Gezinsbond Deurne-Zuid
Fietszoektocht 2019
www.gezinsbonddeurnezuid.be
We hebben voor deze fietszoektocht een mooi traject (± 23 km) uitgestippeld met 5 haltes om vragen op te lossen (je
hoeft hiervoor nergens binnen te gaan – voorzie minstens 4 uur – er zijn geen strikvragen).
Onderweg kan je verpozen Afspanning De Valk te Borsbeek (dinsdag+woensdag gesloten), in café De Pelikaan te
Vremde (maandag gesloten) of in sauna Molenhoeve te Broechem. Zij sponsoren ons met prijzen voor de winnaars.
Geniet van de omgeving en succes met het oplossen van de vragen.
Wil je kans maken op een prijs, mail dan het ingevulde antwoordblad vóór 2/09/2019 naar luc@vanocken.eu of bezorg
het vóór 2/09/2019 bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne, tel. 03/321.28.02.

Opmerking: RA: rechtsaf

LA: linksaf

RD: rechtdoor

START: Het traject is een lus, zodat je aan elke vragenronde kunt starten. Lees dus het parcours na voor je vertrekt.

Voor de deelnemers die eerst met de auto komen en dan fietsen: In Deurne is het nu bijna overal betalend
parkeren (2 uur gratis met sms, app of automaat / daarna € 0,5 per uur). Je parkeert dus beter onderweg of
aan een andere vragenronde om daar te starten.

VRAGENRONDE 1: INGANG KERKHOF SILSBURG, HERENTALSEBAAN 576 te DEURNE-ZUID
(Volgende vragenronde is 6,8 km verder)
-

-

1a
1b
1c
1d
1e

Wat betekent ‘rood-wit-rood’ op het oplaadpunt voor e-auto’s? ……………..
Wat is de vroegere benaming van kerkhof Silsburg?
Vul aan: iemand ………. ergens ………. / ……… ………. nergens nooit
Welke letters geven de kinderperken aan? ……………..
Welke schrijfster schreef ‘Troost’? ……………..

Na de vragenronde rijd je
HERENTALSEBAAN tot 2de verkeerslichten
FRANS BEIRENSLAAN oversteken en
HERENTALSEBAAN volgen tot 4 de straat rechts (Horta)
VOGELENZANG tot huisnummer 13A (aan linkerkant)
fiets- en voetpad tot einde
zandweg (dreef) tot einde
HULGENRODESTRAAT, ‘T SERCLAESDREEF en GULKENRODESTRAAT tot einde
NETELAARSTRAAT tot 1ste straat rechts
STOMMEHOEVENSTRAAT tot 1ste kruispunt
STOMMEHOEVENSTRAAT tot einde (kruispunt VREMDESTEENWEG)
VREMDESTEENWEG tot 1ste straat links
BROEDERLOZESTRAAT tot 1ste straat rechts (juist voorbij houten afsluiting – bordje knooppunt 84)
GROENENBROEK tot juist voor kerk Millegem
Je zet je fiets in de buurt van de picknickbank en hier is

RA
RD
RD
RA
LA
RA
LA
LA
RA
RD
RA
LA
RA

0610
1610
1860
1920
2290
3170
3400
3670
4520
4930
6390
6830

VRAGENRONDE 2: KERK MILLEGEM
(Volgende vragenronde is 2,2 km verder)
LA
RA
RA

2a
2b
2c
2d
2e

Hoe heet hier het pleintje?
Vul aan: ………. tussen ………. en fruit
Hoeveel lantaarnpalen staan er rond de kerk?
Welke sinten kom je hier al lezend tegen?
In welk jaar stierf PJ Valenteijn?

Na de vragen te hebben gevonden rijd je
voorbij de kerk de ST. ANTONIUSSTRAAT indraaien
HERENTALSEBAAN tot 1ste kruispunt (± 1.2 km)
eerst oversteken (geen voorrang – gevaar) en dan
RANSTSESTEENWEG tot juist voorbij (opgelet – geen voorrang) rondpunt

0230
1510
2200

VRAGENRONDE 3: MOLENHOEVE
(Volgende vragenronde is 5,5 km verder)
-

3a
3b
3c
3d
3e

Vul aan: mini vakantie ….
Welke zaak heeft (Himalaya)bergen in zijn logo?
Naar welke B&B rijd je als je richting Broechem neemt?
Wie zorgt hier voor ‘samen voor onze veiligheid’?
Welke wagens mogen hier parkeren?

-

Na de vragen rijd je verder
RANSTSESTEENWEG tot 1ste straat rechts
GEVAARLIJKE OVERSTEEK
CIJNSHOFWEG tot einde
GROTEHOEVEWEG, asfalt- en zandweg, tot einde
straat (HONDSSTRAAT) tot 1ste straat rechts (kapelletje)
BLOEMENHOF tot einde (± 1.5 km)
NIEUWEWEG tot einde
SMEENDIJK tot einde (kruispunt)
GEVAARLIJKE OVERSTEEK
SPEELHOFWEG tot huisnummer 9 (bocht)
fiets- en voetweg (zand) tot 1ste zandweg rechts
zandweg blijven volgen tot juist voorbij speeltuin
oversteken aan zebrapad en
BROECHEMSESTEENWEG en BOOMKENSSTRAAT tot juist voor de kerk
alle vragen zijn aan de kant van het gemeentehuis

RA
LA
RA
RA
RA
RA
RD
RA
RA
LA

0320
0670
1460
1730
3300
3850
4580
4790
4840
5080
5470

VRAGENRONDE 4 A: DORPSPLAATS VREMDE
(Volgende vragenronde is 5,5 km verder)
-

RA
LA
RD
LA
RD
LA
RA
RA
RA
RA
LA
RD
RD
LA
RA
RD
RD

4a
4b
4c
4d
4e

Wie rijdt hier op zijn fiets?
Wanneer en door wie werd Joseph Van Hellemont aangehouden?
Hoe heet hier de ‘buitenschoolse kinderopvang?
Op welke weekdag mag je hier niet parkeren (dag en uren)?
Wat is hier 24/7 open?

Na de vragen steken we aan ‘Pastoor van Vremd’ terug over en nemen
smalle straat PASTOOR HENROTTESTRAAT en dan wordt die breder tot einde
VAN DER GRACHTSTRAAT tot einde
PIETINGBAAN en na 50 meter (niet rechts draaien)
zandweg (ROZENLAAN) tot 1ste straat links voorbij zandweg
ANEMONENLAAN (in eerste bocht is links een speeltuin) tot einde asfalt
fiets- en voetweg tot einde
GEVAARLIJKE OVERSTEEK
WEVERSTRAAT tot 1ste straat rechts
TOEFFELHOEK tot einde
GROENSTRAAT en na linkse bocht OLIESLAGERIJSTRAAT tot kruispunt
MUSSENHOEVELAAN tot einde
GEBR. VAN DER AUWERABAAN tot 1ste straat links
HOOGLAND tot einde
GEVAARLIJKE OVERSTEEK
zandweg volgen tot wandelknooppunt 21
zandweg via 20 tot einde (wandelknooppunt 19)
zandweg tot einde
CORLUYLEI tot einde
BOECHOUTSESTEENWEG (aan zebrapad oversteken) en
HEILIGE GEESTWEG tot einde (asfaltweg)

0120
0320
0370
0680
0940
1020
1100
1540
2460
3200
3300
3600
4100
4450
4740
4890
5020

RD

zandweg volgen tot einde (zandweg niet naar links volgen maar rechtdoor langs muur
tot wandelknooppunt 16
zandweg tot einde
LUCIEN HENDRICKXLEI tot juist voorbij ‘De Valk’
Zet je fiets in één van de fietsstallingen.

RA
LA

5250
5330
5550

VRAGENRONDE 5: KERK BORSBEEK (alle vragen zijn rond de kerk)
(Vragenronde 1 is 2,7 km verder)
LA
RA
LA
LA
RA
RD
RA
RD
LA
RA
RA
RA

5a
5b
5c
5d
5e

Hoe heet het cultuurhuis?
Waarvoor staat ‘Octopusschool’?
In welke jaren werd de torenspits neergehaald?
Het is nog 2110 km naar ……….
Wie is hier (a)mbassadeur 2012?

Na deze vragenronde rijd je naar de verkeerlichten om over te steken en
DE ROBIANOSTRAAT tot juist voor bushalte/B post
weg naar gemeentepark tot juist voorbij speeltuin
weg langs speeltuin tot einde
Oversteken aan zebrapad
CORNEEL SMITSLEI en GEORGES DE GROOFLEI tot 3de straat rechts
(richting fietstunnel) LINDENBOOMSTRAAT en
fietstunnel onder FRANS BEIRENSLAAN door en
AUGUST VAN PUTLEI tot 2de straat rechts
SPRINKHAANSTRAAT tot 1ste kruispunt
CANTINCRODELAAN (aan 1ste kruispunt RD) tot einde
MANEBRUGGESTRAAT tot 1ste straat rechts
VLEERAKKERSTRAAT tot einde
KERKHOFWEG tot einde
HERENTALSEBAAN tot parking kerkhof Silburg

Schiftingsvraag 1:

0190
0330
0490
0830

1320
1490
1900
2070
2270
2530
2670

Welke korting krijgen leden van de Gezinsbond bij de aankoop van een lijnkaart
in een verkooppunt van de Gezinsbond? …… %

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 – 80 ex. in 2018)

Hiermee eindigt onze fietszoektocht. Bedankt voor je deelname en hopelijk heb je genoten!
Vergeet niet je ingevulde antwoordblad tijdig 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 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
- waardebons geschonken door Afspanning De Valk te Borsbeek, Jozef Reusenslei 2 te Borsbeek
- waardebons geschonken door sauna Molenhoeve, Van Den Nestlaan 132 te Broechem
- prijzenpakket geschonken door café De Pelikaan, Dorpsplaats 1 te Vremde

Antwoordblad fietszoektocht 2019

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 2019 ingevuld bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne – luc@vanocken.eu
-

1a
1b
1c
1d
1e

Wat betekent ‘rood-wit-rood’ op het oplaadpunt voor e-auto’s? ……
Wat is de vroegere benaming van kerkhof Silsburg?
Vul aan: iemand ………. ergens ………. / ……… ………. nergens nooit
Welke letters geven de kinderperken aan? ……
Welke schrijfster schreef ‘Troost’? ……

-

2a
2b
2c
2d
2e

Hoe heet hier het pleintje? ……
Vul aan: ………. tussen ………. en fruit
Hoeveel lantaarnpalen staan er rond de kerk? ……
Welke sinten kom je hier al lezend tegen? ……
In welk jaar stierf PJ Valenteijn? ……

3a
3b
3c
3d
3e

Vul aan: Mini Vakantie ……
Welke zaak heeft (Himalaya)bergen in zijn logo? ……
Naar welke B&B rijd je als je richting Broechem neemt? ……
Wie zorgt hier voor ‘samen voor onze veiligheid’? ……
Welke wagens mogen hier parkeren? ……

-

4a
4b
4c
4d
4e

Wie rijdt hier op zijn fiets? ……………
Wanneer en door wie werd Joseph Van Hellemont aangehouden? ……
Hoe heet hier de ‘buitenschoolse kinderopvang? ……
Op welke weekdag mag je hier niet parkeren (dag en uren)? ……
Wat is hier 24/7 open? ……

-

5a
5b
5c
5d
5e

Hoe heet het cultuurhuis? ……
Waarvoor staat ‘Octopusschool’? ……
In welke jaren werd de torenspits neergehaald? ……
Het is nog 2110 km naar ……
Wie is hier (a)mbassadeur van de goede smaak 2012? ……

-

Schiftingsvraag 1:

Welke korting krijgen leden van de Gezinsbond bij aankoop van een lijnkaart
in een verkooppunt van de Gezinsbond? …… %

Schiftingsvraag 2:

Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn? ……

