
Naam:      Telefoonnummer: 
 
Adres:      Email: 
     
    

Fietszoektocht  Gezinsbond Deurne-Zuid  2015 
 
We hebben ook dit jaar een mooi traject uitgestippeld met 6 haltes om vragen op te lossen (± 18 km – 4 uur nodig). 
Je hoeft hiervoor nergens binnen te gaan. Tijdens de zoektocht kan je verpozen in Grand Café Lindenberg, Sint-
Damiaanstraat 21 te Wommelgem.  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 1/09/2015 naar luc@vanocken.eu 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 
 
Vertrek  PARKING VOLKSTUINEN DEURNE ZUID / PARK GROOT SCHIJN 
Adres (voor gps en maps):  Peter Benoitlaan 15 (parking is er rechtover gelegen) 
 
VRAGENRONDE 1  De vragen worden gesteld vanaf begin parking tot huisnummer 19.   
Ter informatie: de afstand naar vragenronde 2 is ± 5 km.  
(deze vragen kan je oplossen bij het begin of op het einde) 
 

Lokaal Boterlaar, Peter Benoitlaan 31, is het scoutslokaal 
van scouts Impeesa. Elke zondag geven 14 leiders en 
leidsters het beste van zichzelf om de aangesloten kinderen 
te amuseren. In dit nieuwe lokaal houdt de Gezinsbond op 
3 oktober een grootse tweedehandsbeurs voor babygerief, 
speelgoed en kinderkledij. Iedereen welkom! 

 
Vanaf de parking rijd je 
RA  Peter Benoitlaan tot einde 
RA  Peter Benoitlaan, wordt fietspad, en 
RD  tot ingang fietstunnel aan linkerkant 
LA  fietstunnel tot einde 
LA  van Immerseelstraat en na ±50 meter naast huis met nr. 43  
       (juist voorbij blauwe brievenbussen) 
RA  grindweg en zandweg tot kruispunt (OPGELET voor ‘t verkeer) 
RD  fiets/voetpad tot einde  
LA  (paaltjes) en direct  
RA  over parking van kerkhof tot einde 
RD  Fortbaan oversteken en 
LA  fietspad tot 2de zandweg links (paaltje met blauwe pijl van Bloso – Rooseweg) 
LA  grind-zandweg tot einde 
RA  Rollebeekstraat volgen tot Hoevestraat 
RA  en direct LA (zebrapaden) Rollebeekstraat tot einde 
RA  Ternesselei tot 1ste straat links 
LA  Doornaardstraat tot 1ste straat rechts           
RA  ’t Sween tot in bocht en 
LA  asfaltweg blijven volgen (aan geel paaltje RD) en 
RD  Kapelleveld tot einde 
LA  Sportstraat tot einde en  
RD  zandweg volgen tot einde en  
RD  asfaltweg (Kapelstraat) tot einde 
RA  Jan Moonsstraat  (rechts en links volgen – wordt smal pad) tot einde (OPGELET voor ‘t verkeer) 
 
VRAGENRONDE 2  op de Kerkplaats (vrijdag marktdag) en rond de kerk 
Ter informatie: de afstand naar vragenronde 3 is ± 4 km. 

 

De kerk HH. Petrus en Paulus is een laatgotische landelijke Brabantse kerk met een merkwaardige toren. 
Temidden van lindebomen staat de kaak of schandpaal. Deze schandpaal is één van de zeldzame exemplaren die  

 

VRAGENRONDE 1 
 

1a: Wat is niks voor ‘A’? 
     - ………………………………………………… 
     - ………………………………………………… 
 

1b: Wat is ‘de Verscholen Tuin’? ………………… 
      ………………………………………………… 
 

1c: Welk politiereglement is hier vermeld? (Tekst + 
      artikelnummer)  ………………………………. 
      ………………………………………………… 
 

1d: Maak de volgende zin volledig: Velt zonder is 
      ………………………………………………… 
 

1e: Wat betekent KVH?   ………………………… 
      ………………………………………………… 
 



ons land nog bezit; het is een monument van zeer oude 
datum. Toen werd de schandpaal gebruikt om misdadigers 
te geselen. Later werd hij gebruikt door de veldwachters 
om bevelen van hogerhand en plakkaarten van notarissen 
af te kondigen.  
 

Na vragenronde rijd je rechts van bakkerij De Schutter 
       Kallement tot bocht (Kallement 1) 
LA  Kallement tot 1ste fietspad rechts 
RA  fietspad en RD Kruizemunt tot einde 
LA  Lievevrouwestraat tot 1ste straat rechts 
RA  Dennenlaan tot einde verharde weg en 
RD  zandweg tot einde en 
RD  Diepenbeekstraat tot einde 
RD  Heyaardstraat tot einde asfalt en RD zandweg tot einde en 
RD  Vinkenstraat tot einde 
LA  Schawijkstraat tot 1ste straat rechts 

 

Ranst ligt tussen de Grote Schijn in het noorden en de Kleine Nete in het zuiden. Er werden belangrijke, 
geschiedkundige vondsten gedaan die dateren uit de Merovingische periode (6de en 7de eeuw).  
Net buiten het dorpscentrum van Ranst ligt, veilig verborgen tussen de bomen, het domein Zevenbergen. 
Centraal in het domein ligt het bezinningshuis ‘Hof Zevenbergen’. De prachtige natuur is een uitnodiging tot 
stilte en rust. De zusters van het Convent van Betlehem verzorgen er het onthaal en nemen de dagelijkse 
organisatie ter harte. Het huis staat open voor al wie op zoek is naar stilte, rust, bezinning…  
Het Zevenbergenbos heeft een oppervlakte van meer dan 31 ha en is erkend als natuurreservaat. Samen met de 
bossen ten noorden en ten zuiden van de E 313 vormt het een uniek boscomplex met een zeer rijk planten- en 
dierenleven. Het bos wordt beheerd door Natuurpunt vzw. 
De naam van het Zevenbergenbos gaat terug tot 1461 (Arnold van Sevenberghen), maar wellicht ligt de 
oorsprong van het kasteel nog enkele eeuwen vroeger. 
 

RA  Boerenkrijglaan tot einde 
LA  Kastanjelaan tot 1ste straat rechts 
RA  Berkenlaan tot aan speeltuin linkerkant 
 
VRAGENRONDE 3 bestaat uit 2 delen 
                                  (speeltuin en Schoolstraat tot kerk) 
Ter info: de afstand naar vragenronde 4 is ± 4 km. 
 

De laatgotische Sint-Pancratiuskerk heeft zijn oorsprong 
in de 15de eeuw. De zijbeuken dateren van 1650. De kerk 
brandde in 1854 af toen brand uitbrak in de nabijgelegen 
brouwerij. De torenspits werd vernield, maar alle muren, 
hoewel zwaar beschadigd, bleven bewaard. Bij de herbouw 
werd de kerk verhoogd, de toren voorzien van een 4de 
bakstenen geleding en aan weerszijden van de toren 
werden aanbouwsels (o.a. doopkapel) toegevoegd.  
Pancratius genoot in de middeleeuwen over heel Europa bijzondere verering. Hij is één van de vier ijsheiligen, 
samen met Sint-Mamertus, Sint-Servatius en Sint-Bonifatius. Zijn naamdag is 12 mei. Pancratius was een jongen 
uit Phrygië (Turkije), die op 14-jarige leeftijd in Rome martelaar werd. In een uiterste poging om het christendom 
voorgoed te vernietigen eisten de keizers Diocletianus en Maximianus dat iedereen verplicht was om te offeren 
aan de Romeinse goden, bij weigering hiervan volgde de doodstraf. Pancratius weigerde. 

 
Na vragenronde rijd je voorbij Fintro. 
       Schoolstraat tot 1ste kruispunt 
RD  Kasteeldreef tot einde en 
RD  zandweg tot einde 
LA  Schawijkstraat tot 3de straat rechts (juist voorbij nr. 40) 
RA  Selsaetenstraat tot einde, links asfaltpad tot einde en 
RA  Verbrandelei en rechtdoor fietsen tot Selsaetenstraat en 
RD  Kasteelstraat tot 2de straat rechts 

 

Woon- en zorgcentrum Wommelgheem ligt in de rustige tuin van het kasteel Selsaeten. Senioren kunnen er naar 
de kapper en de pedicure of gebruik maken van de ontspanningsruimte of de cafetaria. Bezoekers zijn de hele 
dag welkom. Kasteel Selsaeten werd in 1897 opgericht in neo-Vlaamse renaissancestijl. 

VRAGENRONDE 2 
 

2a: In huisnummer 10 speelt men een soort muziek.  
      Welke?   ………………………………… 
 
 

2b: Geef de geboortedatum van Petrus Deckers: 
      …………………………………………… 
 
 
 

2c: Wat is het huisnummer van A. Coenen? 
      …………………………………………… 
 
 

2d: Op het plein zijn er 3 bankkantoren. Gebruik 
      één letter uit elke naam en je krijgt een bekend  
      merk. Welk?  ……………………………… 
 
 
 

2e: In welk jaar is Maria Josepha Van Tichelen 
      geboren?     ………………………………… 
 

VRAGENRONDE 3 
 

3a:  Hoeveel ‘diertjes’ zijn er te zien in de speeltuin?  
       …………………………………………………  

 

3b: Waar bevindt zich dan de Michelinband, als je 
       met je rug naar de kerk staat?  
      Midden – rechts – links (omcirkel het juiste) 
 
 

3c: Geef de kleuren van de paal met de hand er  
      boven op:  ……………………………………… 
 
 
 

3d: Hoeveel maal is het woord ‘solsleutel’ terug te  
       vinden aan de buitenkant van dit café?  ……… 
 

3e: Welke wandelpaden kan je hier volgen? 
      (niet de GR-route) 
      …………………………………………………  

 

 



 

RA  Sint Michielsstraat tot 1ste links  
LA  Molenbeekstraat tot einde  (AFSTAPPEN!) 
RD  oversteken en rechts van bibliotheek RA   
       zandweg volgen tot einde (poort) 
 
VRAGENRONDE 4  aan Grand Café Lindenberg 
Ter informatie: de afstand naar vragenronde 5 is ± 1 km. 

 

Het historisch pand ‘Grand Café Lindenberg’ is een 
harmonisch klassiek pand. Ooit woonde er een 
burgemeester, maar nu is het omgevormd tot een stijlvol 
en gezellig brasserie-restaurant (alle dagen open 
vanaf 11 uur). Achter het gebouw ligt een parkterras.  

 
Na de vragenronde steek je aan zebrapad over en rijd je  
RD  Lt. Karel Caluwaertsstraat  en Scheersel tot 1ste straat rechts voorbij voetbalterrrein 
RA  Brieleke volgen tot ingang Synergie (naast ingang en achter haag is er een speeltuin) 
 
VRAGENRONDE 5  aan Synergie 
Ter informatie: de afstand naar vragenronde 6 is ± 2 km. 

 

We bevinden ons in de Schijnvallei, waardoor het Groot 
Schijn loopt. Het oorsprongsgebied van de Grote Schijn 
bevindt zich in een moerassig weiland halfweg tussen de 
dorpskerk en de trappistenabdij van Westmalle. Ze stroomt 
langs Zoersel, Oelegem, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, 
Deurne, Borgerhout en Merksem. In Wommelgem monden 
de Koudebeek, Diepenbeek, Rollebeek en Dorpsloop uit in 
het Groot Schijn. Vanuit Schoten en Wijnegem komt de 
Kleine Schijn, vanuit Schilde de Kleinebeek en Zwanebeek. 
Natuurpunt Schijnvallei is de regionale werking van 
Natuurpunt voor 's Gravenwezel, Schilde, Oelegem, Ranst, 
Wommelgem, Borsbeek, Borgerhout, Deurne en Wijnegem. 

  
Na de vragenronde rijd je  
RD  (paaltje) asfaltweggetje (Langeweg) rondom voetbalvelden tot 1ste kruispunt en 
RD tot einde pad 
RA  en direct LA Rooseweg tot einde:  OVERSTEKEN ! 
LA  fietspad (Fortbaan) volgen tot einde Finse piste (bord gemeente Wommelgem) 
RA  zandweg en direct LA zandweg en asfaltweg tot einde 
RA  tot juist voorbij rood-witte barelen 
 
VRAGENRONDE 6  aan het Fort II (De vragen zijn allemaal gesteld voorbij de rood-witte barelen.) 
Ter informatie: de afstand naar vragenronde 1 is ± 2 km. 
 

Fort II maakt deel uit van de Brialmontomwalling van 
Antwerpen, één van de meest prestigieuze vesting-
bouwprojecten 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.  
  

Na de vragenronde volg je ‘pijl binnenfort’ tot einde en 
LA  ‘pijl binnenfort’ tot 1ste uitgang links (pijl parking 2-3) 
LA  door gang rijden en over parking tot einde (straat) 

VRAGENRONDE 5 
 

5a: Wat is, hier ter plaatse, het telefoonnummer 
       van ‘Neopaul signs’? ……………………….. 
 

5b: Hoeveel zitbanken en hoeveel vuilbakken zijn  
       er voorbij het bord ‘speelpleinreglement’? 
      …………………………………………………  

 

5c: Waarop is nummer 0066 bevestigd? ………… 
 

5d: Vanaf welke windkracht adviseert men om de 
       vlaggen omlaag te halen?  …………………… 
 

5e: Geef de som van de afstanden van wandelroutes  
       A+B+C: ……………………………………… 
 

VRAGENRONDE 6 
 

6a: Geef het telefoonnummer van ‘Gemeentelijke  
      dienst gidsen Fort 2’: …………………………  

 

6b: Welk nummer staat achter Woka?  
       …………………………………………………  

 

6c: Wanneer kan je hier historische rondleidingen  
      volgen?   ……………………………………… 
 

 
 

6d: Welk hondenras heeft hier zijn club? 
       …………………………………………………  

 

6e: Geef de juiste naam van WAV: 
      …………………………………………………  

 

VRAGENRONDE 4 
 

4a: Waar lees je ‘ik zie graag’? …………………… 
       …………………………………………………  

 

4b: Welk dier zie je bij de boogschutter? ………… 
 

4c: Waar woont Colman A.J.? …………………… 
      …………………………………………………  

 

4d: Wie beschermt Lindenberg Grand Café?  
       ………………………………………….…… 
 

4e: Welk jaartal hoort bij ‘Tempelier’?  ………… 
 
 



RA  fietspad volgen tot 1ste kruispunt 
LA  Volkaertslei tot einde 
LA  afstappen en te voet tot 1ste oversteekplaats met lichten (drukknop) 
RA  oversteken  
LA  Autolei tot 1ste straat rechts 
RA  Veldstraat tot einde  
RD  over bruggetje en direct  
RA  betonweg volgen tot 1ste pad na brug over de Koude Beek. 
LA  betonweg links volgen tot einde  
RD  parking Peter Benoitlaan (Vragenronde 1)      
 

 

 

Hiermee eindigt onze fietszoektocht. Proficiat! En bedankt voor je deelname. 
 
Vergeet niet je antwoorden over te schrijven op blz. 5 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 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 Grand Café Lindenberg 
- Waardebons van Standaard Boekhandel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schiftingsvragen:  
1. Welke activiteit vindt op 3 oktober 2015 plaats in scoutslokaal Boterlaar?  …………………… 
 

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



Antwoordblad fietszoektocht 2015 Gezinsbond Deurne-Zuid   
Naam:      Telefoonnummer: 

Adres:      Email: 
 

Deelnemen is gratis. Reacties kan je op www.gezinsbonddeurnezuid.be terug vinden. 
Wil je kans maken op één van de waardebons, mail/bezorg dan het antwoordblad vóór 
1 september ingevuld bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne – luc@vanocken.eu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

SCHIFTINGSVRAGEN: 1. Welke activiteit vindt op 3 oktober plaats in scoutslokaal Boterlaar?  
     ……………………………………………………………………… 
           2. Hoeveel ingevulde antwoordbladen zullen tijdig ingeleverd zijn?  …… 

VRAGENRONDE 4 
 

4a: Waar lees je ‘ik zie graag’? …………………… 
       …………………………………………………  

 

4b: Welk dier zie je bij de boogschutter? ………… 
 

4c: Waar woont Colman A.J.? …………………… 
      …………………………………………………  

 

4d: Wie beschermt Lindenberg Grand Café?  
       ………………………………………….…… 
 

4e: Welk jaartal hoort bij ‘Tempelier’?  ………… 
 

VRAGENRONDE 1 
 

1a: Wat is niks voor ‘A’? 
     - ………………………………………………… 
     - ………………………………………………… 
 

1b: Wat is ‘de Verscholen Tuin’? ………………… 
      ………………………………………………… 
 

1c: Welk politiereglement is hier vermeld? (Tekst + 
      artikelnummer)  ………………………………. 
      ………………………………………………… 
 

1d: Maak de volgende zin volledig: Velt zonder is 
      ………………………………………………… 
 

1e: Wat betekent KVH?   ………………………… 
      ………………………………………………… 
 
 

VRAGENRONDE 2 
 

2a: In huisnummer 10 speelt men een soort muziek.  
      Welke?   ………………………………… 
 
 

2b: Geef de geboortedatum van Petrus Deckers: 
      …………………………………………… 
 
 
 

2c: Wat is het huisnummer van A. Coenen? 
      …………………………………………… 
 
 

2d: Op het plein zijn er 3 bankkantoren. Gebruik 
      één letter uit elke naam en je krijgt een bekend  
      merk. Welk?  ……………………………… 
 
 
 

2e: In welk jaar is Maria Josepha Van Tichelen 
      geboren?     ………………………………… 
 

VRAGENRONDE 3 
 

3a:  Hoeveel ‘diertjes’ zijn er te zien in de speeltuin?  
       …………………………………………………  

 

3b: Waar bevindt zich dan de Michelinband, als je 
       met je rug naar de kerk staat?  
      Midden – rechts – links (omcirkel het juiste) 
 
 

3c: Geef de kleuren van de paal met de hand er boven 
       op: ……………………………………………… 
 
 
 

3d: Hoeveel maal is het woord ‘solsleutel’ terug te  
       vinden aan de buitenkant van dit café?    ……… 
 

3e: Welke wandelpaden kunt je hier volgen? (niet de 
      GR-route)  …………………, ……………………  

 

 
VRAGENRONDE 5 

 

5a: Wat is, hier ter plaatse, het telefoonnummer 
       van ‘Neopaul signs’? ……………………….. 
 

5b: Hoeveel zitbanken en hoeveel vuilbakken zijn  
       er voorbij het bord ‘speelpleinreglement’? 
      …………………………………………………  

 

5c: Waarop is nummer 0066 bevestigd? ………… 
 

5d: Vanaf welke windkracht adviseert men om de 
       vlaggen omlaag te halen?  …………………… 
 

5e: Geef de som van de afstanden van wandelroutes  
       A+B+C: ……………………………………… 
 

 

 

VRAGENRONDE 6 
 

6a: Geef het telefoonnummer van ‘Gemeentelijke  
      dienst gidsen Fort 2’: …………………………  

 

6b: Welk nummer staat achter Woka?  
       …………………………………………………  

 

6c: Wanneer kan je hier historische rondleidingen  
      volgen?   ……………………………………… 
 

 
 

6d: Welk hondenras heeft hier zijn club? 
       …………………………………………………  

 

6e: Geef de juiste naam van WAV: 
      …………………………………………………  

 

 


