de straat)
5b: Hoeveel speeldiertjes zijn er? ………
De Ternesse Golf & Country Club is in 1976 opgericht.
5c: Geef de website van eibe, zoals je ze hier
De baan is aangelegd door Harold James Baker. Er zijn
kunt lezen..: ……………………………
drie lussen van negen holes, met een par van resp. 35, 36
5d: In welke gemeente is Robinia gevestigd?
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.

……………………………………………

5e: Waar kan ik terecht met al mijn vragen?
……………………………………………

NA VRAGENRONDE 5 volgen we rechts de Krommelei tot einde
LA naast huisnummer 45 – pad volgen tot einde
RD Krommelei volgen (het rode fietspad niet nemen) met 45° bocht naar rechts en verder tot einde
LA Krommelei tot einde
RA voetpad tot einde en LA fietspad tot 1ste oversteek aan rechterkant
RA en direct LA Krijgsbaan oversteken en
LA Krijgsbaan tot 1ste straat rechts
RA Karel Verbistpad tot 1ste kruispunt (zwembaden Noppe)
RD (opgepast voor het verkeer van en naar Makro) fietspad volgen tot einde
RA en direct LA fietspad tot ijsbaan Ruggeveld
Masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg: De stad vormt momenteel dit omvangrijke gebied om tot een park,
Park Groot Schijn, met ruimte voor sport, recreatie en natuur. Het masterplan voorziet speelbosfaciliteiten voor
de lokale jeugd, volkstuinen, een begraafplaats, een woonwagenterrein en lokalen voor jeugdbewegingen..
De Schijn mondt in Antwerpen in de Schelde en omvat 2 rivieren, de Kleine Schijn en de Grote Schijn, en vele
beken. De Grote Schijn vormt hier de grens tussen Wijnegem en Wommelgem. Het oorsprongsgebied van de
Grote Schijn bevindt zich dicht bij de Trappistenabdij van Westmalle. De Kleine Schijn komt vanuit Schoten.
Aan het grenspunt Ternesse tussen Wijnegem, Wommelgem en Deurne takt de Herentalsevaart van de Schijn af.
De Herentalsevaart is een gegraven waterloop ten behoeve van de watervoorziening van Antwerpen-stad.
Vandaar lopen beide armen naar het westen door het park Rivierenhof tot aan de grens met Borgerhout. De
Herentalsevaart loopt vanaf hier overwelfd verder westwaarts naar het Antwerps Stadspark. De eigenlijke
Schijnmonding werd in de loop van meerdere eeuwen meermaals verlegd voor de Antwerpse haven. Bij de bouw
van het Houtdok en het Kattendijkdok werd de Schijn een eind noordwaarts omgelegd, ook bij de bouw van het
Albertdok en het eerste gedeelte van het Kanaaldok herhaalde zich deze procedure (uiteindelijk langs de wijken
Luchtbal, Rozemaai, Schoonbroek, Leugenberg en Hoevenen), zodat de rivier vanaf Schijnpoort vandaag een
afstand van 17 km aflegt tot aan de Schelde, terwijl ze daar oorspronkelijk slechts 4,5 km over deed.

Schiftingsvraag: Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn? ……
(tip: 37 ex. in 2007 – 71 ex. in 2009 – 84 ex. in 2012)

EXTRA LUS (6.5 km)
Schoten is ontstaan in de 5de eeuw. De Franken noemden het toen ‘Scota’. Sinds het begin van de 6de eeuw
behoorde Schoten tot de abdij van Lobbes; later tot de burcht Calesberg en de abdij van Villers.
In de 16de eeuw bouwden rijke Antwerpenaars buitenverblijven in Schoten. Oude hoeves werden omgebouwd tot
kastelen en middeleeuwse burchten werden verbouwd tot speelhoven (ook ‘hoven van plaisantie’ genoemd).
Schoten werd het ‘Lusthof van Antwerpen’ en ‘Dorp der kastelen’.
Eind 19de eeuw vond ook de burgerij hun weg naar Schoten en vele hotels werden toen geopend, ook langs de
vaart, zodat Schoten ook een badplaats werd. Vele cottages (grote villa's als buitenverblijf) dateren van die tijd.

NA VRAGENRONDE 1 RIJDEN WE TERUG tot 1ste straat rechts (juist voor kasteel)
RA Schijnparklaan tot 1ste straat rechts
RA Patappeltorenweg tot 2de straat links
LA Ransuildreef ( rechterkant domein Schijndaal) tot einde
RA Schijndallei tot 2de straat links
LA Wijnegemlei tot einde (recht voor bevindt zich het ‘Hof van Villers’ of ‘Schotenhof’)
In de 13de eeuw bevond zich hier een klooster dat afhankelijk was van de cisterciënzerabdij van Villers en vernield
werd in de 16de eeuw. Het werd in de 17de eeuw heropgebouwd in traditionele bak- en zandsteenstijl. Opvallend is
de achtzijdige traptoren. In 1797 verloor het gebouw zijn oorspronkelijk functie en werd het aangepast en
uitgebreid in neotraditionele stijl. Het interieur bewaart nog enkele elementen uit het ancien régime. Het domein
werd in het begin van de 20ste eeuw gedeeltelijk verkaveld, maar het kasteelpark werd bewaard. In 1991 werden de
oude delen van het Hof van Villers beschermd als monument.

RA Villerslei tot 1ste rechts
RA Priorijlaan (rechterkant Regina Pacis Priorij) tot einde
Het klooster uit 1904 is toegewijd aan de Moeder Gods, de koningin van de vrede. Een afzonderlijk verblijf voor
de gasten, dat tegen het hoofdgebouw aanleunt, werd in 1965 gebouwd. In de jaren 60 werd een nieuwe kerk
gebouwd. In de villa aan de Priorijlaan bevindt zich het ikonenatelier en de Byzantijnse kapel. In het koetshuis
bevindt zich een weef-, teken- en borduuratelier; daar staan spinnewielen, weefgetouwen en naaimachines. Er
worden ook wenskaarten vervaardigd, kaarsen beschilderd en teksten gekalligrafeerd. In een apart gebouw is het
keramiek- en beeldhouwatelier ondergebracht.

LA Victor Frislei tot juist voor einde
Aan de linkerkant de vroegere gebouwen van hotel en restaurant Iepenburg en aan de rechterkant was er de
grote openluchtspeeltuin, nu domein Iepenburg.

RA (knooppunt 23) asfaltweg en zandweg tot juist over bruggetje
RA zandweg tot 2de zandweg links
LA zandweg en klinkerweg rechtdoor (smal klinkerpad rechts niet nemen) tot 1ste straat rechts
RA Smisheide tot einde (de straat volgen, niet het bos in gaan)
RA Treemblok tot einde klinkerweg
RA klinkerpad en direct
LA klinkerpad tot einde
RD Goudvink tot einde
LA de Nachtegaal tot einde
RA Wijnegemse- en ‘s Gravenwezelsesteenweg tot juist voorbij bord ‘verkeerslichten 100 m’
RA provinciaal domein Pulhof
VRAGENRONDE 2 (en verdere route): ZIE KORTERE FIETSTOCHT

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.
Bij de prijzen van dit jaar o.a.:
- Cadeaucheques van taverne De Swaen, Turnhoutsebaan 387, Wijnegem
- Waardebons van Standaard Boekhandel

Antwoordblad fietszoektocht 2013

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 2 september 2013
ingevuld bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne – luc.vanocken@skynet.be
VRAGENRONDE 1
1a: Welke stripfiguren heb je zojuist kunnen zien?
………………………………………………

1b: Wat is het gsm nummer van Serta?
………………………………………………

VRAGENRONDE 2
2a: We volgen de groene wandeling: hoeveel

palen kom je tegen enkel met groene kleur? …
2b: Waar vind je hier “PTS Boom”?
…………………………………………………

1c: Geef het huisnummer waar aab Elal Security
beveiligt. …………………………………

2c: Hoeveel vertikale rode ijzers zijn er op het
witte gebouw? ……

1d: Hoeveel maal vind je ‘Security Service’ terug
op huisnummer 12? ……………………

2d: Hoe heet het huis bij ‘bosgroep Antwerpen’?

1e: Wat is hier ‘kisses around the clock’?

2e: Geef het totaal aantal kilometer van de drie
wandelingen. ………………………………

………………………………………………

VRAGENRONDE 3

…………………………………………………

VRAGENRONDE 4

3a: Hoe heet dit sluizenstelsel?
……………………………………

4a: Wat drink je met verstand?
…………………………

3b: Wat is hier verboden? ………….

4b: Welk muziekinstrument zie je? …………

3c: Wat is hier nog verboden?
- ……………………………………

4c: Van welke hotelschool is hij (de patron)
oudleerling? ……………………………

- ……………………………………
3d: Welke petroleummaatschappij is hier
aanwezig? …………………
3e: Hoeveel sluizen zijn er hier? ……

4d: Wat is BSB? …………………………
……………………………………………

4e: Waarmee schiet het Gildenbier?
…………………………………

VRAGENRONDE 5
5a: Geef de telefoonnummers van ABC team?
…………………………

5b: Hoeveel speeldiertjes zijn er? ………
5c: Geef de website van eibe? ………………
5d: In welke gemeente is Robinia gevestigd?
…………………………

5e: Waar kan ik terecht met al mijn vragen?
…………………………

www.gezinsbond.be/deurne-zuid

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

