
 



SECRETARIAATSNIEUWS 

EN ALLERLEI 

Ja, beste Bosgeuzen. Het is zover. We zijn er 
geraakt. Ons doel is bereikt. Nu kunnen we er 
helemaal voor gaan. Het hek is echt van de dam. 

Voorgaande om toch maar eens even aan te geven 
dat we nu wis en waarachtig in het jaar 2023 zitten 

en dat we daarbij 2022 voorgoed achter ons laten. 
Het voorbije jaar was  immers, op wereldvlak dan 
toch, beslist geen topjaar.  

Maar…een nieuw jaar, een verse start en frisse 

moed. 

De Bosgeuzen gaan er in ieder geval alles aan doen 
om het, wat onze gezamenlijke sportieve en gezonde 

hobby aangaat, heel wat wandelgenot te bieden.  

Hier alvast de openingsuren van de Smidse 

 

 

Zondag 1 januari: 13.00-18.00 uur. 

We zien jullie al jullie wenkbrauwen fronsen. Is de Smidse daadwerkelijk open op zondag 1 januari. 

Welke gekken gaan ons clubhuis nu volledig vrijwillig uitbaten en dit dan nog daags na een Oudejaarsavond 
die wellicht vol zat van allerhande uitspattingen. We mogen jullie alvast troosten met de gedachte dat er bij 

onze Bosgeuzen inderdaad brave zielen zijn die zulks, en wellicht zelfs katervrij, op zich zullen nemen. 
Want, in alle eerlijkheid, is 1 januari niet dé meest uitgelezen dag om jouw gelijkgestemde Bosgeuzen een 
‘Gelukkig Nieuwjaar’ te wensen en om hen van een uitgebreide knuffel  te voorzien of zelfs andere, 

misschien eerder intiemere, acties te ondernemen. Dus, beste Bosgeuzen, we verwachten jullie van de partij. 
Gezelligheid verzekerd. 

Zondag 5 maart: 13.00-18.00 uur. 

We kijken al een klein beetje uit naar de lente die er schoorvoetend begint aan te komen. Enfin, daar gaan 

we toch van uit hé. De jaargetijden zijn de laatste tijd toch wel wat hun kluts kwijt. Wij trekken er ons als 
Bosgeuzen niet veel van aan en trotseren alle weersomstandigheden gaande van wat mals gemiezer tot 

zwiepende regenvlagen en windhozen van 12 Beaufort (allez een beetje minder mag). 

Na jullie stapje, marche, trekking, hiking, wandeltocht, enz. worden jullie met open armen ontvangen in ons 
nederige Smidsje om bij een gezellige babbel en tussen pot en pint (of cavaatje) bij te komen. 

Zondag 2 april: 13.00-18.00 uur. 

Ik ontdek op Wikipedia dat we op 2 april 2013, dus precies 10 jaar geleden mochten genieten van de langste 

zonneschijn-duurtijd sinds dit item door weerkundigen in de gaten wordt gehouden. Meer bepaald ging het 
zo maar eens eventjes om 12,2 uren.  

Wij gaan dat in onze Smidse zomaar eens even dunnetjes overdoen. Ongeacht de weersgesteldheid buiten de 
Smidse-muren maken we het weerom super gezellig en gaan we mogelijke aprilse grillen aan ons laten 

voorbij gaan. We kloppen dat voorgaande record zonder enig verpinken. 

Keuvelen, kletsen, lullen, lallen en gelijkaardige vormen van expressie zijn steeds van de partij. Natuurlijk 
hoort daar ook een pint en een stukje vla (of andere genotsmiddelen) bij. Nu jij nog. 

 



LIDMAATSCHAP BOSGEUZEN 2023: 

Het nieuwe jaar is volop van start gegaan. Heel wat Bosgeuzen 
hebben vorig jaar (2022 hé) hun lidmaatschap voor 2023 
aanbetaald. Waarvoor dank. Zij kunnen alvast genieten van 

het Bosgeuzen-aanbod dat we dit jaar voor onze leden 
hebben (zie jaarprogramma) en nog véél en véél meer dan 

dat. Want elke Bosgeus weet intussen al wel dat onze 
Bosgeuzenkassa bij zowat alle activiteiten een flinke duit in 
het zakje doet. 

En, ja, we begrijpen het ten volle. December 2022 was voor 
de meesten onder ons weerom een superdrukke maand. 

Sinterklaas die langs kwam, Kerstvieringen allerhande en 
uiteraard Oudejaarsavond. Voorgaande is wellicht de reden 
dat bij sommigen de spreekwoordelijke knoop in de zakdoek 

over het hoofd is gezien en de aanbetaling van het lidgeld hen 
ontschoten is. 

Maar, géén nood hé. Je kan de Bosgeuzen-draad weer oppikken en alsnog jouw lidgeld storten. 

Daarbij mijn dank aan Roland (penningmeester) en Ronny (secretaris) die, al jaren trouwens, de verwerking 
van de daarbij horende financiële en logistieke data op zich nemen. 

Voor de volledigheid hieronder info overgenomen van de website van wandelsport Vlaanderen:  

 Als lid van Wandelsport Vlaanderen krijg je een gepersonaliseerde lidkaart. Bij voorlegging van je 

lidkaart geniet je op iedere officieel erkende wandelorganisatie een korting van minstens € 1,50 op de 

inschrijvingsprijs  

 Met je lidkaart ben je 24/24 & 7/7 verzekerd. Ook tijdens de uitoefening van alle wandelactiviteiten in 

binnen- en buitenland. Met uitzondering van conflictgebieden zoals Iran, Afghanistan, … 

 De verzekering omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Als 

lid ben je verzekerd als volgt: 

 tijdens georganiseerde wandeltochten mits voorlegging van 
betaalbewijs van de organisatie 

 op weg van en naar de tocht 

 tijdens alle clubactiviteiten 

 als medewerker aan de clubactiviteiten 

 tijdens je individuele of private wandelactiviteiten 

 tijdens nevenactiviteiten op de wandelorganisaties 

Bijvoorbeeld ongeval op een springkasteel 

 Niet leden zijn enkel verzekerd tijdens de tocht mits voorlegging van inschrijvingsbewijs van de 
organisatie en tijdens nevenactiviteiten op de wandelorganisaties 

 Per adres ontvangen leden een gratis abonnement op het federatietijdschrift ”  Walking Magazine“. 

(Klik op de blauwe vetgedrukte tekst voor méér info). Een jaarabonnement kost anders 20 euro 

 Leden genieten van een serieuze korting bij aankoop van de wandelkalender “Walking in Belgium“ 

(Klik op de blauwe vetgedrukte tekst voor méér info over het aanbod van wandeltochten). 

 En nog véél en véél meer. 

De Bosgeuzen - Ledenprijs: 

De ledenprijs blijft idem als 2022. Zo blijft de Bosgeuzen Voorkempen net zoals in het verleden bij de 

voordeligste wandelverenigingen van Vlaanderen en trekt onze club ook in de toekomst het voortouw als het 
gaat om gaat om laagdrempeligheid. Je ontvangt een formulier ter terugbetaling van lidgeld via ziekenkas. 

Volwassene: €15     (koppel = dus €30) Kinderen jonger dan 13 jaar : Gratis  

(Gelieve aub te storten op rekening van de Bosgeuzen op nr. : BE34-2200-2350-8590) 

Vermeld bij omschrijving ‘lidgeld 2023’ + aantal personen (ook aantal -13 jaar) 

Gelieve een aparte storting te gebruiken voor het lidgeld a.u.b. Dus NIET samen met bus -uitstap. 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/wandelmagazine/244/abonneren
http://www.walkinginbelgium.be/


JAARPROGRAMMA BOSGEUZEN VOORKEMPEN vzw (1006) 2023 

 

Zondag  22/01 

Organisatie: BOSGEUZEN 

WINTERTOCHT: eigen creatie 

4/7/10/14/18/22/26 km 

Feestzaal Den Engel, Kerkstraat 17, 2290 

Vorselaar. 

Bosgeuzen: GRATIS  (zie verder in krant) 

Zondag 12/02 

Organisatie: BOSGEUZEN 

GRENZENTOCHT: eigen creatie  

4/7/11/14/17/21/25 km/ 

MFC De Biezen, Schoolstraat 42, 4645 GJ 

Putte (NL). 

! Op 1 km van Stabroek (België)! 
Bosgeuzen: GRATIS  (zie verder in krant) 

Zondag 19/02 
Gratis Wandelen voor Bosgeuzen 
Wintertocht: 4/7/12/16/22/27/34 km 

W.C. BAVOSTAPPERS ZITTAART vzw 

Start: PC.Bel, Wijdbos 39, Geel 

Bosgeuzen: GRATIS  (zie verder in krant) 

Zondag 19/03 
BUSUITSTAP 
24ste Baljuwtochten 

4/6/9/12/16/21/25 km 

Organisatie: Parel van het Pajottenland 
Galmaarden (Vlaams-Brabant). 

Bosgeuzen: €10  (zie verder in de krant). 

zaterdag 22/04 Puur Natuur Zichem / Testelt 

Zondag  21/05 

Organisatie: BOSGEUZEN 

43ste CONSCIENCETOCHT 

6/9/12/16/21/26/32/40 km 

Dorpshuis, Kerkstraat 24,  
’s 2970 Gravenwezel (Schilde) 

Bosgeuzen: GRATIS 

zondag 28/05 
BUSUITSTAP 

47ste Lotelingenmars 

WNZB Knokke-Heist vzw 

Knokke-Heist (West-Vlaanderen) 

Zondag  18/06 Bus Lijnbustocht: eigen creatie Brecht / Sint-Job/’s Gravenwezel 

Zondag 25/06 
Gratis Wandelen voor Bosgeuzen 
34ste Aardbeientocht 

Organisatie De Noorderkempen Hoogstraten 
Bosgeuzen: GRATIS 

Zaterdag 

=> 

Zondag  

01/07 

=> 
10/09 

Doorlopend: eigen creatie 

Zoektocht Bosgeuzen Zorro 

Iedereen kan deelnemen: 

Formulier GRATIS te bekomen vanaf 01/07 

Zaterdag 29/07 
BUSUITSTAP/ 

Hoogzomertocht 

Tessenderlo: KWSV Wandelend Paal 

Bosgeuzen: €10 

Zaterdag 19/08 Puur Natuur 
Sombeke (of andere locatie) 

Bosgeuzen: GRATIS 

Zondag 27/08 
Gratis Wandelen voor Bosgeuzen 
11de Zomertocht 

Kampenhout   Witloofstappers 
Bosgeuzen: GRATIS 

Zondag 10/09 HARINGTOCHT: eigen creatie 
’s Gravenwezel en omgeving 

Bosgeuzen: GRATIS 

Zondag 24/09 
BUSUITSTAP: 
Ardennentocht: eigen creatie 

Slenaken en omgeving. 

Zondag 15/10 
BUSUITSTAP: 

Herfsttocht 

Evergem: WC Al Kontent Groot Evergem 

Bosgeuzen: €10 

Zaterdag 28/10 

Organisatie: BOSGEUZEN 

FORTENTOCHT:  
4/6/10/15/21/26 km 

Fortvissers Borsbeek, 

Frans Beirenslaan 2, 2150 Borsbeek 
Bosgeuzen: GRATIS 

Zondag 19/11 

Organisatie: BOSGEUZEN 

HERFSTWANDELING 

4/7/12/17/22 km 

Zaal Concordia, Bosduinstraat 5, 2990 

Gooreind (Wuustwezel). 

Bosgeuzen: GRATIS 

Zondag 26/11 
Gratis Wandelen voor Bosgeuzen 
Adriaan Ghijs-tocht 

WSV: De Voskes vzw te Vosselaar 
Bosgeuzen: GRATIS 

Zondag 17/12 

Organisatie: BOSGEUZEN 

DONKEREDAGENTOCHT 
4/6/12/16/22 km 

Zaal De Wip, Speelhofdreef 4, 

2970 Schilde 

Bosgeuzen: GRATIS 

 

 



GROENE ZATERDAG          UITVERKOOP BOSGEUZEN 

 

Neen, beste Bosgeuzen. Jullie haren hoeven niet ten berge te rijzen hoor. Natuurlijk wordt onze Bosgeuzen-
club niet uitverkocht hé. Wat stelt zich dan wel. Ons Bosgeuzen-magazijn(tje) raakt stilaan zo proppendevol 
dat het veelal een hele onderneming is om er wat dan ook uit te halen. We hebben daartoe besloten om met 

een hele boel Bosgeuzen-items komaf te maken om zodoende onze stock-ruimte te vergroten. 
Naar analogie met de welbekende Black Friday houden we daartoe een 

Groene Zaterdag waarbij je een hele resem Bosgeuzen-artikelen (doorgaans 

voorzien van Bosgeuzen- logo) aan spotprijs kan bemachtigen. 

 
Om je reeds een idee te geven wat je zoal op de kop kan tikken: 

T-shirts (€2) – Pulls (€4) – Fleeces (€7) – Rugzakken (diverse)(€5) 
Petjes (€3) – Bierglazen (type Hoegaerden)(€1) –  Bierkruiken (€2)  
Heupzakjes (diverse uitvoeringen)(€3) – Trofeeën/bekers (€1=>€4) 
Zelfklevers (€0,10) – Drinkbussen (€1) – Kalenders (€1) 
Wandel/Trekking-stokken (naargelang type)(€2=>€5) , enz., enz.  

 
En…met deze uitverkoop slaan we meteen twee spreekwoordelijke vliegen in één klap. Met de inkomsten 
die resulteren uit voornoemde uitverkoop wordt geïnvesteerd in allerhande keukenapparatuur. We hebben ons 
immers voorgenomen om vanaf mei ons Smidse-aanbod terdege uit te breiden. Chipjes en vlaatjes krijgen dan 

gezelschap van bijkomend eetbaars. Zoals diverse frituursnacks, hotdogs (of braadworst, of hamburger), 
croque (uit het vuistje) en wellicht een uitsmijter (of spiegelei). Ook allerhande ‘sapjes’ komen op de lijst.  

 

Dus, beste Bosgeuzen, kom jullie slag slaan op onze  Groene Zaterdag. Deze is gepland op de eerste 

zaterdag van april en vindt plaats in onze Smidse van 13.00-16.00 uur. Nog eens even het adres melden voor 
hen die ons gezellige clubhuis nog nooit mochten bezocht hebben: Sint-Jobsteenweg 44, 2970 ’s Gravenweze l.  
 

Sinds 2014 hebben we met z’n allen heel wat verschillende bieren kunnen proeven. Het ene viel al beter in 

de smaak dan het andere. Het was ook altijd niet even gemakkelijk om alle bieren , met de bijhorende 
glazen, te verkrijgen. We hebben daarom besloten om, de zomermaanden te buiten gelaten, niet meer elke 
maand maar om de 3 maanden een speciaal bier aan te bieden. We zullen ons ook meer en meer beperken tot 

de bekendere bieren. We gaan in elk geval van start met een klepper van formaat : Kasteel triple 11% vol.   
Laat het smaken. 

Trimester-bier: Januari – februari – maart 2023: Kasteel triple 11 % vol 

 
Kasteel vormt sinds jaar en dag het hart van de brouwerij. Kasteel Donker, Kasteel 

Tripel, Kasteel Rouge, Kasteel Cuvée en Kasteel Xtra weerspiegelen de rijke 
Belgische biercultuur die staat voor kwaliteit, traditie en innovatie. Van een 

stevige quadrupel tot een frisse hopsensatie: er is een Kasteel voor elk type 
bierliefhebber.  
Oorspronkelijk heette het bier Kasteelbier en zo wordt het nog dikwijls 

genoemd. Het eerste Kasteelbier, in de donkere variant, werd gebrouwen in 1989 
en in 1991 voorgesteld aan het grote publiek. Het was meteen een schot in de 

roos. Een aantal jaren later werd de naam van het bier gewijzigd in Kasteel en in 
1996 kwamen Kasteel Blond en Kasteel Tripel op de markt. Deze triple is een 
sterk blond bier met een duidelijk aanwezige hopbitterheid en fruitigheid. Het 

recent gewijzigde recept voorziet meer aromahoppen. Discreet aroma met 
fruitige toetsen, impressies van mout, kruidnagel en bloemen. In de smaak 

overheerst de fruitigheid. Een evenwichtig bier, nooit zeer bitter. De alcohol valt 
op in de afdronk. De Kasteel Tripel is ook het basisbier voor de op cognacvaten 
gerijpte, exclusieve Trignac. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirpIKoxMzMAhXH2xoKHSbCCR4QjRwIBw&url=http://belgium.beertourism.com/belgian-beers/kasteel-tripel&psig=AFQjCNFjSuKqo859aqRCpF0o6LvAyg6XwA&ust=1462867450160429


 
 
 



UITSLAG ZOMERS E BOSGEUZEN NEPTUNUS WANDELZOEKTOCHT 2022 

 

PL. PTN 
B/ 

NB 
schift NAAM + VOORNAAM PL. PTN. 

B/ 

NB 
schift NAAM + VOORNAAM 

1 59 B 368 Guiliane Dhooghe 7 56 NB 105 Werner Tijsmans 

 59 NB 547 Eveline Knockaert  56 NB 128 Bea Servais 

2 58,5 B 5 Eddy Van Frausem  56 B 272 Helena Van Der Steen 

 58,5 B 661 Alfons Heremans  56 NB 382 Linda Van Leekwijck 

3 58 B 22 Lea De Rycke  56 NB 527 Marleen Petit 

 58 NB 27 Rudy De Laet  56 B 567 Hugo Heremans 

 58 NB 41 Herman Wils  56 B 641 Suzanne Beckers 

 58 NB 43 Linda Cheron 8 55,5 NB 62 Muriel Van der Raay 

 58 B 77 Frank Janssens  55,5 NB 81 Erik De Martelaere  

 58 NB 141 Arlette Wils  55,5 NB 94 Nathalie Leroy 

 58 B 298 Jozef D’Heedene   55,5 NB 161 Annemie Van den Broeck 

 58 B 307 Marcel Buytaert  55,5 B 642 Linda Van Steen 

 58 NB 396 Monique Slaets 9 55 B 32 Liliane Pepermans 

 58 B 448 Danielle De Vos  55 NB 54 Herman De Maijer 

 58 NB 722 Patrick Van Aerden  55 B 70 Mary-Lou Cleiren 

 58 NB 739 Philip Bruwiere  55 NB 96 Anny Jaspers 

 58 NB 1109 Paul Hoppenbrouwers  55 NB 98 Denise Van Hassel 

4 57,5 NB 4 Marc Tondeur  55 B 118 Frieda Christiaensen 

 57,5 B 55 Herman Naumann  55 B 321 May Wouters 

 57,5 B 232 Diane Geerts 10 54,5 B 267 Rita Fierens 

5 57 B 82 Danny Pepermans 11 54 B 176 Christine Dorny 

 57 NB 112 Daan Ansoms  54 B 228 Pierre De Groof 

 57 NB 190 Koen Ansoms 12 53,5 B 46 François Pauwels 

 57 NB 273 Sien Ansoms  53,5 B 76 Nadia D’Haeseleer 

 57 NB 292 Chris Neyens  53,5 B 918 Julien Van den Langenbergh 

 57 NB 356 Ann Stes 13 52 NB 1492 Chrisje Cambier 

 57 B 396 Martin Van Den Rym 14 51 NB 20 Martine Van Acker 

 57 B 1045 Ivan Vanroose 15 50,5 B 57 Chris Claessens 

 57 NB 10728 Elise Vanroose 16 50 B 82 Robert Adriaenssen 

6 56,5 B 17 Gusta Van Den Bosch 17 48,5 NB 73 Koen Entbrouckx 

 56,5 B 58 Ronny Roothans  48,5 NB 115 Frank Michielsen 

 56,5 B 114 Willy Renaerts  48,5 NB 175 Raf Vastiau 

 56,5 B 794 Lief Van Ocken  48,5 NB 181 Daisy De Cooman 

 56,5 B 1314 Sonia Van Gestel 18 47 B 28 Werner Janssen 

7 56 B 57 Maria Plattenbos      

 



BEGIN SEPTEMBER.  

WAAR DE SEMOIS DOORWAADBAAR IS. 

Onderweg naar de Ardennen kregen we een spatje regen, dat na de verzengende hitte en langdurige droogte 
meer dan welkom was. Klaar om eropuit te trekken kon ook de aangekondigde nattigheid ons niet deren. De 

plensbui bleef echter uit en zou pas later op de avond losbarsten. 

Nu het peil van de Semois zo onrustwekkend laag stond, opperde Kris, kon het niet moeilijk zijn om de rivier 
te doorwaden en op te klimmen naar Roche Pinco. Een tochtje met een avontuurlijk tintje zo te horen, waar 

iedereen wel zin in had. Voor deze keer ging het vooreerst naar Rocher du Hat. Ik blijf nog altijd graag het 
kerkwegeltje door boomgaard en grasland volgen. Alsof het een oude bekende is begroet ik de boomreus die 

boven zijn bemoste wortelkluwen oprijst. ‘k Voel me goed in het zompige bos waar een vinnig beekje het pad 
overspoelt. Maar … dat beekje stond nu wel kurkdroog. 

Rocher du Hat, de topattractie van Chiny deed weer eens nieuw aan, omdat voor het eerst ook de kleindochte rs 

erbij waren. Samen genoten we van het uitzicht over de Semois en de omliggende heuvelkammen. Na de 
afdaling met mooie vergezichten kwamen we op onbekend terrein. Een bochtig parcours dat leidde naar de 

‘gué’, waar de Semois dus doorwaadbaar is. Schoenen uit! En het water in dat klaterend over stenige richels 
spoelde. Heerlijk fris en zo doorzichtig dat je de scherpste stenen op de bodem kon ontwijken. Toch hadden 
we beter onze waterschoenen meegebracht. Voetje voor voetje (ai en oei) strompelden we naar de overkant, 

pal onder Roche Pinco. Om daar bovenop te geraken moesten we steil de helling op wat puffen en zwoe gen 
werd, want bijna verticaal. 

 

Andermaal troonden we hoog boven de rivier en hadden we bovendien nog een derde panorama te goed. Ook 
Rocher de l’Ecureuil lag op ons pad. De Semois boort zich diep doorheen een plateau van harde leisteen. Op 
de rand ervan stuit je af en toe op rotsige balkonnetjes, die schitterende uitzichten bieden. Bossen zo ver je 

zien kan. Met een zwenk verdwijnt de rivier bij Rocher DE HAT even uit het zicht, om een eind verderop 
terug op te duiken. Bij Roche PINCO moet ze zich tussen steile beboste hellingen wringen. Bij Rocher de 

l’ECUREUIL  maakt ze een knik, schuurt ze langs een grazige oeverstrook en is het uitzicht iets opener en 
weidser. 

In dalende lijn ging het verder naar de beek van Burnéchamps, diep verscholen in het bos. Een idyllisch plekje 

met een fotogeniek bruggetje waaraan je zonder kiekje niet voorbij kan. We togen huiswaarts, blij en tevreden 
omdat we de leukste en kortste weg naar Pinco hadden ontdekt. Moeten we beslist nog eens overdoen. 

Misschien met een hogere waterstand. Alleszins met waterschoentjes aan.  

 



 



INFO: BOSGEUZEN WINTERTOCHT TE VORSELAAR          ZONDAG 22/01/2023 

 

Neem een stevige portie groen, sprenkel er een rijkelijke dosis bruin over, voeg een scheut blauw bij en 
meng het geheel met een laag wit. Zo heb je alvast enig idee wat voor een palet aan tinten je mag 

verwachten op de winterse Bosgeuzenwandeltocht te Vorselaar op zondag 22 januari 2023. Net zoals bij de 
voorgaande edities vormt de kleurige natuurpracht de grootste troef om weerom een wandelorganisatie met 
veel variatie te bieden. Deze troefkaart wordt daarbij uitgespeeld in 7 routes. Keuze is er uit 

4/7/10/14/18/22/26 km.  

De 4 km-wandelaars zullen al snel na de start afsplitsen. Via achter-paadjes en bosdreven gaan zij richting 

Kasteeldomein ‘de Borrekens’ dat zij uitgebreid gaan verkennen en dit samen met de overige omlopen die 
daar pas op het einde van hun tocht terecht komen. Het postkaart-ogende kasteel is al eeuwenlang de trots 
van Vorselaar. Rond 1270 werd de eerste steen gelegd door de ridders van Rotselaar. Het grondplan werd tot 

op de dag van vandaag grotendeels bewaard. Het kasteel huist een schatkist aan geschiedenis en verhalen, en 
werd al die tijd bewoond door adellijke families. Niet voor niets is ‘wandelen’ in het bosrijke gebied rondom 

het kasteel een grote trekpleister voor de gemeente. Begrijpelijk want niet alleen het kasteel zelf maar de 
ganse omgeving heeft óók in de winter een prachtig uitzicht.  

De overige routes gaan dus na het afscheid van de 4 km hun eigen weegs. Het Guldepad brengt hen in de 

randen van het Molenbos. De 22 & 26 km-sers doen hier nog een eigenzinnig bos-lusje. De 7km splitst af 
en gaat via bos en een prachtige veldweg naar het zogenaamde ‘Geheim Spoor’ alwaar de grotere routes 

terug inpikken om richting kasteeldomein te gaan. 

10/14/18/22/26 trekken naar hun eerste rustpost. In de kantine van VK Zegbroek worden zij in de watten 
gelegd. Na welverdiende verpozing houdt de 10 km het voor bekeken en gaat deze omloop via veldwegen en 

kronkelende bospaden verder richting aankomst. 

14/18/22/26 maken een magnifieke lus doorheen Natuurpunt-domein de Lovenhoek. Zonder overdrijven 

Natuur met grote ‘N’. De 14 km neemt een kortere versie 
voor zijn rekening terwijl de overige stappers er helemaal 
voor gaan en zowat de volledige Lovenhoek onder de 

schoenzolen krijgen. “Pure natuur”, “veel variatie”, 
“heerlijk stil” of “Lovenhoek is zó mooi” zijn de 

enthousiaste  reacties van wandelaars bij vorige 
Bosgeuzen-wintertocht-edities. Vooral de vallei van de 
kronkelde Molenbeek is ronduit een must. Houten 

vlonderpaden, bruggetjes en stapstronken helpen je om de 
vochtige beekoevers te overbruggen. Het landschap bestaat 

verder uit oude loofbossen, naaldbomen, ‘groene’ poelen, 
heide en vochtige broekbossen. Schapen en Galloways 
zorgen voor een natuurlijke begrazing van het terrein. 

De 18 km-stappers zwaaien af terwijl de 22 en 26 km even de grens van Vorselaar oversteken om zich in 
Pulderbos aan een extra lus te wagen. De 26 ziet het hier evenwel wat uitgebreider dan de 22 km. Alleszins 

mogen ze zich verwachten aan veld- en weipaden, mooie vergezichten, verscholen bospaden en nog veel 
meer. Voor beide routes is een toffe rustpost voorzien in de kantine van manege De Heide. Na het verdiende 
natje en/of droogje pikken zij terug in bij hun 18 km-collega’s en trekken zij weerom doorheen een 

Lovenhoek-partij terug via een aaneenschakeling van prachtige brokken natuur naar VK Zegbroek. 

Na ’t ontspannen van de spieren terug op stap. Idem zoals de 10 km-wandelaars gaat het dan doorheen  het 

winterlandschap waarbij veld en bos elkaar in snel-tempo afwisselen. Ook zij mogen wat verder mee 
genieten van het ‘Geheim Spoor’ en van het reeds beloofde kasteeldomein. 

Komt de kerk van Vorselaar in het vizier dan is het nog een enkele stap tot in de startzaal. Dat de deelnemers 

daar uiteraard door de Bosgeuzen gaan verwend worden staat als een paal boven water. 

                                   Tot dan 

 

http://kasteelvanvorselaar.be/kasteel-van-vorselaar/geschiedenis/
http://kasteelvanvorselaar.be/kasteeldomein/kasteeldomein-door-louis-stroobant/
http://kasteelvanvorselaar.be/kasteelheren/opeenvolgende-kasteelheren/


 



INFO: BOSGEUZEN – GRENZENTOCHT   ZONDAG 12 FEBRUARI 2023 
 
Grenzentocht. Het woord zegt het zelf. Deze Bosgeuzen-herfstorganisatie speelt zich inderdaad af in de 
prachtige Belgisch-Nederlandse grensstreek. Tijdens jouw wandeling mag je dan ook verwachten dat je tal 

van grenspalen zal ontwaren en dit veelal niet op de meest verwachte plaatsen. Alleszins staan de Bosgeuzen 
garant voor een boeiende, gevarieerde en natuurgerichte tocht waarvan je kan genieten met een keuzen uit 7 

afstanden. Elk van deze omlopen (4,7,11,14,17,21,25 km) biedt je een maximum aan onverharde paden en 
wegels. 
 

De 4 km-route gaat al snel na de start zijn eigen weegs en loopt daarmee grotendeels onafhankelijk van zijn 
‘grotere’ broers. Niettemin ligt de nadruk ook bij deze omloop op bos-en veldwegen en kan je  volop 

genieten van de natuur. 

Idem dito geldt uiteraard ook voor de overige keuze-afstanden. Na splitsing met de 4 km-route trekken 
7,1,14,17,21,25 km via achter-paadjes en doorsteekjes richting Moretusbos. Dit voormalige landgoed 

bevindt zich ten westen van Putte. Het is 77 ha groot en eigendom van Staatsbosbeheer. Het vindt zijn 
voortzetting in het landgoed Ravenhof te Stabroek dat oorspronkelijk een heidegebied was. Natuurlijk 

flaneer je tijdens jouw wandeling langsheen het magnifieke kasteel Ravenhof. Voorheen  een zogenaamd 
lusthof dat Johannes Josephus Moretus, een telg uit een bekende drukkersfamilie, er heeft laten aanleggen. 
De bewoners van Putte werden hierbij ingeschakeld en kregen hiervoor betaald, wat een belangrijke bron 

van inkomsten vormde in het verarmde dorp. Ravenhof en het Moretusbos zijn sinds de Belgische 
onafhankelijkheid van 1830 door de landsgrens van elkaar gescheiden. 

In het bos bevindt zich het vroeger bij het landhuis Ravenhof behorende theehuis ‘De Gloriëtte’, uit 1768. 
Het is op een kunstmatige verhoging gelegen en heeft via een zichtas en een laan verbinding met Ravenhof. 
Verhalen doen de ronde dat er een geheime tunnel loopt van het kasteel naar het theehuis. Op 

het mansardedak bevindt zich een uitkijkplat dat exact even hoog is als de hoogte van het kasteel. 

Nabij het kasteel nemen de 7-km wandelaars voor even afscheid van de overige stappers. 

De 11,17,21,25 trekken langs paden met oude dennen, statige beuken en stokoude eiken richting 

Berendrecht. De eerste rustpost bij de Berendrecht Bears (Base-en softbal club) lonkt. Na het gebruikelijke 
natje en droogje volgt een splitsing en begint de 11 km aan zijn retour. 

De overige routes (14,17,21,25) gaan nog heel wat fraais tegemoet. Zo voert het parcours je namelijk langs 
bossen die op duinenlandschap groeien. Je vindt hier zowel oud als jong bos en je ervaart meteen waarom 
men dit gebied de toepasselijke naam ‘Stoppelbergen’ gegeven heeft. De stoppels of glooiende duinen 

hebben op sommige plaatsen een hoogteverschil van wel 5 tot 10 meter en zijn typerend voor de Brabantse 
Wal. In dit gebied staan veel zee-dennen, ze zijn te herkennen aan de zeer lange naalden en grote 

dennenappels. De 14 km-stappers mogen van dit alles mee genieten maar draaien na enige kilometer terug 
richting de Berendrechtse Bears waar zij voor een tweede keer de voetjes enige rust gunnen. 

Voor de overige routes komt eerst een andere post in het verschiet. De kantine van De Dennenhoeve. Een 

stoeterij bekend in binnen-en buitenland voor de door hen gefokte sport(spring)paarden. 

Na deze welverdiende pauze blijven de wandelaars vertoeven in natuur met grote ‘N’. Kronkelwegen en 

bredere landwegen wisselen elkaar in snel-tempo af. Zo komen de ‘Wildernissen’ aan bod. Gelukkig hoef 
je die term niet letterlijk te nemen en heb je heus geen machete vandoen. Het gaat om een gedeelte dat 
voornamelijk bestaat uit smalle, zigzaggende paadjes die je doorheen een golvend, licht heuvelachtig, 

bosgebied loodsen en dit met fraaie uitzichten op de lager gelegen omgeving. Enkele keren zal de 25 km 
afwijken om een extra kronkel onder de schoenzolen te krijgen waarbij , al naargelang, één van de overige 

omlopen steeds mee in het kielzog genomen wordt. Dit brengt hen dan onder meer bij de Reeberg, het Fort, 
de Hooiweide en de Geldberg om maar enkele items te noemen. De routes belanden voor een welgekomen 
rust terug bij de Berendrechtse Bears terecht. 

Na de nodige bos-zigzagjes en extraatjes volgt de Warande met zijn magnifieke met rododendrons bezaaide 
dreven. Na samenkomst en verbroedering van de diverse omlopen gaat de expeditie, zeg maar exploratie, in 

het Moretusbos verder en mogen de stappers zich nog verwachten aan tal van smalle boswegels en weipaden 
vooraleer zij, wellicht vermoeid maar zeker voldaan, de aankomst bereiken.   

           Tot dan 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_onafhankelijkheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_onafhankelijkheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/1768
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zichtas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mansardedak


 



INFO: GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN 

ZONDAG 19 FEBRUARI 2023: 

 

WINTERTOCHT GEEL-BEL              Parochiezaal Geel-Bel, Wijdbos 35, Geel-Bel. 

Wandelclub De Bavostappers Zittaart vzw nr. 1046                 4-7-12-18-25 en 32 km 
 
Beste Bosgeuzen. De eerste ‘Gratis Wandelen voor Bosgeuzen’ staat met deze tocht in de steigers. 

Aangezien we toch nogal wat ‘nieuwe’ leden bij onze bosgeuzen mochten verwelkomen even kort herhalen 
wat voorgaande betekent. 4 keer per jaar geven we onze leden de gelegenheid om bij een organisatie van een 

collega-club Gratis op stap te gaan. Je biedt je dan aan de inschrijfbalie ter plaatse aan met jouw geldige 
lidkaart (2023 uiteraard), je laat ze scannen maar betaalt géén inschrijvingsgeld. Deze kosten worden 
immers achteraf door de club-kassa van de Bosgeuzen voldaan. 

                                                  **************************** 
Op zondag 19 februari nodigen de Bavostappers de Bosgeuzen uit om te komen meewandelen in de 

ongemeen boeiende omgeving van bossen, weilanden en water. 
Op het terrein kan je kiezen uit zes afstanden. Voor wie het niet veel hoeft te zijn., zijn er de parcours van 4 
en 7 km voorzien. Het zijn veelal onverharde wegen en in een groene omgeving. 

12-18-25 en 32 km kiezen volop voor het groen en gaan naar het naburige dorp en tevens de thuishaven van 
de Bavostappers, Meerhout dus, waar ruime rustplaatsen voorzien zijn.  

Ondertussen wordt er langs het “Bezoekerscentrum Grote Netewoud” en de watermolen gewandeld. 
Meerhout heeft een rijk molenverleden. De site rond de watermolen heeft tal van troeven op het gebied van 
toerisme, recreatie, erfgoed, natuurherstel, natuurbeleving, natuureducatie en lokale economie. Ze is de spil 

in het landschap waar al deze domeinen elkaar ontmoeten.  
Boven de ingang van de gerestaureerde watermolen is het jaartal 1678 door middel van muurankers 

weergegeven. Vroeger had de molen 2 raderen waardoor zowel eikenschors als graan kon gemalen worden. 
Even na de Eerste Wereldoorlog leverde de molen elektriciteit. Wanneer de molenaar ’s avonds het wiel 
stillegde, seinde hij dat aan zijn dorpsgenoten, door de stroom enkele malen te onderbreken. Dat bezorgde 

hem de naam Peer Plimp. 
Naast de watermolen in vind je de 'oude wasserij'. Jaren geleden kocht de Vlaamse Milieumaatschappij het 

gebouw om haar technische installatie van de stuwen en vistrap in onder te brengen. Samen met het lokaal 
bestuur Meerhout renoveerde de VMM met Europese subsidies het gebouw en richtte het in als informatie- 
en bezoekercentrum. Met Natuurpunt VZW werd een partner gevonden om dit centrum uit te bouwen.  

In 2004 werd ter hoogte van de watermolen op de Nete de vistrap gebouwd. Dankzij deze visstrap kunnen 
vissen nu het hoogteverschil op de Nete overbruggen wat in Meerhout neerkomt op 1,7 meter niveauverschil 

door middel van 14 drempels van 12 centimeter.  
Na voorgaande stapt de 12 km via de Monnikerhoeve die dateert van 1229 en herbouwd werd in 1718 in de 
richting van de Belse bossen om terug te keren naar de startplaats. Deze bossen vormen samen met de Belse 

Heide en aansluitend met het Bels Broek een prachtig gebied. Tal van onverharde wegen en paden 
doorsnijden de natuur. Op de droge zandruggen wandel je door uitgestrekte naaldbossen, prachtige 

heideterreintjes en weidse zandverstuivingen. Meer naar de vallei toe vormen zompige broekbossen, 
vochtige wei- en hooilanden, wuivende rietkragen en heldere beekjes het decor waarin de deelnemers 
heerlijk kunnen onthaasten. Centraal in het gebied liggen de Duivelskuil en het Torfven, twee natte 

depressies met een uitzonderlijk grote natuurwaarde. In het Bels Broek is het zeer prettig wandelen waar 
Zeeploop en Spreedonkenloop zorgen voor een overvloed aan water.  

De 18-25 en 32 km gaan na de controle in de richting van de bossen van de Engstraat. Je vindt er één van de 
mooiste speeltuinen van de omgeving: Kinderweelde. 
Via een ommetje langs Zittaart wordt er verder gestapt naar de volgende controle. Hierna stappen ze langs 

de gemeentelijke visvijver naar het sportcomplex “De Lissenvijver”. Natuurlijk merk je hier meteen dat 
sportfanaten hier volop aan hun trekken komen. Ook wandelaars hebben een boontje voor de Lissenvijver. 

Vooral om de fraaie doorkijkjes en uitzichten. Tenslotte gaat het door de bossen van Asbergen om terug te 
keren naar de startplaats.  
De WINTERTOCHT van de Bavostappers biedt gegarandeerd een afwisselende wandeling waarbij het 

groen en onverharde paden alle aandacht opeisen, zodat de wandelaar er ongetwijfeld een aangename dag 
kan beleven.  

 



 



INFO: BUSUITSTAP GALMAARDEN: ZONDAG 19 MAART: 24ste BALJUWTOCHTEN 

 

Een goed anderhalf uurtje bus-bollen brengt ons in Galmaarden waar wandelclub ‘Parel van het 
Pajottenland’ons hun 24ste editie van de Baljuwtochten presenteert. De naam van de tocht is niet zomaar 

lukraak gekozen want het vertrek is immers vanuit het Baljuwhuis. 

Tijdens het Ancien Régime werd vanaf de 12de 13de eeuw het baljuwambt aangesteld. De Baljuw werd voor 
het leven benoemd. Het huidig Baljuwhuis kreeg in de loop der jaren verschillende functies. Verschillende 

zalen werden genoemd naar de vroegere activiteiten. Zo is er de Baljuwzaal, Heerenzaal, Brouwerzaal. 
Tussen begin 1800 tot 1973 was er in de gebouwen een brouwerij gevestigd. Van 1977 tot 2003 bouwde de 

provincie Brabant, nadien Vlaams Brabant, deze locatie uit tot een provinciaal trefcentrum. In 2004 werd het 
eigendom van de gemeente. Naast dit historisch gebouw ligt er een prachtig park. De in 1772 gebouwde 
classicistische kerk op het Marktplein brandde door een afgeschoten vuurwerkpijl tijdens de kermis op 11 

mei 2008 volledig uit. 

 Op het programma zijn wandelingen van 4-6-9-12-16-21 en 25-km opgenomen. De omlopen van 4-en 6-

km lopen over de rustige baantjes en paadjes, langsheen de Heetvelde-watermolen. Deze molen is nog 
steeds operationeel en speelt jaarlijks een aparte rol tijdens de Pauwelviering. Het brengt hen ook langsheen 
de Mark. Een glinsterend kronkelend waterlint, omgeven door statige bomenrijen, drijvende gele plomp, 

grote gele kwikstaart in de buurt van de watermolens of een schicht van de prachtige ijsvogel. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos beheert 66 hectare van de Markvallei in de gemeenten Galmaarden en 

Herne.  
Vanaf 9-km trekken we tussen de Congoberg en Bosberg en door het stiltegebied. Dit gebied ligt op het 
grondgebied van Galmaarden, Geraardsbergen en Ninove en was het eerste officieel erkende stiltegebied in 

Vlaanderen. Een "stiltegebied" wordt meestal gedefinieerd als een gebied waarin de natuurlijke geluiden, 
afkomstig van zowel fauna als van flora, overheersen. Zo komen de stappers in Waarbeke terecht. Een 

dorpje net over de grens met Oost-Vlaanderen. Hier is een rustpost voorzien. 

Wandeling van 16-km beklimt even de rug van de Bosberg gelegen ten midden van 140 ha groen en vooral 
bekend voor de gevreesde klim destijds in de Ronde van Vlaanderen. Prachtige panorama’s over de Mark-en 

Dendervallei. 21- en 25-km nemen er een extra helling bij over de Congoberg. De Congoberg is een heuvel 
in de gemeente Galmaarden en is één van de zeldzame sites in Vlaanderen waar zeer oude sporen van 

menselijke bewoning ontdekt werden. Op de weiden op de Congoberg grazen vaak Belgische trekpaarden. 
Het wordt dan ook niet voor niets het centrum van het Belgische trekpaard genoemd. De 12-km stappers 
volgen gedeeltelijk de voorheen beschreven parcours. 

 

Een tip ons aangereikt door de 

voorzitter van de organiserende 
club: 

Het parcours van 12-, 16- en 21-km 

komen niet langs de Heetvelde-
watermolen. Een lus van 2 km 

(vanaf de startplaats) toevoegen 
loont de moeite. Zie plannetje. 

(Groter (kleur)-plan kan je 

bekomen via mail naar: 
pepermansjohnny2170@gmail.com 

 

 

PS1: Hou bij keuze van de afstand(en) rekening met het vertrek van onze bus. 

PS 2: Zie belangrijke Info ook op de  bijhorende affiche (inschrijving/uren). 

 

mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com


  



Een nieuw jaar….een nieuwe kwis. Je vult in ons kwizzel- letterraam van 
links naar rechts de antwoorden op bijhorende vragen. Dit keer betreft het 

een uitspraak van een Bosgeuzen- lid tijdens de Ardennentocht. Als je de 
oplossingen correct invoert lees je van boven naar onder (zie pijltje) hoe 

bewust persoon een beklimming ervoer. We hebben alle oplossingen, de 
uitspraak en het antwoord op de schiftingsvraag nodig. Bezorgen ten laatste 
zondag 5 maart 18.00 uur. Pepermans, Ringlaan 9 bus 9, 2170 Merksem. 

Of via mail naar: pepermansjohnny2170@gmail.com  

Of afgeven in Smidse (zie openingsuren).                                                                                   



Vragen 

1°   Het antwoord dat we zoeken bestaat uit een samenstelling van 2 delen (woorden). Het 1ste deel 

vervingen we door (?)  Het tweede door [?] Of tezamen vormen (?)[?] dan het te zoeken woord. 

Hier gaan we dan. Bewoners van andere landen dan het onze spreken doorgaans ook andere (?). 
Een polyglot is een persoon die meestal meerdere (?) onder de knie heeft en waarvan men er van uit gaat 

dat die ook makkelijker nieuwe (?) bijleert. Oorspronkelijk redeneerde men, dan moet het deel van de 

hersenen waar dit talent zich bevindt ook goed ontwikkeld en dus groot zijn. Een [?] aan de buitenkant van 

het hoofd zag men als een veruitwendiging daarvan. De te zoeken (?)[?] dus. 

2°   De van het Latijns afkomstige woorden ?? betekenen voor ons vrij vertaald zoveel als 'levensloop'. We 

korten dit dan af naar CV. Alleszins gaat het over een document waarin iemand een overzicht geeft van 

gevolgde opleidingen, werkervaringen en andere activiteiten. Het CV wordt veelal meegezonden met 
de sollicitatiebrief. Wel volledig in te vullen maar zonder spatie. 

3°   Makkelijk hoor. Hoe noemt men het bouwsel dat op bijgaande 
tekening met het pijltje wordt aangeduid? ================== 

4° Deze top-sportvrouw behaalde de allereerste Belgische gouden 

olympische turnmedaille ooit. Maar ook bij Dancing with the stars 
bleek ze haar vrouwtje te staan.  

We zoeken haar voornaam en achternaam (zonder spatie). 

5° Zes keer per jaar hebben de Bosgeuzen een wandel-organisatie voor het ruime publiek. Ook in januari is 
dit het geval. Maar hoe wordt deze toepasselijk genoemd? Als je twijfelt blader dan in deze krant even terug. 

Dan zal ongetwijfeld jouw euro vallen. (PS: Helpende handen zijn steeds héél welkom hé). 

6° We zoeken de Engelstalige titel (zonder spaties) van een tekenfilm uitgebracht in 1994. Daarin zien we 

ook de bekende figuren Mufasa, Simba, Timon, Pumbaa en Scar verschijnen. Elton John componeerde 
‘Circle of life’ wat we in het begin van de film te horen krijgen. 

7° Hierbij krijgen jullie van mij een detail van een wereldberoemd, heel wat 

buitenlanders komen er zich immers op vergapen, figuurtje in ons Belgenlandje. 
Wat is zijn naam in ’t Vlaams en dit zonder spatie. ==================== 

8°   Deze droedel/rebus geeft correct weer 
waarheen ik beslist nog eens graag op 
vakantie zou willen vertrekken. ====== 

 

9° De chemische formule voor wat we zoeken is C21H22N2O2.  Voorgaande zal je wellicht niet veel zeggen. 

Zal ik er dan maar aan toevoegen dat het gaat om een witte, reukloze, zeer bittere en giftige kristallijne vaste 
stof behorend tot de alkaloïden, die uit een aantal planten kan worden gewonnen, vooral 
de braaknoot waarvan het ook zijn naam ontleende. In de volksmond spreekt men al eens van rattenvergif 

maar ook als je er als mens mee geconfronteerd wordt zal je er niet echt blijer van worden. 

10° Kort en bondig. Wat was het beroep van de persoon die ’t antwoord op vraag 7 maakte? 

11° In een lang vervlogen verleden was er in België een popgroep die ook in het buitenland furore maakte. 
De groep werd opgericht door Fred "Bekky" Beekmans en Bob "Bobott" Baelemans. Hun bekendste 
nummer was wellicht ‘Seven horses in the sky. De definitieve naam van de groep (zonder lidwoord) is gelijk 

aan die van een meisjes-baby die als figuurtje hoorde bij een Amerikaanse  tekenfilm-serie zich afspelende 
in de uiteraard fictieve prehistorie. Maar wat was haar achternaam?  

12°    Een ? ook wel rollercoaster genoemd, is een constructie uit hout of staal waarover karretjes op hoge 

snelheid een grillig parcours afleggen. Een ? was oorspronkelijk een weg of spoor in een welbepaalde vorm 

waarvan de naam ontleend werd. Een brug leidde de ene lus over de andere heen. Ook indoorwedstrijden 

met motoren worden soms, daar de ruimte beperkt is, op zo'n ? gereden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sollicitatiebrief
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kristallijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_stof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_stof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkalo%C3%AFde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braaknoot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Bekky
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bob_Baelemans


13°  Heel eenvoudig. Al hebben de hierbij horende afbeeldingen (A, B) ogenschijnlijk niets met elkaar 
gemeen toch verwierven ze dezelfde benaming.  

Welke (enkelvoud)?. Opgelet, en dit is dus tevens 
een hint, wordt in het kwis-kader de ‘ij’ in 1 vakje 

gezet. Geldt trouwens voor alle vragen. ===== 

14°  Wat we zoeken zijn de 3 laatste woorden van 
een citaat uit de toespraak die de Amerikaanse 

president John F. Kennedy op 26 juni 1963 in een 
welbepaalde Duitse stad hield. Hij onderstreepte de steun van de Verenigde Staten aan die bewuste stad, en 

dit 22 maanden nadat de communistische DDR, een satellietstaat van de Sovjet-Unie, de bekende 
Muur gebouwd had. 

Het citaat begon met ‘Ich’. Aanvullen met de 3 ontbrekende woorden maar zonder spatie.  

15°  Kort en bondig. Hoe worden inwoners van Monaco genoemd? 

16°  Ik heb het blijkbaar voor stripfiguurtjes. Naast-staand mannetje komt uit 

een dorp waarvan de inwoners een haast onbegrijpelijk taaltje hanteren en 
waarvan zowat elk personage, net als hij, zijn eigen, oorspronkelijk Franstalig 
naampje heeft verkregen. Wat is zijn Nederlandstalige naam? ========= 

17°  We zoeken de voornaam en achternaam (zonder spatie) van wat wellicht 
als één van onze beste Belgische keepers ooit mag bestempeld worden. Hij is 

trouwens, wat keepers betreft, diegene die tot nu toe, als Rode Duivel, de 
meeste interlands speelde. 

18°  We zoeken de gebruikelijke voornaam en achternaam (zonder spatie) van een voormalig Amerikaans 

president die George H.W Bush opvolgde. Bekend ook om de Lewinsky-

affaire. 

19°  Welk braaf heerschap wordt door onze rebus-droedel voorgesteld?  

20°  Een ? was volgens het volksgeloof een persoon of geest, die op een 

bepaald dier door de lucht reed. In de 18e eeuw was dit de naam die gegeven werd aan een dief, afperser en 

pleger van gewelddadige berovingen (‘ij’ in 1 vakje hé). 

21°  Het ? is de ruim 81 km lange verbinding  tussen de Caraïbische Zee en de Grote Oceaan en dit lopende 

over de landengte van een Centraal-Amerikaans land. Werd geopend 

in 1914. Het vormt een belangrijke ader in het intercontinentale 

transport omdat men anders om Zuid-

Amerika heen moet. 

22°  We hebben deze bekende Vlaming enigszins vervormd. Zijn voornaam 

en achternaam zonder spatie ============================== 

23°  Het ? van onze  Bosgeuzen is gelegen in de Sint-Jobsteenweg 44, 2970 

’s Gravenwezel (Schilde). Het is geopend elke eerste zondag van de maand 

van 13.00-18.00 uur en in juli en augustus elke zondag.  Iedereen welkom. 

24°  Hierbij een deel van een liedjestekst komende uit een nummer dat 

inmiddels ook Belgisch gemeengoed is geworden. Maar welk woord 

vervingen we door een vraagteken?  

 

 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Citaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy
https://nl.wikipedia.org/wiki/26_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/1963
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Berlijn
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OPLOSSINGEN KWIZZEL: KRANT JANUARI/FEBRUARI/MAART 2023 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 

17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 

     Schiftingsvraag: 

...........min ………sec 

Tekst: 

Schiftingsvraag: Ja, ik weet het. Het klinkt wellicht ongeloofwaardig maar…af en toe….doe ik ook wel eens iets 

huishoudelijks. Wat eetbaars klaarmaken bijvoorbeeld. Zo schilde ik 7 middelgrote aardappeltjes met een 
totaalgewicht van 460 gram met een fijnschiller. Maar hoe lang, minuten en seconden, deed ik erover om de klus 

te klaren? 

Naam:      voornaam: 

Adres: straat:                 nr.:   gemeente: 

Tel./GSM:     e-mail: 

Oplossingen voorgaande krant: Dierenarts / Ebenezer Scrooge / Tonijnsalade / Olga Leyers / 

Fred Astaire / Sukkelstraat / Troonopvolgster / Emoticons / Pukkelpop / Ietsiepietsie / 

Clementine / Kringwinkel / Neeltje Jans / Innige deelneming / Copacabana / Knipperlicht / Iene 

miene mutte / Saturnus / Vijgenblad / Ole Ole Ole /Rerum Novarum / Mobilhome / Imitatieleer / 

Jojoeffect 

Tekst: De tofste picknick is voor mij een gekookt ei en pintje er bij. Schifting: 23’ 
Winnaar is: Bij de WK-finale haalde Messi met een strafschop na 23’ (officieel 22’23’’) de eerste goal binnen voor 
Argentinië tegen Frankrijk. Herman Naumann zat er dus met 23’ boenk op. Toch even melden dat Danny Pepermans 

gokte op 23’25’’. Deze Kwis-strijd was dus al bijna even spannend. Prijsje volgt. 
_________________________________________________________________________________ 

 

TEST JOUW LOG(I)(O)SCHE KENNIS 

Hierbij kan je jouw logica testen en jouw logo-

kennis eens peilen. We geven je 10 logo’s van 
bekende wandelclubs in provincie Antwerpen. 
We nummerden ze van 1 tot 10. 

Maar…..natuurlijk verwijderden we de naam van 
de bijhorende wandelclub. Aan jouw om eens 

diep te graven in jouw geheugen. Met enig 
gezond verstand moeten die clubnamen wel 
boven komen drijven. En…….lukt je dit dan toch 

helemaal niet…..draai de krant dan eens op zijn 
kop want we hebben hier de oplossingen 

ondersteboven weergegeven.           Succes! 



 


