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www.gezinsbonddeurnezuid.be 
 
 
     

 

We hebben ook dit jaar een mooi traject (21 km) uitgestippeld met 5 haltes om vragen op te lossen (voorzie	5 uur, je 
hoeft hiervoor nergens binnen te gaan). Tijdens de zoektocht kan je verpozen in Cafe Kamiel (Markgravelei 90 te 
Antwerpen – maandag gesloten). 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 aan elke vragenronde kunt starten. Lees dus even het parcours na voor je vertrekt.    
 

Wil je kans maken op een prijs, mail dan het ingevulde antwoordblad vóór 4/09/2017 naar luc@vanocken.eu of 
bezorg het vóór 4/09/2017 bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne, tel. 03/321.28.02. 

Opmerking:  RA: rechtsaf          LA: linksaf          RD: rechtdoor KP: (fiets)knooppunt 
We starten aan kasteel STERCKSHOF, CORNELISSENLAAN te Deurne-Zuid. 

Het kasteel Sterckshof en zijn tuin vormen een unieke bezienswaardigheid in het Provinciaal Groendomein 
Rivierenhof. Reeds vóór de 13de eeuw bevond zich op de plaats van het huidige museum een versterkte hoeve, 
omringd door een gracht. Deze schanshoeve, die de ‘Hooftvunder’  werd genoemd, diende ter verdediging van 
een houten brug over de Grote Schijnrivier. De hoeve groeide uit tot een versterkt landgoed, dat herhaaldelijk 
van eigenaar wisselde en in 1524 werd gekocht door koopman Gerard Sterck. Hij verbouwde het tot een 
buitengoed, dat na zijn dood ‘het Sterckshof’ werd genoemd. Het kasteel had ferm te lijden onder de 
godsdienstoorlogen maar werd, in tegenstelling tot andere buitenhoven in Deurne, niet volledig verwoest. Het 
domein werd in 1776 verkocht aan bankier Jan Baptist Cogels, die het samenvoegde met het landgoed Ter 
Rivieren. In 1921 kocht het provinciebestuur van Antwerpen het  Rivierenhof en renoveerde het Sterckshof.  

 

Ter info: afstand naar 1ste vragenronde is ± 4 km 
 

 Je staat met je rug voor de brug die gaat naar de ingang van ‘Bar Stark’ en rijdt 
RA  tot eerste asfaltweg links (voor oorlogsmonument)  
LA  asfaltweg (in het midden bevindt zich de Keltische bomenhoroscoop) tot einde 
RD  parkweg oversteken en RD GRAPHEUSSTRAAT tot einde 
RD  Turnhoutsebaan oversteken en  
RD LAKBORSLEI volgen tot juist voorbij garage “THUY” (aan linkerkant) 
LA grintweg tot einde 
RA   fietspad en vanaf  hier de borden KP 26 volgen tot juist voorbij de 2 watertorens van de spoorwegen 
RD  HALENSTRAAT tot 3de zebrapad  
        GEBRUIK HET ZEBRAPAD – OPGEPAST VOOR TRAM!!!! 
LA  VISESTRAAT tot einde 
 

Hier bevindt zich het gerestaureerde ‘Oud Badhuis’. De ingang van 'Sportoase Veldstraat' (zwembad, hammam, 
wellness en badenhuis) is in de Veldstraat. 

 

RA  STUIVENBERGPLEIN (hoek 1ste straat geboortehuis Willy Vandersteen) tot 4de straat links (einde plein) 
LA  KORTE STUIVENBERGSTRAAT TOT EINDE       
RD   poort ingaan naar WILLY VANDERSTEENPLEIN  

VRAGENRONDE 1 (W. Vandersteenplein + Handelssteeg) 
Ter info: afstand naar 2de vragenronde is ± 4 km 

Willy Vandersteen, auteur van de Suske en Wiske stripalbums, 
werd geboren op het Stuivenbergplein en groeide op in de 
Antwerpse volkswijk De Seefhoek. Op de muren van het Willy 
Vandersteenplein en de Handelsteeg staan taferelen uit ‘Het 
Eiland Amoras’, het eerste stripalbum van Suske en Wiske. De 
uitwerking en beschildering van de panelen werd verzorgd 
door leerlingen van het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en 
Ambachten uit Antwerpen.  

 

 Na de vragen opgelost te hebben rijd je terug de 
 Korte Stuivenbergstraat in tot 1ste straat links 
LA   WILGENSTRAAT tot 3de straat rechts 
RA VAN KERCKHOVENSTRAAT (huisnummers 78 t/m 82) tot einde 

 

VRAGENRONDE 1 
 

1a: Met welk soort ballen mag je hier spelen? 
       ………………………………………… 
 

1b: Hoe heet hier het buurtwerk? 
      ………………………………………… 
 

1c: Wat ga ik hier smullen? 
       ………………………………………… 
 

1d: Hoeveel Suskes tel je?   ……… 
      En hoeveel Wiskes?  ……… 
 

1e: Welk project is een project van RISO? 
       ………………………………………… 
 

 



RD EVENTJES AFSTAPPEN OM TE VOET AAN HET ZEBRAPAD (OPGEPAST VOOR TRAM!) 
OVER TE STEKEN en dan 

RD KLAMPERSTRAAT tot einde 
LA VISESTRAAT en dan direct RA achter parkeerplaatsen verharde weg tot 1ste betonpad links 
LA tot bord Knooppunt 26  
RD volg KP 56 tot na fietsbrug over Italiëlei 
      RECHTS LIFT OF LINKS TRAP NEMEN EN BENEDEN RIJD JE  
LA  langs gebouwen tot 2de doorgang tussen gebouwen 
RA  tot einde en LA langs Willemdok (entrepotkaai) tot 1ste rechts 
RA GODEFRIDUSKAAI (langs dok) tot 2de straat links (aan rechterkant MAS) 
 

Het MAS is het museum over de geschiedenis van de stad Antwerpen, haar haven en de Schelde en hoe onze 
stad verbonden is met heel de wereld. Het gebouw heeft een indrukwekkend dakpanorama (ga gerust eens tot 
boven). Naast enkele musea is er ook een kijkdepot. De mozaïek op het museumplein is van Luc Tuymans. 

 

LA VAN SCHOONBEKEPLEIN  tot verkeerslichten 
RA FIETSPAD TUSSEN DE 2 RIJBANEN (Brouwersvliet) tot einde 
LA oversteken aan fietslichten en direct  
RA VAN METERENKAAI oversteken en 
LA  fietspad (richting NOORDERTERRAS) tot juist voorbij “het Steen” (aan Lange Wapper). Daar is een trap 

voorzien om over de muur te gaan en daar mag je je fiets op slot leggen want aan de andere kant is er 
 

VRAGENRONDE 2 (op keringsmuur bij Lange Wapper) 
Ter info: afstand naar 3de vragenronde is ± 4,5 km 

Volgens Antwerpse folklore woonden de reuzen Druon 
Antigoon en Lange Wapper vroeger in Het Steen. Sinds 1963 
staat er van de laatste dan ook een door Albert Poels 
ontworpen standbeeld aan de ingang van het Steen. Lange 
Wapper komt 's nachts tevoorschijn en achtervolgt de 
dronkaards. Eerst als een klein mannetje, maar hij kan zichzelf 
steeds groter en groter maken, tot hij boven de huizen uitsteekt. 
Als de dronkaard hijgend en zwetend thuiskomt, kijkt Wapper 
door het raam naar binnen. Soms vermomt Lange Wapper zich 
als een klein kind om moedermelk te kunnen drinken. Als een 
moeder dit kind meeneemt om te verzorgen en in een wiegje te 
stoppen, laat Lange Wapper zichzelf zo groot groeien dat hij 
niet meer in de kamer past 

 

 Je rijdt verder de Scheldekaaien tot knooppunt 59 
LA  LEDEGANCKKAAI oversteken en 
RD  NAMENSTRAAT – GENTPLAATS – JAN VAN GENTSTRAAT tot juist voorbij tankstation "Total" en 
RD over het plein (OPGEPAST VOOR TRAM!!) van het Justitie(vlinder)paleis tot einde plein 
 

Het gerechtsgebouw van Antwerpen is gebouwd waar vroeger het Zuidstation was. Het wordt beschouwd als één 
van de architecturale hoogtepunten in België van de 21ste eeuw en is ontworpen door architect Richard Rogers. 
Hij ontwierp tevens gebouwen zoals het Centre Pompidou in Parijs en de Millennium Dome in Londen. Het 
gerechtsgebouw bestaat uit 6 grote, glazen vleugels van 4 verdiepingen hoog. Een belangrijk herkenningspunt 
zijn de 6 'punthoeden', gelegen boven de grote zittingzalen. Naast deze 6 grote schaaldaken zijn er nog 26 
kleinere schaaldaken, gelegen boven de kleinere zittingzalen. De zittingzalen zijn te bereiken via de centrale hal 
of 'salle des pas perdus'. In de volksmond wordt het nieuwe gerechtsgebouw "de frietzakskes" of het vlinderpaleis 
genoemd. De tweede naam heeft te maken met het bovenaanzicht. Vanuit de lucht gezien, of op een grondplan, 
doen de zes vleugels aan een vlinder denken. 

 

 

RD fietspad (singel) tot 2de verkeerslichten 
LA  SINGEL oversteken en aan overkant 
RA BREDERODESTRAAT (2x tramsporen kruisen) en MONTIGNYSTRAAT oversteken en dan fietspad 

(Montignystraat) ± 50 meter volgen 
RA KIELSEVEST tot einde  
 

Op deze grote parking is elke vrijdagnamiddag de gezellige ‘boerenmarkt’ met vooral verse groenten en melk. 
Omwille van het exotische karakter noemt men het ook de ‘vreemdelingenmarkt’. 

 

 

LA  KIELSEVEST tot 1ste straat links 
LA LANGE ELZENSTRAAT tot 2de straat rechts 

VRAGENRONDE 2 
 

2a: Geef de eerste letters van de vrouwelijke  
      voornamen van de middelste kolom  van  
      lijst B: ………………………………… 
 

2b: In welk jaar werd het Steen een museum? 
      ………………………………………… 
 

2c: Wat was het Seminibeeldje? 
      ………………………………………… 
 

2d: Het woord ‘mout’ komt …… x voor op  
      de plaat ’spreuken – brouwen’. 
 

2e: Wie drinkt hier ‘hoppebier’? 
      ………………………………………… 
 

 
 



RA OUDEKERKSTRAAT (en RD Fransenplaats) langs speeltuin tot einde 
RA  MARKGRAVELEI einde 1ste huizenrij (rechtover 1ste straat links) 
RA PARK HOF VAN LEYSEN inrijden en zandweg tot 1ste zandweg links 
LA  zandweg blijven volgen tot voorbij de speeltuin 
       Hier leg je de fiets vast in de buurt van café Kamiel want hier is 
 

VRAGENRONDE 3 (Van Schoonbekestraat – park Hof Van Leysen 
Ter info: afstand naar 4de vragenronde is ± 2 km 

Het provinciaal groendomein Hof van Leysen is een mooi 
stukje groen aan de zuidrand van de stad. Voor toevallige 
bezoekers is het eerder een verrassing, maar voor de buurt 
is het een bekend groen plekje. 
Café Kamiel huist in de voormalige kroeg Hof ter Beke. De 
transformatie kan niet groter: het ouderwetse, bruine café is 
nu een heldere en gezellige verpozingsplek voor de hele 
buurt. Grote ramen, witte muren, blankhouten vloeren en 
een leuk betegelde toonbank. Het servies van de bomma past 
als gegoten bij het ovenverse gebak. Vooral de brunch 
tijdens het weekend lokt je naar Café Kamiel: je kan er 
aanschuiven aan een gezond  en uitgebreid buffet.  
De naam Kamiel verwijst naar de hond van de eigenaars. 	

 

 Na de vragen opgelost te hebben, steek je de MARKGRAVELEI over en 
RD   (naast Café De Grave) VAN SCHOONBEKESTRAAT tot 2de straat rechts 
RA SCHULSTRAAT tot einde 
LA HARMONIESTRAAT tot in bocht (links de vroegere eeuwfeestkliniek) 
RA HARMONIEPARK inrijden (speeltuin) en ASFALTWEG tot einde 
 

Zaal Harmonie is een neoclassicistisch gebouw (1846) met balzaal, uitziend op het harmoniepark. Hier bevindt 
zich het arduinen gedenkteken met fontein voor Peter Benoit (1834-1901) door Henry van de Velde; onthuld in 
1934 voor de Koninklijke Vlaamse Opera (Frankrijklei) en verplaatst naar de tuin van de Harmonie in 1954. 
In het grasveld voor de fontein vind je ook de gedenksteen voor het eeuwfeest van het Rode Kruis (1859-1959), 
ter herinnering aan de stichter Henri Dunant. 

 

RD  oversteken aan verkeerslichten en  
  SCHUIN RECHTS fiets- en wandelpad langs tramhalte volgen (OPGEPAST TRAM!!) 
  (Koning Albertpark) tot einde (3de verkeerslichten)  
 

Het plan voor een Engelse tuinaanleg door architect E. Bruno 
werd in 1878 uitgevoerd. Gelet werd op het behoud van zoveel 
mogelijk bomen. Muziekkiosk en wachthuis naar ontwerp van 
Pieter Dens (architect van zaal Harmonie) dateren van 1877. 
Sedert 1919 heet de Warande "Koning Albertpark".  

 

LA BOOMGAARDSTRAAT 
Links BROUWERIJ DE KONINCK en rechts café PELGRIM  
 fiets kan je zetten op de parking achter de Pelgrim 
  

VRAGENRONDE 4 in Boomgaardstraat (kant café Pelgrim) 
Ter info: tot de volgende ronde is het ± 2,5 km  
 

Stadsbrouwerij De Koninck opende in 2015 een belevingscentrum 
en zette daarmee zijn deuren open voor het grote publiek.  
Het belevingscentrum is op maandag gesloten en leden van de Gezinsbond krijgen korting via hun lidkaart ! 
In verschillende themaruimtes kom je via de interactieve brouwerijtour alles te weten over Antwerpen als bierstad, 
de Belgische bieren en het complete brouwproces. Tal van interactieve middelen en audiovisuele effecten zorgen 
voor een 360° totaalbeleving. Op de 4 meter hoge brug in de brouwhal voel je de unieke dynamiek van de 
brouwerij. Je droge keel smeer je dan met een perfect getapt ‘bolleke’.  
In oktober 2014 nam een nieuw team het roer van Café De Pelgrim in handen. Een grotere wisselwerking met 
fietsenzaak Velodome gaf de brasserie opnieuw een ziel. Dankzij de verskeuken en een kaart met typisch Vlaamse 
‘dagelijkse kost’ is de legendarische brasserie vandaag een absolute trekpleister, ook voor wie gewoon met 
vrienden een lekker bolleke wil komen drinken of op zoek is naar een unieke setting voor zijn event.	

 

 Na de vragen rijd je de BOOMGAARDSTRAAT verder tot 2de straat links 
LA ALBERT GRISARSTRAAT tot einde  

VRAGENRONDE 4 
 

4a: Hoe ver is het naar brouwerij Duvel? 
      ……………………………………… 
    

4b: Wie was Coveliers? 
      ……………………………………… 
 

4c: Hoeveel handen tel je aan en op  
      ‘Afspanning De Hand’? …………… 
 

4d: Wat voor zaak is ‘Velodome’?   
      ……………… & …………………… 
 

4e: Hoeveel liter kan er in vat nr. G 6525?    
      ……………………………………… 

VRAGENRONDE 3 
 

3a: Hoeveel inwoners kunnen comfortabel wonen 
      in het woonzorgcentrum?    ………………… 
 

3b: Doe één letter weg van ‘Kamiel’ en maak een  
      bestaand 5 letterwoord:   …………………… 
 

3c: Wat voor tuin is deze speeltuin? 
      ……………………………………………… 
 

3d: Welk centrum is er gevestigd in ‘Torenhof’? 
      ……………………………………………… 
 

3e: Wat werd er op 15 juni 1989 terug heropend? 
      ……………………………………………… 



Het voormalig Kinderziekenhuis Antwerpen ‘Good Engels’ (Oorspronkelijk was het een weeshuis, daarna een 
school voor meisjes) is enkele jaren geleden omgebouwd tot Residentie Kasteelpark. 

 

RA LAMORINIERESTRAAT tot 1ste straat rechts 
RA MARIALEI tot in bocht en 
RD GROEN KWARTIER (hier was vroeger het Militair Hospitaal) 
 

Het Groen Kwartier vormt een bijzondere combinatie van historische architectuur met hedendaagse vormgeving. 
De Parijse landschapsarchitect Michel Desvigne hertekende de site tot een autovrije parktuin met stedelijke 
boomgaarden en prachtige hoogstammige bomen. De monumentale gebouwen van het voormalig Militaire 
Hospitaal werden gerestaureerd tot een groene leefomgeving. Ook de mix van lofts, penthouses, gezinswoningen 
en appartementen geven een nieuwe dimensie aan de stedelijke lifestyle. De ommuurde site behoudt op die 
manier haar geborgenheid maar wordt verankerd in een stedelijke omgeving door wandel- en fietsverbindingen.  

 

   SCHIFTINGSVRAAG 1: HOEVEEL FIETSNIETEN KOM JE TEGEN ALS JE DE ROUTE VOLGT 
DIE HIERONDER BESCHREVEN STAAT?  (700 METER LANG). 

     DEZE KUN JE OOK TE VOET DOEN - ZO KUN JE LANGER GENIETEN. 
     fietsniet = rechthoekige ijzeren fietsenstalling 
 

RD   en direct LA JULES BORDETSTRAAT (bordje is tijdelijk weg) en rechts volgen tot 1ste pad links 
LA   PARADEPLEIN (bordje is tijdelijk weg) tot einde – hier is restaurant ‘The Jane’ 
LA   pad tot einde en verhoog oprijden en 
RA   WINTERGALERIJ tot einde en  
RD   betonpad tot 2de pad rechts 
RA   pad tot einde en RD betonpad (recht voor u de vroegere ingang van het hospitaal) tot 1ste betonpad rechts 
RA   HENRI LE FONTAINESTRAAT rechtdoor volgen tot huisnummer 6 
LA   HENRI LE FONTAINESTRAAT tot einde (nadoorgang onder appartement) 
LA   ARTSEN ZONDER GRENZENSTRAAT tot einde en RD naar uitgang  (EINDE  EXTRA VRAAG) 

 

LA BOOMGAARDSTRAAT en direct 
RA GENERAAL DRUBBELSTRAAT tot 1ste rechts 
RA EIKELSTRAAT tot 1ste straat links 
LA BINDSTRAAT (opgelet auto’s) tot 1ste links 
LA FERDINAND COOSEMANSSTRAAT tot 1ste rechts 
RA DAENENSTRAAT, BARON DE CATERSSTRAAT  
        en ANJELIERSTRAAT tot einde 
RD  oversteken en 
 

VRAGENRONDE 5 aan de muurschildering 
Ter info: tot vragenronde 1 is het ± 4,5 km     
 

 Na deze laatste vragenronde ga je te voet de BRUG OP en 
 rij je over Singel en Ring om te voet de BRUG AF te gaan. 
LA fietspad tot einde en 
RA fietspad tot KNOOPPUNT 04 
RD VOLG KNOOPPUNT 03 tot Sterckshof 

 

 

Hiermee eindigt onze fietszoektocht. Bedankt voor je deelname en hopelijk heb je genoten!  
 

Vergeet niet je ingevulde antwoordblad te bezorgen bij Luc Van Ocken. 
Nog gemakkelijker: typ al je antwoorden over op het antwoordblad dat je per mail kreeg of zelf hebt 
gedownload, sla dit document op je computer op en verzend het als bijlage naar luc@vanocken.eu. 
 

De juiste antwoorden en de lijst met winnaars worden in september per mail bezorgd aan de deelnemers 
die het antwoordformulier inleveren. Winnaars zonder mail krijgen een telefonisch bericht. 
De winnaars krijgen dan ook de info waar en wanneer ze hun prijs kunnen afhalen. 
 

Bij de prijzen van dit jaar o.a.:  
- Fotoshoot door Erika Van Haperen, 0472 367 725 – www.ilio.be  
- 5 waardebons (€ 20) ) geschonken door Café Kamiel 
- 3 boeken ‘Achter de schermen van de Tour’ (t.w.v. € 19,95), geschonken door Velodoom  
 

VRAGENRONDE 5 
 

5a: Van wie leerde Jaak de finesses van de  
      bokssport?   ……………………………… 
    

5b: Benoem 4 sporten die afgebeeld staan op de  
      muurschildering:  ……………,  ………… 
      ……………………,  ……………………… 
    

5c: Hoe wordt het monument ‘België Vrij’ nog  
      genoemd? ……………………………… 
    

5d: Hoeveel muziekinstrumenten zijn afgebeeld  
      op de muur?……………………… 
 

5e: Welke gelukbrengende symbolen zie je hier?  
      …………………  –  ……………………… 
    

 

Schiftingsvraag 2: Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn?  ……   
      (tip: 37 ex. in 2007 – 68 ex. in 2010 – 108 ex. in 2013 – 76 ex. in 2016) 



 
 
Antwoordblad fietszoektocht 2017   –   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 4 september 2017 ingevuld bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne  –  luc@vanocken.eu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VRAGENRONDE 4 
 

4a: Hoe ver is het naar brouwerij Duvel? 
      ……………………………………… 
    

4b: Wie was Coveliers? 
      ……………………………………… 
 

4c: Hoeveel handen tel je aan en op  
      ‘Afspanning De Hand’?  …………… 
 

4d: Wat voor zaak is ‘Velodome’?   
      ……………… & …………………… 
 

4e: Hoeveel liter kan er in vat nr. G 6525?    
      ……………………………………… 

VRAGENRONDE 1 
 

1a: Met welk soort ballen mag je hier spelen? 
       ………………………………………… 
 

1b: Hoe heet hier het buurtwerk? 
      ………………………………………… 
 

1c: Wat ga ik hier smullen? 
       ………………………………………… 
 

1d: Hoeveel Suskes tel je?   ……… 
      En hoeveel Wiskes?  ……… 
 

1e: Welk project is een project van RISO? 
       ………………………………………… 
 

 

VRAGENRONDE 2 
 

2a: Geef de eerste letters van de vrouwelijke  
      voornamen van de middelste kolom  van  
      lijst B: ………………………………… 
 

2b: In welk jaar werd het Steen een museum? 
      ………………………………………… 
 

2c: Wat was het Seminibeeldje? 
      ………………………………………… 
 

2d: Het woord ‘mout’ komt …… x voor op  
      de plaat ’spreuken – brouwen’. 
 

2e: Wie drinkt hier ‘hoppebier’? 
      ………………………………………… 
 

VRAGENRONDE 3 
 

3a: Hoeveel inwoners kunnen comfortabel wonen 
      in het woonzorgcentrum?    ………………… 
 

3b: Doe één letter weg van ‘Kamiel’ en maak een  
      bestaand 5 letterwoord:   …………………… 
 

3c: Wat voor tuin is deze speeltuin? 
      ……………………………………………… 
 

3d: Welk centrum is er gevestigd in ‘Torenhof’? 
      ……………………………………………… 
 

3e: Wat werd er op 15 juni 1989 terug heropend? 
      ……………………………………………… 

VRAGENRONDE 5 
 

5a: Van wie leerde Jaak de finesses van de  
      bokssport?   ……………………………… 
    

5b: Benoem 4 sporten die afgebeeld staan op de  
      muurschildering:  ……………,  ………… 
      ……………………,  ……………………… 
    

5c: Hoe wordt het monument ‘België Vrij’ nog  
      genoemd? ……………………………… 
    

5d: Hoeveel muziekinstrumenten zijn afgebeeld  
      op de muur?……………………… 
 

5e: Welke gelukbrengende symbolen zie je hier?  
      …………………  –  ……………………… 
    

 
 

 

SCHIFTINGSVRAAG 1 
 

Hoeveel fietsnieten kom je tegen tijdens de 
uitgestippelde wandeling in ’t Groen Kwartier?  

……… 
 
 
 

SCHIFTINGSVRAAG 2 
Hoeveel ingevulde antwoordformulieren  

zullen tijdig ingeleverd zijn?  ……… 


