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Fietszoektocht Gezinsbond Deurne-Zuid 2014 
 

We hebben ook dit jaar een mooi traject uitgestippeld met 5 haltes om vragen op te lossen (ongeveer 5 uur voorzien - 
± 20 km). Je hoeft hiervoor nergens binnen te gaan. Na de zoektocht kan je eventueel verpozen in café Exter. 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 eender waar kunt beginnen.  
Wil je kans maken op een prijs, mail dan het ingevulde antwoordblad vóór 2/09/2014 naar luc.vanocken@skynet.be 
of bezorg het bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne, tel. 03/321.28.02.  Zie www.gezinsbonddeurnezuid.be  

Opmerking:  RA: rechtsaf          LA: linksaf          RD: rechtdoor 
We starten aan café Ekster, Eksterlaar 3 te Deurne, steken over en rijden de Unitaslaan in, links naast 
het Boekenbergpark tot 1ste rechts. 
De Unitaswijk is een schepping van architect Eduard Van Steenbergen en is een beschermd monument geworden. 
Het domein Boekenberg werd in 1913 door het toenmalig gemeentebestuur gekocht van de rijke familie Cogels.  
In het domein vinden we een kasteel in rococostijl, een zwemvijver en enkele spel- en sportterreinen, een 
namaakruïne met aangelegde grotten en een gietijzeren brug. Uitgehouwen in de rotspartijen bevindt zich het 
Natuurhistorisch Museum van de Speleologische Stichting Deurne. 

RA  Eduard Van Steenbergenlaan (links volgen tot einde) 
RA  Drakenhoflaan (steek aan de verkeerslichten de Boekenberglei over) 
RD  Drakenhoflaan en Gitschotellei tot juist na volgende verkeerslichten 
RA   rij Te Boelaerpark in en volg de asfaltweg tot 3de zandweg links (kruispunt zandwegen) 
LA  zandweg tot einde 
LA  asfaltweg tot 1ste zandweg rechts 
RA  zandweg tot 2de uitgang aan linkerkant 
LA   park uit en  
RD  (zebrapad) Van Hersteenstraat (waterbouwkundig laboratorium) tot einde 
Het waterbouwkundig laboratorium is een expertisecentrum dat wetenschappelijk onderzoek doet naar de effecten 
van water in beweging. Het werd in 1933 opgericht en is hier sinds 1939 gevestigd. Het gebouw is van groot belang 
omwille van zijn grootschalige wetenschappelijke installaties die uniek zijn in België. 
De aparte vijfhoekige vorm van dit 2,5 ha grote perceel herinnert aan de lunet dat hier in 1851, als deel van een 
verdedigingsgordel, werd opgetrokken. Als de Brialmontvesting klaar was, richtte men het perceel van de lunet in 
als krijgsslachterij. Na 1918 werden de gebouwen ingericht als noodverblijfplaats voor oorlogsslachtoffers. En in 
1936 sloopte men de oude gebouwen om het waterbouwkundig laboratorium te bouwen.  

RA  Spillemansstraat en H.v.d. Reeckstraat tot einde 
       OVERSTEKEN!!! 
LA  Berchemlei en Wapenstilstandlaan tot einde (verkeerslichten) 
RD  Pretoriastraat tot einde 
VRAGENRONDE 1 aan Tramplein en Draakplaats.  

           Opletten voor de TRAM! 
Op de Draakplaats wappert aan de muren van een prachtig 
pand de regenboogvlag. In dit gebouw vind je het Roze Huis. 
Check zeker de partykalender (dendraak.be), want ze zijn 
hier niet verlegen voor een feestje op zijn tijd. Bv. op 8/8 is 
het hier ‘Midsummer Party’ (opening van de Gaypride). 
Zurenborg is een residentiële wijk die ontstond aan het einde 
van de 19de eeuw en bekend is voor zijn architectuur. De wijk 
is ontstaan op de gronden van baron Osy de Wichem en werd 
genoemd naar de hoeve Zurenborg die op de grens lag tussen 
Berchem en het Antwerpse buurtschap Haringrode. De hoeve 
werd genoemd naar de omliggende waterzieke verzuurde 
bodem waar ze als borg op stond.  
Het ontstaan van de wijk werd gestimuleerd door de bouw 
van station Borgerhout (station Antwerpen-Oost) in 1873.   

 

VRAGENRONDE 1 
 

1a: Geef de naam van het Suske en Wiske album 
      dat hier te vinden is: ………………………… 
1b: Onder welk woord staat ‘Burgers voor  
      Burgers’?  ……………………………………… 
1c: Welke firma geeft hier 100% groene energie?    
      ………………………………… 
1d: Van welk land is hier de hoofdstad te lezen?  
      …………………… 
1e: Je vindt ‘1900’ terug op een gevel.  
     Wat is het huisnummer?    …… 
1f: Wat is hier de titel van het gedicht van   
     Herman de Coninck?  …………………… 
 



De wijkontwikkeling werd uitgevoerd door de Société Anonyme pour la Construction de Maisons Bourgeoises. De 
wijk was vooral bedoeld voor de gegoede burgerij. Daardoor was er veel aandacht voor verkavelingswijze, 
schoonheid van gebouwen, bestrating en wijkverfraaiing in het algemeen.  
In 1885 vertrokken vanaf stelplaats Zurenborg de eerste buurtspoorwegtreinen. Ook nadat de reizigerstrams hun 
eindpunt bij de Rooseveltplaats kregen, bleef dit buurtspoorwegstation belangrijk voor het goederenvervoer. Na de 
sluiting in 1960 voor het spoorverkeer is de stelplaats omgebouwd tot busstelplaats en is nog steeds in dienst. 

NA DE VRAGENRONDE neem je links van ‘café den draak’ de Grote Hondstraat tot einde 
LA  helling oprijden en doorsteken onder de spoorlijnen tot einde 
LA  fietspad en direct RA OVERSTEKEN – OPGELET TRAM ! 
LA  Cupérusstraat, Stanleystraat, Boomgaardstraat en Poshoflei tot juist voor verkeerslichten Singel 
RA  (Pizzalijn) van Vaerenberghstraat (RD aan pleintje – niet links draaien) tot 3de links 
LA  Generaal Drubbelstraat tot 1ste rechts 
RA  Vredestraat (links verzorgingshuis St.Maria – rechts Sint Hubertuskerk) tot 1ste links           
De Sint-Hubertuskerk werd ontworpen door Jan De Vroey en stamt uit het begin van de 20ste eeuw. In 1912 
begonnen de graafwerken en op vrijdag 30 juni 1916 (Feest van het Heilig Hart) werd de kerk ingezegend en werd 
de eerste mis opgedragen. Pas in 1924 werd de kerk plechtig gewijd. In tegenstelling tot het merendeel der kerken, 
is de Sint-Hubertuskerk noord-zuid georiënteerd. De kerk is erkend als monument van onroerend erfgoed. 

LA  Anjelierstraat tot einde 
Als voet- en fietsbrug open is 
RA  voet- en fietsbrug over Singel  
       (linkerkant park Wolvenberg), spoorlijn 
        En ring tot juist beneden 
RA  fietspad tot einde en 
LA  fietspad tot 1ste zandweg links  
       (pijl Middelheim) 
LA  zandweg tot 2de  zandweg links  

Omleidingsroute als voet- en fietsbrug gesloten is 
RA  Uitbreidingstraat tot einde 
RD  Grote Steenweg oversteken en 
LA  Grote Steenweg (voorbij kerk) tot juist na brug en 
verkeerslichten Elisabethlaan 
LA  Grote Steenweg oversteken en 
RA  fietspad tot einde (pijl Wilrijk) 
RD  zandweg tot 2de  zandweg schuin links (GR route) 

De Brilschans is een stadspark met een deel van de lunet en de lunetgracht van de Grote Omwalling van kapitein 
Henri Alexis Brialmont. Deze schans is gebouwd in 1860-1864. Op de lunet stond een verdedigingstoren die in het 
begin van de 20ste eeuw is afgebroken. De schansen Jeugdherberg en Brilschans zijn de enige restanten van de 
Grote Omwalling, die in 1963 is afgebroken om er de ring van Antwerpen aan te leggen. 

LA  zandweg, langs vijver, tot 1ste asfaltweg rechts (zitbanken) 
RA  asfaltweg, oplopend, tot boven en  
RA  en direct  
LA  fietspad tot einde en 
RA  Marcel Alburtinlaan tot 1ste links 
LA  S. Leclefstraat tot einde 
RD  Burgemeester Woutersstraat tot einde 
RA  Pulhoflaan (vroeger kasteel Pulhof) tot 1ste links 
LA  De Roest d’Alkemadelaan, rijbaan wordt klinkerpad links (uitgez. fietsers), tot einde 
LA  Frans Birontlaan tot in 1ste bocht 
RA  Jagerspad tot einde 
LA  Berchemboslaan 
RD  Filip Williotstraat tot parking, afgesloten met bakken 
RA  over parking tot einde en 
RA  Berchemstadionstraat tot 1ste gele poort (hoofdingang) 
VRAGENRONDE 2 aan ingangspoort Berchem Sport  

(je hoeft niet binnen te gaan) 
Berchem Sport werd opgericht in 1906 en is aangesloten bij de 
Voetbalbond met stamnummer 28. De club speelde ooit in de 
1ste klasse en kende haar grootste successen in de periode vlak 
na WO II, toen ze drie maal op rij vicekampioen van België 
werd. Daarna is de club teruggezakt tot in de lagere nationale 
reeksen. Momenteel speelt de club weer in 3de klasse.  
KBS speelt zijn thuiswedstrijden in het Ludo Coeckstadion, 

VRAGENRONDE 2 
 

2a: Hoeveel maal komt het woord ‘parking’  
     hier voor?   ……………………………… 
 

2b: In welke kleuren speelt KBS?  
      …………………………………………… 
 

2c: Wat kan je kopen bij Janssens-LO? 
      …………………………………………… 
 

2d: Wat betekent hier OM&T?   
      …………………………………………… 
 

2e: Wie zijn hier de “kaasaffineurs”? 
      …………………………………………… 
 

2f: Op hoeveel meter ligt ‘het Klaverveld’? 
      …………………………………………… 
 
 



 vernoemd naar ‘Berchemproduct’ Ludo Coeck. 
NA DE VRAGENRONDE rijden we tot aan de verkeerslichten 
RA  Roderveldlaan – fietspad volgen tot juist voorbij 1ste straat (Fruithoflaan) 
       OVERSTEKEN ! (stad Mortsel) en volg fietsroute 08 tot knooppunt 8.  
       Hier volg je fietsroute 10 (rij voorbij station Oude God en stadhuis Mortsel) tot knooppunt 10. 
Mortsel is vermoedelijk ontstaan uit twee woonkernen, namelijk Mortsel-Dorp en Oude God.  
De oudste schriftelijke vermelding van Mortsel, als Mortsella, dateert uit 1158. De naam zou zijn afgeleid van de 
Germaanse woorden mor (dat "moer, moeras" betekent) en sali (dat uit "één ruimte bestaand huis" zou betekenen). 
Samengesteld geeft dit dan "Een uit één ruimte bestaand huis, gebouwd in het moeras". De naam Oude God zou 
verwijzen naar een verdwenen Romeins heiligdom dat gelegen was aan de heirbaan Bavai-Utrecht. 
Door een wetsvoorstel van 1998 werd de gemeente Mortsel gepromoveerd tot stad. 

LA  Groenstraat tot 1ste links  
       OPGELET BIJ HET OVERSTEKEN ! 
LA  Wouwstraat tot 1ste rechts 
RA  Dorpsstraat rond Sint-Benedictuskerk  
VRAGENRONDE 3 aan Sint-Benedictuskerk 
De gotische Sint-Benedictuskerk is de oudste parochiekerk in de stad 
Mortsel en is erkend als monument van onroerend erfgoed. Het 
hoofdaltaar van de kerk werd geconsacreerd in 1442, maar de 
gotische toren in witte zandsteen dateert al van de jaren 1300. De 
rest van de toenmalige kerk werd voltooid in de 16de eeuw. Als 
kruispunt van belangrijke wegen werd de regio geteisterd door de 
opstand tegen de Spanjaarden en de beeldenstorm. In 1583 werd 
Mortsel door Alexander Farnese, op drie gezinnen na, volledig 
ontvolkt. In de 17de eeuw werd de kerk hersteld en in 1960 werden de 
kerk en het orgel vergroot. 

NA DE VRAGENRONDE rij/ga je over de parking tot Borsbeeksebinnenweg en sla je 
RA  tot 1ste straat rechts  
RA  Pastoor Michielsensstraat en Pasteelsstraat tot AXA bank 
RD  fietspad en RD aan zebrapad oversteken (TRAM – BUS!!!) en 
RD  Heldenhuldelaan tot aan het pleintje en dan links 
LA  Vuurkruisenlaan tot einde 
LA  Drabstraat tot 1ste fietspad rechts (40 meter voorbij bord ‘opgelet verkeerslichten’) 
RA  fietspad tot einde   
VRAGENRONDE 4 aan zwembad Den Bessem 
In 1860 werd Fort 4 opgetrokken in het kader van het Nationaal 
Reduit, naar een ontwerp van legerofficier Henri Alexis Brialmont. 
De bouw was een reusachtige onderneming, zo moest er 13 
miljoen m³ aarde verplaatst en zo'n 1 miljoen m³ baksteen 
gemetseld worden. Voor de bouw van het fort werd ± 35 ha grond 
onteigend. De meeste huizen uit deze tijd waren opgetrokken uit 
hout, daar het verboden was in een straal van 585 meter rondom 
militaire versterkingen stenen gebouwen op te trekken. Tijdens 
zware gevechten om Antwerpen in 1914 deelde Mortsel opnieuw in 
de klappen en werd er, uit angst voor civiele sluipschutters die de 
oprukkende Duitsers onder vuur namen, lelijk huisgehouden in de 
gemeente. Op 6 oktober 1914 kwam Fort 4 in de eerste linie te 
liggen, maar bleek niet bestand tegen de Duitse artillerie. Reeds 
twee dagen later, tijdens een bombardement, kreeg een batterij 
opgesteld op het fort een voltreffer. Hierdoor sloegen de Belgische 
garnizoenen op de vlucht. De Britten namen de verdediging over, maar moesten eveneens de aftocht blazen. In de 
nacht van 9 oktober werd het Nationaal Reduit verlaten en de volgende dag volgde de Capitulatie van Antwerpen. 
 

Tijdens de Duitse inval op 10 mei 1940 (begin WO II voor België) vinden er zware bombardementen plaats in 
Mortsel. Aangezien uit WO I gebleken was dat de Brialmont-forten niet bestand waren tegen de Duitse overmacht 
werden ze niet ingezet in de verdediging van Antwerpen. De Duitsers gebruikten het Mortselse fort echter wel. Zo 
melden spionageverslagen uit 1943 dat er verschillende vliegtuigbommen en Flak-munitie opgeslagen zouden 

VRAGENRONDE 3 
 

3a:  Hoeveel gekleurde betonpalen 
       zijn er rond de kerk? 
      ……………………… 
3b: Wat is ‘Tandem 2’? ……………. 
3c: ‘Waar’ ben je in huisnummer 3/5?  
      …………………………………… 
3d: Waar kan je ‘bel terras’ doen?  
      …………………………………… 
3e: Hoeveel maal komt ‘5 april 1943’  
      voor op de borden die staan op de 
      parking richting kerkhof?  …… 
 

VRAGENRONDE 4 
 

4a: Wat is hier verboden? (op het bord  
     ‘parkgebied fort 4’)?   
      ……………………………………… 
4b: Hoeveel betaalt een student uit Ranst 
      voor 25 beurten?  ……… 
4c: Wie zegt “Fietsen altijd op slot”?  
      ……………………… 
4d: Hoeveel kindergezichten zonder  
      wenkbrauwen werden er geschilderd 
      op de muur van het zwembad?  …… 
    ……………………………………… 
4e: Wie bel je op het telefoonnummer  
      03/4441852? ………………………… 



liggen. De Duitsers lieten op het terrein een aantal stenen loodsen optrekken en op de wallen van het fort werden 
er veldversterkingen gebouwd. Omstreeks het einde van het oorlogsjaar 1943 besloot de bezetter een anti-
tankgracht (in de volksmond ‘Den Dnjepr’ genoemd), die de fortgrachten verbond, aan te leggen. Door de dichte 
bebouwing in Mortsel werd het tracé aldaar zo ver naar het zuiden voorzien, dat het nooit voltooid werd. 
Na de Achttiendaagse Veldtocht was het voor een periode van drie jaar relatief rustig in de Mortselse lucht, 
hoewel er nog vaak bommenwerpers over het land trokken richting Duitsland. Aan deze ‘pauze’ kwam op 5 april 
1943 echter een bruusk einde. (zie vraag 3e) 
Na de Bevrijding van Antwerpen werd Mortsel nog wel tweemaal getroffen door een V-bom op fort 4. Van 
slachtoffers werd er evenwel geen melding gemaakt. In 2004 kreeg Mortsel van de Belgische regering erkenning 
voor het oorlogsleed. Een echt ‘oorlogskruis’ kreeg Mortsel echter niet. 

NA de VRAGENRONDE  neem je het fietspad terug tot Drabstraat 
LA  Drabstraat tot 1ste straat links 
LA  Neerhoevelaan (fietspad) volgen rond fort 4 tot einde fietspad (zendmast) en 
RD  betonbaan en asfaltweg tot juist voorbij 2de gebouw (MG 41) 
RA  oversteken aan het zebrapad en 
RD  Krijgsbaan tot 2de zebrapad links (lichten voor voetgangers) 
LA  oversteken  en RD Heirbaan tot 1ste straat links 
LA  oversteken aan het zebrapad  
       IJzerenweglei tot einde 
RA  betonpad (groen – witte paal)  en straat tot 1ste rechts 
RA  Wouter Volcaertstraat tot 1ste bocht en RD  langs c.c. Dieseghemhoeve 
Aan de rand van Klein-Zwitserland staat de Dieseghemhoeve, al sedert jaren niet meer uitgebaat als boerderij, 
maar gebruikt voor allerlei activiteiten (tentoonstellingsruimte, cafetaria, picknickweiden met tafels en stoelen).  
De huidige hoeve is heropgebouwd na een verwoestende brand in 1979.   

RD  via zandweg, kasseiweg en straat (Anna Hoornstraat) tot 1ste straat links maar hier ga je 
RA  fietstunnel onder spoorweg en  
RD  Klinkerstraat tot 1ste rechts (v.z.w. De Brug) 
V.z.w. De Brug werd gesticht op 8 juni 1971 in functie van personen die uit een psychiatrische ziekenhuis 
ontslagen worden (werkgelegenheid, geschikte huisvesting, psychosociale begeleiding, ontspanning en 
vrijetijdsbesteding). De beschermde werkplaats startte op 20 augustus 1973 en biedt momenteel tewerkstelling 
voor ongeveer 260 personen met een handicap en 60 werknemers in de omkadering. Op 31 januari 2013 werd het 
gebouw volledig door brand vernield. Voor het nieuwe gebouw werd gekozen voor een modern ontwerp met 
strakke lijnen, grote raampartijen en veel lichtinval in de werkruimtes. 

RA  Leemputtelaarbaan tot einde (rond Sint-Amadeus Ziekenhuis) en oversteken 
Het psychiatrisch centrum Sint-Amadeus biedt gespecialiseerde hulp aan personen met een psychiatrische 
problematiek met nood aan korte of langdurige zorg. 

LA  Deurnestraat tot 1ste rechts 
RA  Rode Leeuwlaan tot 1ste links 
LA  Pansgatelaan en Halmrodelaan tot einde 
LA  Zilverbeeklaan tot juist voor 2de bocht 
LA  fietspad tot 1ste zandweg rechts (stad Antwerpen) 
RA  zandweg volgen tot heuvel en speeltuin  
VRAGENRONDE 5 aan speeltuin ‘Het Prieel’ 
Het Prieel is één van de weinige speelplekken in de buurt. 
Dit terrein was oorspronkelijk aangekocht voor de inrichting 
van een nieuwe begraafplaats voor de gemeente Berchem. 
Na de fusie werd de inrichting van een begraafplaats 
afgeblazen en werd besloten om er een park van te maken. 
Volgens Natuurpunt Land Van Reyen is Het Prieel een 
‘stepping stone’ tussen natuurgebieden Wolvenberg en 
Klein-Zwitserland. 

NA VRAGENRONDE 5 rij je verder tot de 1ste straat rechts  
RA  onder de spoorweg  
RD  Bikschotelaan tot 4de straat rechts 

VRAGENRONDE 5 
 

5a: Hoeveel glijbanen zijn er op het volledige 
      speelterrein? ……………………………… 
5b: Hoeveel gekleurde palen/boomstammen  
      zijn er op de heuvel? ……… 
5c: Welke firma is gevestigd in Nuthetal? 
      ……………………………  
      Geef het bouwjaar van die speeltoestellen: 
      …………………………………………… 
5d: Bij welk speeltoestel hoort BE/60/06/03? 
      …………………………………………… 
5e: Wat mag je niet gebruiken, volgens het 
      reglement hier, om de barbecue aan te 
      steken?…………………………………… 
 
 



RA  Hofstadestraat en na 100 meter 
LA  zandweg en betonbaan tot einde - AFSTAPPEN EN OVERSTEKEN 
LA  Vosstraat tot 1ste rechts 
RA  Alfred Oststraat tot 1ste links 
LA  Luchtvaartstraat tot 1ste rechts 
RA  Ruimtevaartlaan en Boekenberglei (oversteken aan de verkeerslichten), voorbij de St. Jozefkerk tot  
       1ste straat rechts  
RA  Gouverneur Holvoetlaan tot in bocht en dan rijd je 
RD  asfaltweg (Boekenbergpark in) en direct 
LA  grindweg blijven volgen tot 1ste grindweg links 
LA  grindweg tot einde (uitgang Boekenbergpark – rustbank gewijd aan Bruegel, Conscience en Sleeckx) 
Hiermee eindigt onze fietszoektocht. Proficiat! En bedankt voor je deelname. 
Zoek maar een rustig plaatsje op het terras van café Exter om de schiftingsvraag in te vullen.  

Café Exter is waarschijnlijk de oudste herberg van Deurne. In 1548 was d'Exterke één van de zeven Deurnese 
brouwerijen. Tijdens het Spaanse beleg van Antwerpen (1583-85) werd Deurne bijna volledig platgebrand. Ook 
d'Exter werd vernield. In 1621 werd d'Exter heropgebouwd. In 1644 werd de herberg opgericht. Tot jaren na WO I 
was de herberg bekend om zijn platte-kaas-boterhammen en Geuze-Lambic en lokte het vele stedelingen. Een 
gedenkplaat, aangebracht in 1961, herinnert eraan dat het café o.a. Breugel, Conscience en Sleeckx onder haar 
klanten heeft gekend. Het terras onder de oude lindebomen biedt zowel zonnige als schaduwrijke plekjes. In 1976 
werd Café Exter beschermd als monument. Ook de onmiddellijke omgeving van het café vormt een beschermd 
landschap. In 2009 werd brasserie Café Exter volledig vernieuwd door de huidige eigenaars. 

 

 

Vergeet niet je antwoorden over te schrijven op blz. 6 en dit blad te bezorgen bij Luc Van Ocken. 
Nog gemakkelijker: typ al je antwoorden over op het antwoordblad dat je per mail kreeg, sla dit document 
op je computer op en verzend het als bijlage naar Luc. 
 
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.:  

- Waardebons van café Exter 
- Waardebons van Standaard Boekhandel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Antwoordblad fietszoektocht 2014       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 2014  

ingevuld bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne –  luc.vanocken@skynet.be 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

VRAGENRONDE 4 
 

4a: Wat is hier verboden? (op het bord  
     ‘parkgebied fort 4’)?  …………….. 
 
 

4b: Hoeveel betaalt een student uit Ranst 
      voor 25 beurten?  ……… 
 
 

4c: Wie zegt “Fietsen altijd op slot”? …… 
 
 

4d: Hoeveel kindergezichten zonder  
      wenkbrauwen werden er geschilderd 
      op de muur van het zwembad?  …… 
 
 

4e: Wie bel je op het telefoonnummer  
      03/4441852? ………………………… 
 

VRAGENRONDE 1 
 

1a: Geef de naam van het Suske en Wiske album 
      dat hier te vinden is: ………………………… 
 
 

1b: Onder welk woord staat ‘Burgers voor  
      Burgers’? ……………………………………    
 
 

1c: Welke firma geeft hier 100% groene energie?    
      ………………………………… 
 
 

1d: Van welk land is hier de hoofdstad te lezen?  
      …………………… 
 
 

1e: Je vindt ‘1900’ terug op een gevel.  
     Wat is het huisnummer?    …… 
 
 

1f: Wat is hier de titel van het gedicht van   
     Herman de Coninck?  …………………… 
 

VRAGENRONDE 2 
 

2a: Hoeveel maal komt het woord ‘parking’  
     hier voor?   ……………………………… 
 
 

2b: In welke kleuren speelt KBS?  
      …………………………………………… 
 
 
 

2c: Wat kan je kopen bij Janssens-LO? 
      …………………………………………… 
 
 

2d: Wat betekent hier OM&T?   
      …………………………………………… 
 
 
 

2e: Wie zijn hier de “kaasaffineurs”? 
      …………………………………………… 
 
 
 

2f: Op hoeveel meter ligt ‘het Klaverveld’? 
      …………………………………………… 

VRAGENRONDE 3 
 

3a:  Hoeveel gekleurde betonpalen zijn er rond 
       de kerk?    ……………………………… 
 
 

3b: Wat is ‘Tandem 2’? ……………………. 
 
 

3c: ‘Waar’ ben je in huisnummer 3/5?  
      …………………………………………… 
 
 
 

3d: Waar kan je ‘bel terras’ doen?  
      …………………………………………… 
 
 
 

3e: Hoeveel maal komt ‘5 april 1943’ voor op de 
      borden die staan op de parking richting 
      kerkhof?  ………………………………. 
 

VRAGENRONDE 5 
 

5a: Hoeveel glijbanen zijn er op het volledige 
      speelterrein? ……………………………… 
 
 

5b: Hoeveel gekleurde palen/boomstammen  
      zijn er op de heuvel? ……… 
 
 

5c: Welke firma is gevestigd in Nuthetal? 
      ……………………………  
 
 

      Geef het bouwjaar van die speeltoestellen: 
      …………………………………………… 
 
 

5d: Bij welk speeltoestel hoort BE/60/06/03? 
      …………………………………………… 
 

5e: Wat mag je niet gebruiken, volgens het 
      reglement hier, om de barbecue aan te steken? 
      …………………………………… 
 
 

 
www.gezinsbond.be/deurne-zuid 


