Gezinsbond Deurne-Zuid
Fietszoektocht 2020
https://deurnezuid.gezinsbond.be
We hebben voor deze fietszoektocht een traject (16,5 km) uitgestippeld met 7 haltes om in totaal 30 vragen op
te lossen (je hoeft hiervoor nergens binnen te gaan – voorzie minstens 3 uur – er zijn geen strikvragen).
Geniet van de omgeving en succes met het oplossen van de vragen.
Wil je kans maken op één van de prijzen, mail/bezorg dan het antwoordblad vóór 1 september 2020 ingevuld bij
Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne – luc@vanocken.eu – infolijn: 03-321.28.02.

Opmerking: RA: rechtsaf

LA: linksaf

RD: rechtdoor

Het traject is een lus, zodat je aan elke vragenronde kunt starten. Lees dus het parcours na voor je vertrekt.
Bij elke vragenronde hoort een foto – aan jou om terug te vinden waar welke foto genomen is.
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VRAGENRONDE 1: SINT ROCHUSKERK, Sint Rochusstraat 77 te Deurne-Zuid
(Vragen oplossen van de kerk tot huisnummer 106 (’t Pleintje) – blijf aan de kant van de kerk.)
(De volgende vragenronde is 2 km verder.)

1a
1b
1c
1d
1e

Welke zoogdieren zie je hier springen?
Wat is hier zeker verboden?
Hoe heet deze kinderopvang?
Op welke datum werd hier een boom geplant?
Welke foto hoort bij deze vragenronde?

Na deze vragenronde rijd je richting wijkcentrum ’t Pleintje tot 1ste straat links
LA
Karel Govaertsstraat tot einde
RA
Van den Hautelei (Dascottelei oversteken – OPGELET voor TRAM)

0100
250/0350
100/0450

Van den Hautelei tot 1ste straat links
Theo Van Den Boschstraat tot einde
klinkerweg en stukje voetpad en dan
Hugo Van Craenhovestraat tot einde
Constant Jorislaan en direct achter Velo station
Hof Nieles tot einde (ook een deel grintweg)
aan ZEBRAPAD Eksterlaar oversteken en
Eksterlaar en links meedraaiend August van Putlei tot einde (fietstunnel)
fietstunnel tot boven

RD
LA
RA
LA
LA
RA
RD
RD

150/0600
100/0700
050/0750
100/0850
200/1050
750/1800
150/1950

VRAGENRONDE 2: BIBLIOTHEEK (Lindenboomstraat 3 te Borsbeek) + voet- en fietstunnel
OPGELET VOOR DE FIETSERS!
(De volgende vragenronde is 6 km verder.)

2a
2b
2c
2d
2e

Wat betekent DOCC?
Hoe oud is deze voetgangerstunnel?
Wat is hier ook welkom in de bib?
Iemand heeft 2 voorwerpen in de handen. Welke?
Welke foto hoort bij deze vragenronde?

Je vervolgt deze straat (Lindenboomstraat) tot einde
LA
Georges de Grooflei, bocht naar rechts volgen, wordt
Corneel Smitslei tot 1ste straat links
LA
Louis Huybrechtsstraat tot juist voorbij huisnummer 58
RA
voet-/ fietspad tot einde
LA
Singel voorbij de bocht tot 1ste straat links
LA
Tibert tot einde
Herentalsebaan oversteken via ZEBRAPAD
RD
Laarstraat tot einde
RA
Fort II straat
LA
Fortbaan (FIETSPAD gebruiken) tot 3de zijstraat
RD
Kandonklaan tot einde
RA
Van Tichelenlei tot juist voor rondpunt
FIETSERS HEBBEN HIER GEEN VOORRANG
Je rijdt rechts het rondpunt rond tot de 3de afslag
RA
Ternesselei tot 1ste straat rechts (juist na autostrade)
RA
(FIETSPAD AAN OVERKANT) Uilenbaan volgen tot 1ste kruispunt
LA
(Doornaardstraat) asfaltweg en beton-/grintweg tot helemaal ten einde
RA
(speeltuin) Krommelei tot einde
RA
(Koolsveldlaan) en direct
LA
Jozef Nauwelaertsstraat tot einde
RA
Turnhoutsebaan tot 2de verkeerslichten

0200
250/0450
300/0750
150/0900
200/1100
100/1200
350/1550
100/1650
400/2050
350/2400
450/2850
050/2900
200/3100
1050/4150
900/5050
200/5250
400/5650
400/6050

VRAGENRONDE 3: Gemeenschapscentrum ‘T GASTHUIS, Turnhoutsebaan 199 te Wijnegem
(De volgende vragenronde is 250 m verder.)

3a
3b
3c
3d

Tot wanneer is de balie op zaterdag open?
Welke plaatsnamen staan er naast R V.D.H.?
Wat doe ik hier altijd op slot?
Welke foto hoort bij deze vragenronde?

Na deze vragenronde rijd je het pad links van ‘de Kanteling’ en fietsenstalling tot einde
RD
tot bord ‘Het Bloesempad’
RA
en direct aan je rechterkant is er een cirkelvormige zitplaats

250/6300

VRAGENRONDE 4: Tuin RUSTENBORG te Wijnegem
(De volgende vragenronde is 3,7 km verder.)

4a Hoeveel maal lees je het woord ‘bron’ in de teksten?
4b Welke kleuren vind je in deze teksten?
4c Welke foto hoort bij deze vragenronde?
Na het oplossen van deze vragen rijd je RECHTS en ROND het gebouw ‘Rustenborg’ tot de straat
(speeltuin na 2de straat rechts)
RA
Koolsveldlaan tot einde (pleintje met parkeerplaatsen)
0850
RD
(fietspad) Dorenboslaan tot einde
450/1300
RA
oversteken en direct daarna
LA
Krijgsbaan oversteken (drukknop) en
LA
Krijgsbaan tot juist voor Noppe zwembaden
150/1450
RA
Karel Verbistpad tot einde
350/1800
OPGELET – GEEN VOORRANG VOOR FIETSERS!
RD
betonbaan tot einde (skatepiste)
600/2400
LA
betonbaan en direct
RA
betonbaan (bouw nieuw zwembad) tot einde
350/2750
Ruggeveldlaan oversteken aan verkeerslichten (drukknop) en
RD
Parkweg tot juist voor kasteel
900/3650
VRAGENRONDE 5: RIVIERENHOF – de vragen worden gesteld voor de vijver, niet voorbij kasteel gaan.
(De volgende vragenronde is 1,5 km verder.)

5a
5b
5c
5d
5e

Welk beroep had J. Schobbens?
De wandelroute van 4 km heeft welke kleur?
Hier lopen vele ‘grote routepaden’. Noteer er 2 van.
Wat waren vroeger de vijvers in het Rivierenhof?
Welke foto hoort bij deze vragenronde?

Na het zoeken van deze vragen rijd je voorbij het kasteel en volg Parkweg tot einde
0550
OPGELET – ALS FIETSER GEEN VOORRANG!
RD
(Hooftvunderlei oversteken) Parkweg tot 1ste kruispunt van asfaltwegen
300/0850
RA
Grapheusstraat tot einde (Turnhoutsebaan oversteken)
200/1050
RD
Lakborslei tot hoofdingang kerkhof/park Sint Fredegandus aan rechterkant (zebrapad) 400/1450
Binnenrijden en je fiets op slot doen
VRAGENRONDE 6: park en kerkhof SINT FREDEGANDUS te Deurne Centrum
(De volgende vragenronde is 3 km verder.)

Deze vragen staan in volgorde. Na vraag 6a maak je een kleine wandeling (± 600 meter) doorheen het park
om de volgende vragen op te lossen.
6a Op welke locatie kan hier poëzie worden voorgedragen?
RD
RA
RA
LA
RA
RD
LA
RA

kasseiweg (Heirbaan – vanaf hier vind je vraag 6b)
tot juist voorbij zerk familie Snissaert. Aan je linkerkant is een grafheuvel.
over grasveld en rechts van lovertheater tot na haag
tot grintweg
en direct (vanaf hier vind je vraag 6c)
grintweg tot einde
over grasveld tot volgende grintweg
grintweg tot einde (vanaf hier vind je vraag 6d)
grintweg tot kasseiweg en terug naar je fiets en uitgang

6b
6c
6d
6e

Wat werd er tegen de boze geesten geplaatst aan wegsplitsingen, vooral bij akkers?
In welk jaar is ‘Paul de Foort’ gestorven?
Welk beroep had Emile de la Montagne?
Welke foto hoort bij deze vragenronde?

Na deze vragenronde steek je de straat over via het zebrapad en voor garage ‘Dex’
RA
grintweg tot 1ste asfaltweg links (kruispunt)
LA
asfaltweg en direct
LA
asfaltweg (fietspad) en over bruggetje tot einde
RA
fietspad (onder brug door) tot boven en
RD
Parkweg tot 1ste kruispunt van asfaltwegen
RA
asfaltweg tot 1ste asfaltweg rechts (momunent WO I)
RA
Cornelissenlaan (voorbij kasteel Sterckshof /Bar Stark) tot 1ste straat links
LA
Wouter Haecklaan tot einde
RA
Sterckshoflei tot verkeerslichten (drukknop)
RD
Sterckshoflei tot einde
RD
Waterbaan tot brandweerkazerne

0300
550/0850
150/1000
300/1300
450/1750
350/2100
500/2600
100/2700
150/2850
200/3050

VRAGENRONDE 7: brandweerkazerne en Sint Rochuskapel, WATERBAAN te Deurne-Zuid
(Vragenronde 1 is 250 m verder.)

7a Wie is hier tussen 1940 en 1945 omgekomen?
7b In welke jaren werd deze kapel opgericht en gerenoveerd?
7c Welke foto hoort bij deze vragenronde?
Vervolg Waterbaan tot 1ste straat links
LA
Korte Sint Rochusstraat tot vragenronde 1

0150
100/0250

Schiftingsvraag: Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn? ……
Hiermee eindigt onze fietszoektocht. Bedankt voor je deelname en hopelijk heb je genoten!
Vergeet niet je ingevulde antwoordblad vóór 1/9 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 begin september per mail bezorgd aan de deelnemers
die het antwoordformulier inleveren. Winnaars zonder mailadres krijgen een telefonisch bericht.
De winnaars krijgen dan ook de info waar en wanneer ze hun prijs kunnen afhalen.

Antwoordblad fietszoektocht 2020

Gezinsbond Deurne-Zuid

Naam: ......

Telefoonnummer: ......

Adres: ......

Email: ......

Datum waarop je de zoektocht hebt gedaan: ......
Deelnemen is gratis. Wil je kans maken op één van de prijzen, mail/bezorg dan het antwoordblad
vóór 1 september 2020 ingevuld bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne – luc@vanocken.eu
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