Wandelzoektocht 2020 Gezinsbond Deurne-Zuid
We hebben voor deze zoektocht een mooie wandellus uitgestippeld in Deurne-Zuid.
Je kan dus eigenlijk starten waar je wil. Je hoeft hiervoor nergens binnen te gaan.
Hou rekening met de coronavoorschriften, geniet van de omgeving en succes met het
oplossen van de vragen. Voorzie minstens 3 uur; er zijn geen strikvragen.
Wil je kans maken op een prijs, mail/bezorg dan het antwoordblad vóór 1/09/2020
ingevuld bij Van Ocken, Waasdonk 89 te Deurne – luc@vanocken.eu – 03-321.28.02.
We starten aan café EXTER, Eksterlaar 3, één der oudste cafés van Deurne.

De naam werd gegeven naar één van de zeven brouwerijen die Deurne ooit kende en die de naam
‘d’Exterke’ droeg. Café Exter dateert al van het begin van de 16e eeuw, maar het werd enkele malen
verwoest zodat de basis van het huidige gebouw tijdens de tweede helft van de 17e eeuw moet gezocht
worden. Als oudste eigenaar van de brouwerij d’Exterke vinden we in 1540 Daniël Van de Velde. Tijdens
de belegering van Antwerpen in 1583-1585 door de Spanjaarden werd Deurne en ook de Exter
platgebrand. Tijdens het Twaalfjarig Bestand werd de herberg heropgebouwd. Tot aan de oorlog 19141918 en zelfs nog nadien was de herberg bekend om zijn platte-kaas-boterhammen en Geuze-Lambic en
lokte vele stedelingen naar Deurne-Zuid.

We zien aan de overkant ons eindpunt, de rustbank gewijd aan Bruegel, Conscience en Sleeckx, en
gaan links het Eksterlaar op. (Je moet niet oversteken.)
VRAAG 1: In welke parkeerzone wandelen we hier?
VRAAG 2: Hoe luidt de naam van de mooie villa die we passeren?
We wandelen verder tot voorbij de nieuwe woonwijk ‘Eksterlaer’.
We houden links aan en stappen verder tot we links de Manebruggestraat nemen.

Genaamd naar de familie ‘van Manebrugge’ en het voormalig goed ‘te Manebrugge’. Henricus de
Mannenbruche maakte omstreeks 1186 deel uit van een bestaand hof (Curia) te Deurne. In 1278 was een
zekere Arnold van Manebrugge schepen van dat hof.

VRAAG 3: Welk huisnummer heeft het ‘Maison du Bonheur’?
We nemen aan het rondpunt links de Vleerakkerstraat en vervolgens rechts de Kerkhofweg.
VRAAG 4: Hoe heet de vrije basisschool?
VRAAG 5: Hoe was de naam van het vuurwerkfabriek dat hier vroeger stond?
We gaan de Kerkhofweg uit en draaien rechts de Herentalsebaan op tot aan begraafplaats Silsburg.
De Herentalsebaan was vroeger een heirbaan van Antwerpen naar Herentals.

VRAAG 6: Hoe luidde de vroegere naam van deze begraafplaats?
We steken de Herentalsebaan over naar Dienstencentrum Silsburg.
VRAAG 7: Wat zijn de 3 huisnummers van de serviceflats?
We wandelen terug, langs frituur ‘de Ekster’, op de Herentalsebaan (richting Florent Pauwelslei).
VRAAG 8: Hoe luidt het tweede deel van de slogan op het huis op nr. 504? (eerste deel onleesbaar)
We draaien rechts de Florent Pauwelslei in en volgen die tot aan de lichten. We steken de
Boterlaarbaan over. We nemen de Ruggeveldlaan en wandelen via Europasquare.
De Boterlaarbaan werd genoemd naar het kasteel ‘Boterlaarhof’.

VRAAG 9: Welk dier siert de gevel van het rusthuis?
VRAAG 10 : Hoeveel mensen staan op het kunstwerk op de hoek van de straat?
VRAAG 11 : Hoeveel sterren telt residentie Ruggeveld?
VRAAG 12: Hoe lang is het hoofdtraject van het Antwerpse Groenplan?

We gaan onder de brug van de autostrade door.
Rechts is het Boterlaarhof, in 1907 en 2015 afgebrand en telkens wederopgebouwd.
Het was een 16e-eeuwse hofstede die in 1626 aangekocht werd door jonker Herman Dassa. Die maakte er
een omwaterd lusthof van, waarvan de grachten begin 18e eeuw in verbinding werden gesteld met de
Herentalsevaart. Na de brand van 1907 is het Boterlaarhof heropgebouwd in neotraditionele stijl.
Links de Schranshoeve, eertijds een omgrachte hoeve, horend bij het Boterlaarhof.

We wandelen tot aan Park Groot Schijn (speelbos). Hier steken we aan de lichten de Ruggeveldlaan
over en gaan via het paadje het ‘Ter Rivierenhof’ in.
De Schijn en de Herentalsevaart hebben aan het domein de naam ‘Rivierenhof’ gegeven. We gaan tot aan
de Doppersbrug. Dit 19e eeuwse bruggetje, dat de beide oevers van de Herentalsevaart verbindt, werd
gebruikt door de vooroorlogse werklozen om in Deurne-Zuid te komen stempelen.

We volgen de brede wandelpaden rechtdoor tot aan de geasfalteerde weg.
VRAAG 13: In welk jaar werd de Herentalsevaart gegraven?
We gaan naar rechts (aan splitsing links aanhouden) en volgen de asfaltweg tot aan het einde.
We draaien links de Parkdreef in, waar we de kinderboerderij, de verkeerstuin, de Rozentuin en de
petanquebanen tegenkomen.
VRAAG 14: Wat gebeurt er als we de dieren van de kinderboerderij eten geven?
VRAAG 15: Van welke Belgische koning staat er een beeld in de Rozentuin?
VRAAG 16: Op de parkweg staat er een bronzen beeld. Welke gieterij gebruikte Luc Van Soom?
VRAAG 17: In welk jaar is Jozef Schobbens gestorven?
Het kasteel Rivierenhof is in 1777 gebouwd in Vlaamse Renaissancestijl door Jan Baptist Cogels.
Iets verder bevindt zich het Openluchttheater dat in 1953 werd geopend en over 1350 plaatsen beschikt.

We volgen de Parkdreef tot voorbij de Minigolf en steken over.
Ga dan rechts de Hoofdvunderlei in en direct links naar het districtshuis.

De eerste steenlegging had plaats op 20-10-1956 onder bouwmeester Eduard Jozef Van Steenbergen, die
nog tijdens de bouw overleed en werd opgevolgd door zijn zoon Edward Van Steenbergen. Op het plein
zie je enkele beeldhouwwerken van Deurnenaren. Het beeld dat de bevolkingsgroei symboliseert is van
de hand van de Deurnese kunstenaar Jozef Kets.

VRAAG 18: Hoeveel inwoners telde Deurne in 1940?
We keren terug naar de Hoofdvunderlei en gaan rechts tot aan het Sterckshof (neem de zandweg
die parallel loopt met de straat).
Een ‘vunder’ of ‘vonder’ was een plank of een verbinding over een beek (mogelijk hier over de Schijn).
Het kasteel werd ‘Hoofdvunder’ genoemd en werd in 1525 bewoond door Geeraard Sterck, een zeer rijk
koopman. Na zijn overlijden werd het kasteel ‘Sterckshof’ genoemd.

VRAAG 19: Hoeveel hoofden staan er op het wapenschild van het Sterckshof?
We nemen de Cornelissenlaan, die rechts van het kasteel loopt.
VRAAG 20: Uit hoeveel elementen bestaat het ijzeren kunstwerk?
Voor de brug van de autostrade draaien we naar rechts tot aan de modelspoorbaan.
Deze spoorbaan is een van de twee modelspoorbanen in Vlaanderen en is 350 m lang.

VRAAG 21: Hoeveel wissels telt de spoorbaan?
We gaan terug, steken de Cornelissenlaan over en nemen de dreef naast de autostrade tot aan de
Sterckshoflei. Loop de autostrade onderdoor en dan onmiddellijk rechtsaf de Wouter Haecklaan in.
VRAAG 22: Welke naam van een schilder kom je hier tegen?

De eerste straat links de Ergo-De Waellaan in. Daarna eerste straat links (Hendrik Van Uffelslaan)
en via het wandelpad tot aan de Herentalsebaan.
We steken de Herentalsebaan over aan de lichten en gaan rechtdoor (langs ’t Mestputteke) de
Herentalsebaan in. Voorbij huisnummer 226 gaan we via het voetpad (rechts) de parking over en
dan de blokken onderdoor. We komen in de Arenawijk en gaan links de Gabriël Vervoortlaan in.
Oorspronkelijk was de sporthal een fort dat deel uitmaakte van de verdedigingsgordel rond Antwerpen.
Zij werd als sporthal in 1966 in gebruik genomen. Rond de Arena werden sociale woningen gebouwd in de
periode 1970-1972 door architect Renaat Braem. Later werd een tweede reeks woningen ingewijd op 2004-1982 naar ontwerp van architect L. Wouters. Gabriel Vervoort (1880-1937) was achtereenvolgens
schepen en gemeenteraadslid van 1921 tot aan zijn dood.

VRAAG 23: Hoeveel fietsnieten staan er aan het zwembad?
We gaan via het Pastoor Holthofplein links naar de Korte Sint-Rochusstraat. Halverwege deze
straat slaan we links de Waterbaan in tot aan de Sint-Rochuskapel.

Tijdens een cholera-epidemie in 1866-1867 namen de inwoners hun toevlucht tot de heilige Rochus om
zijn bescherming af te smeken. Uit dankbaarheid omdat de Zuidzijde minder beproefd werd dan de
Noordzijde werd een mooi Sint-Rochusbeeld aangekocht en een houten kapel gebouwd op de hoek van
de Waterbaan tegen de Herentalsebaan. Op 19-04-1906 komt de verplaatsing van de kapel ter sprake in
de gemeenteraad wegens de verbreding van de Waterbaan. Op 23-02-1907 wordt goedkeuring gegeven
door de gemeenteraad aan de Kerkfabriek van Sint-Rochus ‘tot het aanvaarden van het driehoekig stukje
grond van de erfgenamen van wijlen Ridder van Havre, grond gelegen in de Waterbaan alhier…’. Dertig
jaar lang heeft de kapel daar lief en leed met de parochie gedeeld. Tot op 31-05-1938 het College kennis
neemt van het principieel akkoord van de Kerkfabriek omtrent het voorstel tot grondverruiling en
bouwen van een nieuwe duurzame kapel. Goedkeuring wordt nog dezelfde dag verleend zodat op 03-111940 de nieuwe stenen kapel door ZEH Deken Lens wordt ingewijd.

VRAAG 24: In welk jaar werd het beeld van de heilige Rochus gemaakt?
We keren terug en vervolgen de Korte Sint-Rochusstraat tot aan de kerk.

Nadat er reeds in 1887 mis werd gelezen in een houten kapel van 35m lang, gelegen op enkele meters
van de Herentalsebaan in de Sint-Rochusstraat, keurde de Kerkfabriek op 30-10-1890 de plannen van
bouwmeester Frans Baeckelmans voor een nieuwe stenen kerk (in neogotische stijl) goed. Doch tussen
plannen en bouwen lag nog een lange en moeilijke weg. Op 14-10-1895 heeft de plechtige wijding van de
kerk plaats. Op 08-02-1932 woedde een hevige brand in de rechtse sacristie met veel stoffelijke schade.
Op 31-10-1944 richtte een V-bom veel schade aan in de kerk zodat in 1946 voor bijna 330.000 BEF
herstellingen moesten uitgevoerd worden. Dit bedrag liep in 1947 op tot 600.000 BEF.

VRAAG 25: Wat is het maximum aantal toegelaten personen in de kerk?
Met onze rug naar de kerk gaan we links de Sint-Rochusstraat af.
VRAAG 26: In welk jaar werd de stedelijke basisschool opgericht?
VRAAG 27: Hoeveel octopussen zijn er geschilderd op de schoolruiten?
We steken de Boekenberglei over en volgen die naar rechts.

De Boekenberglei vindt haar oorsprong in het prachtige domein Boeckenberg met het kasteel dat in 1752
heropgebouwd werd.

VRAAG 28: Geef het nummer van de bus die rijdt van Deurne-Zuid naar het Sportpaleis?
Vervolgens nemen we links de Waalhofstraat.

De Waalhofstraat is genoemd naar het oude verblijf ‘Waelenhof’, waarvan reeds sprake was in 1430.

VRAAG 29: Op welk huis staat er een beker? Geef het huisnummer.
VRAAG 30: Geef de naam van de B&B?
VRAAG 31: Van wie is nr. 21 de vriend?
We kruisen de Menegemlei, komen in de Gouverneur Holvoetlaan en gaan tot aan het kasteel.

In 1896 was er in Deurne-Zuid een sterke stroming om van Deurne-Noord af te scheuren en een
zelfstandige gemeente ‘Menegem’ op te richten, omvattende al de gronden ten zuiden van de
Herentalsevaart. Na meerdere pogingen in die zin werd in 1911 door het parlement de definitieve
afkeuring van dit streven gestemd. De Menegemlei herinnert ons hieraan.
In Menegemlei 23 bevindt zich het museum Renaat Braem.
Architect Jan Pieter Van Baurscheit de Jonghe tekende de plannen voor kasteel Boeckenberg.

VRAAG 32: Wat was de eerste functie van kasteel Boeckenberg?
VRAAG 33: Welk dier siert de voorgevel?
We keren even op onze stappen terug en nemen de zandweg link, onmiddellijk terug linksaf en we
gaan het park in. We volgen de zandweg langs de tennisclub tot aan de zwemvijver.
VRAAG 34: Hoeveel tennisbanen heeft deze club?
VRAAG 35: Uit welke plaats komen hier de ijsberen?
VRAAG 36 : Wat is er verboden op de ligweide?
We nemen het bruggetje over de zwemvijver en gaan tot aan de Chinese toren.
VRAAG 37: Wat was de oorspronkelijke hoogte van deze toren?
We nemen de asfaltweg rechts van de toren en gaan rechtsaf juist voor het sportterreintje. De
eerste zandweg links nemen en wandelen tot de uitgang van het park op de hoek van de Eduard
Van Steenbergenlaan met de Unitaslaan.
De Unitaswijk is een schepping van de architect Eduard Van Steenbergen en is beschermd als monument.
De woningen zijn gebouwd met typisch Engelse (erkers) en Hollandse (ramen en bakstenen) elementen.
De huizen werden gebouwd vanaf 1924 door het huurderscoöperatief Unitas-tuinwijk, waarvan Adelbert
Kennis één van de stichters was.

We steken de Unitaslaan over en lopen de Oudedonklaan in.
VRAAG 38: Van welk jaar dateert de gevelsteen van het Hof Den Ouden Donck?
We nemen de eerste links (Heirmanstraat) tot aan de Unitaslaan. Hier gaan we rechts.
VRAAG 39: Waarvan was Charles Philips de voorzitter?
VRAAG 40: Welke persoon deed hier het ‘artwork’?
We slaan rechts het Adelbert Kennisplein in.
VRAAG 41: In welke eeuw stierf Adelbert Kennis?
We wandelen de Unitaslaan uit om links terug de ingang van het Boekenbergpark te bereiken aan
de rustbank (gewijd aan Bruegel, Conscience en Sleeckx).
Het domein Boekenberg werd in 1913 door het toenmalig gemeentebestuur gekocht van de rijke familie
Cogels. Het kasteel werd gebouwd in rococostijl en is nu geklasseerd als beschermd monument.
In het domein vinden we een zwemvijver, een speeltuin, enkele sportterreinen, een namaakruïne met
aangelegde grotten en een gietijzeren brug. Uitgehouwen in de (aangelegde) rotspartijen bevindt zich het
Natuurhistorisch Museum Deurne.

VRAAG 42: Uit welk schilderij komt de bronzen afbeelding die deze bank siert?
Schiftingsvraag: Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn? …
Hiermee eindigt onze wandelzoektocht. Bedankt voor je deelname.
Herlees al je antwoorden goed en vergeet dan niet je antwoordblad tijdig te mailen/bussen.

Antwoordblad wandelzoektocht 2020

Gezinsbond Deurne-Zuid

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
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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Schiftingsvraag: …

