SECRETARIAATSNIEUWS
EN ALLERLEI
OPENINGSUREN SMIDSE:
Ik hoef het jullie niet meer te zeggen maar ik doe het toch.
De opening van onze Smidse geldt natuurlijk enkel indien
de dan geldende Corona-maatregelen zulks toelaten. Zo
ja……
Zondag 3 januari: Je krijgt uitgebreid de kans om jouw
goede voornemens en beste wensen voor 2021 aan jouw
collega-Bosgeuzen door te geven. Daar horen de nodige
knuffels en zoentjes bij (als dat dan al mag hé). Geopend
van 13.00-18.00 uur.
Zondag 7 februari: Bevroren handen en dito tenen kunnen
ontdooien in onze Smidse waar ze met de gepaste
ingrediënten op temperatuur kunnen komen. Geopend van
13.00-18.00 uur.
Zondag 7 maart: Stilaan komt de lente eraan en in onze
Smidse is de sfeer nu al op te snuiven. Geopend van 13.0018.00 uur.
Zondag 21 maart: Lijnbustocht: Je wordt ‘gedropt’ vanuit
onze bus op een afstand naar keuze (6/10/15/19/23/30 km)
en wandelt met behulp van een gedetailleerde beschrijving
naar onze Smidse. En…natuurlijk zijn ook onze beulingen
van de partij. Smidse: 07.30-18.00 uur/
Uiteraard is deze organisatie onder Corona-voorbehoud.
Info zie verder in de krant.
LIDGELD 2021
Van heel wat van onze leden mochten we de voorbije maanden de storting van het lidgeld 2021 ontvangen.
Waarvoor alvast dank. Al heeft Corona er het voorbije jaar, wat onze activiteiten betreft, zijn stempel
duchtig opgezet toch kijken we de ‘nabije’ toekomst vertrouwensvol tegemoet. Het zit denkelijk in de genen
van onze Bosgeuzen om te relativeren en positief ingesteld zijn.
Mocht het evenwel, om welke reden dan ook, tot nu toe tot een vergetelheid horen en heb je intussen jouw
lidgeld nog niet aanbetaald dan kan je dat nog steeds doen. Zo blijf je op de hoogte van ons
wandelprogramma en blijf je genieten van de tal van voordelen die hieraan verbonden zijn. Raadpleeg nog
eens het secretariaatsnieuws van vorige editie.
LIDKAARTEN BOSGEUZEN 2021
Was je lid in 2020 (2020 lidkaart in bezit):
Lidgeld: 1ste volw.: €13 2de volw.: 12€ (koppel= dus 25€) kinderen < 12 jaar Gratis.!!!
De lidkaarten zelf blijven behouden. Niet weggooien dus. Ze worden elektronisch verlengd!!!
Je ontvangt de formulieren voor de mutualiteit + Een EXTRA SURPRISE van de Bosgeuzen
Nieuwe leden (=was je nog geen Bosgeuzenlid in 2020):
Lidgeld: 1ste volw.: €13 2de volw.: 12€ (koppel= dus 25€) kinderen onder de 12 jaar Gratis.
Je ontvangt de lidkaarten en de formulieren voor de mutualiteit.
Gelieve enkel aan te betalen voor de personen wonende op hetzelfde adres.
Storten op rekening van Bosgeuzen BE34-2200-2350-8590 omschrijving ‘lid 2021’

DE GLAZEN BOL
Met onze bestuursleden trachten
we steeds om van alle markten
thuis te zijn en meestal lukt dat,
naar ons gevoel, vrij aardig.
Maar…..we beschikken niet over
buitenzintuiglijke krachten of
kunnen geen handpalmen lezen
om de toekomst te voorspellen. En
een glazen bol om daarin te zien
wat de komende maanden voor
ons in petto hebben behoort al
evenmin tot de klassieke wandeloutfit.

Een en ander heeft natuurlijk te maken met het opstellen van ons jaarprogramma wat niet evident is gezien
het nog steeds alomtegenwoordige CO&CO (voor hen die de vorige krant niet mochten gelezen hebben
bedoelen we daar dus Corona en/of Covid-19 mee).
Aangezien jullie Bosgeuzenkrant driemaandelijks verschijnt en ik bijvoorbeeld dit artikel op de 8ste
december 2020 ineen bokste blijft het koffiedik kijken hoe de situatie gaat zijn op het moment dat jullie deze
‘Gazette’ in jullie brievenbus gedeponeerd krijgen.
In ieder geval zijn er heel wat gemeentes die alvast tot einde januari geen evenementen (lees
‘publiekstochten’) toelaten of die een toestemming in beraad houden.
Je kan steeds op de website van Wandelsport Vlaanderen kijken of een organisatie al dan niet plaatsvindt en
onder welke voorwaarden je hieraan kan deelnemen. Kijk zeker ook op de websites van de organiserende
clubs die je met een wandel-bezoekje wenst te vereren. Dikwijls, indien de tocht doorgaat natuurlijk, zijn de
keuze-afstanden aangepast, is er geen catering en zijn er onderweg geen rustposten voorzien. Soms bieden
verenigingen een alternatief aan. Je informeren is dus de boodschap.
Wij van onze kant trachten, zoals je in het verleden wellicht reeds hebt mogen ervaren, zo kort mogelijk op
de bal te spelen door jullie per mail op de hoogte te brengen. Wijzigingen, aanpassingen, annuleringen,
wandelideetjes, alternatieve acties of bijkomende wandelexploten worden door onze secretaris Ronny
Roothans met de regelmaat van de klok doorgegeven. Waarvoor heel veel dank.

Belangrijk: Voor leden die WEL over een mailadres beschikken maar tot nu toe toch geen info via mail
mochten ontvangen: Stuur een mailtje naar ronny.roothans@skynet.be zodat hij jullie mailadres in zijn
bestand kan opnemen.
Belangrijk: Voor leden die NIET over een eigen mailadres beschikken: Het is voor ons
begrijpelijkerwijze onmogelijk om steeds alle aangepaste info telefonisch te gaan doorgeven. Wel kan je ten
allen tijde een telefoontje plegen naar Pepermans Johnny op nr. 03/646 29 05.
Indien niet bereikbaar gelieve dan een bericht in te spreken met melding waarover jouw vraag handelt en
vergeet niet het telefoonnummer in te spreken. Ik neem zo snel als kan contact op.

Programma:
Het jaarprogramma en de bijhorende info die je dus verder in de krant onder ogen krijgt is datgene dat door
ons gepland is en waarvoor we met zijn allen duimen dat dit, liefst volledig, kan plaatsvinden. Bovendien
zullen er ongetwijfeld nog bijkomende wandelingen op touw gezet worden want ook nogal wat leden
hebben ons toffe voorstellen aan de hand gedaan. Hierover later meer.
In elk geval….blijf positief, volg de regels en hou het gezond. Komt wel goed.
Pepermans Johnny

KALENDER 2021:
Dit kalender is een overzicht van wat de
Bosgeuzen in 2021 zoal in petto hebben voor
haar leden. Op latere datum worden wellicht
nog activiteiten toegevoegd of aangepast.
Raadpleeg dus steeds jouw krant.
Mochten activiteiten, wegens Corona, worden
geschrapt dan zoeken we waar mogelijk naar
alternatieven die we je dan zo snel mogelijk per
mail bekend maken.

Zondag 24 januari: Eigen publieks-organisatie : Wintertocht Vorselaar.
Is als klassieke ‘publiekstocht’ afgelast (info zie verder). We proberen om hiervoor een alternatieve
activiteit te voorzien.
Zondag 21 februari:

Eigen publieks-organisatie : Grenzentocht Putte-Stabroek (Zie verder)

Zondag 14 maart: Gratis wandelen voor Bosgeuzen. WSV. Berchlaer, Koningshooikt. (Zie verder).
Zondag 21 maart: Lijnbustocht (Zie verder)
Zaterdag 17 april: Puur Natuur Arendonk.
Zondag 25 april: Vlaanderen Wandelt. Organisatie: Bosgeuzen en De Wijtschotduvels.
+ Gratis wandelen voor Bosgeuzen
Zondag 16 mei:

Eigen publieks-organisatie : Consciencetocht

Zondag 23 mei : Busuitstap Omgeving Valkenswaard. Grensgebied België/ Nederland
Zondag 6 juni t/m donderdag 10 juni: Reis Duitsland Kirchberg
Zaterdag 12 juni: Afscheidsdrink ter nagedachtenis van Roger Peeters: Smidse: 14.00-18.00 uur.
Zondag 4 juli => zondag 12 september: Zoektocht (formulieren on-line vanaf 1 juli)
Zondag 11 juli: Bus-uitstap: WRC. Manke Fiel te Mollem.
Zondag 1 augustus: Gratis wandelen voor Bosgeuzen. Amelberga te Zandhoven.
Zondag 15 augustus: Bus-uitstap. Boutersem Wandelt te Boutersem.
Zaterdag 21 augustus: Puur Natuur te Zondereigen (grensgebied België / Nederland).
Zondag 12 september: Haringtocht of Hotdogtocht. Vertrek vanaf Smidse.
Zondag 26 september: Bus-uitstap: Ardennentocht (Nederland omgeving Sint-Geertruid).
Zondag 3 oktober: Gratis wandelen voor Bosgeuzen. WSV Club76 te Westmalle.
Zaterdag 16 oktober: Bal Bosgeuzen: Goorhof te Sint-Job-in’t-Goor.
Zaterdag 23 oktober:

Eigen publieks-organisatie : Fortentocht Borsbeek

Zondag 14 november: Eigen publieks-organisatie :Herfsttocht Gooreind
Zaterdag 18 december: Bus-uitstap: Opsinjoorke ‘Mechelen in kerstsfeer en in den doenker’.
Zondag 19 december:

Eigen publieks-organisatie :Donkeredagentocht Schilde
Het Bestuur

WANDELEN TIJDENS CORONA (Tekst onder voorbehoud van wijzigingen)
In oktober nam het Overlegcomité & de Vlaamse regering andermaal verscherpte maatregelen om het
coronavirus terug te dringen. Vragen als mogen we nog wandelen, en onder welke voorwaarden dan, rijzen
bij menig op. Maatregelen kunnen de komende maanden kunnen verstrengd of versoepeld worden.
Hier kunnen we volmondig op antwoorden dat individueel wandelen met max. 4 personen nog steeds is
toegelaten. Alle andere vormen van wandelactiviteiten of officiële wandelorganisaties zijn bij ministerieel
besluit verboden.
Graag geven we jullie een aantal tips mee, waarbij je op een veilige en verstandige manier kunt blijven
wandelen.
Wandelen is ook in deze moeilijke Corona-tijden belangrijk. We hoeven jullie niet mee te geven dat
wandelen een boost geeft aan je immuunsysteem, alle stress uit je hoofd en lijf verbant, het is ook nog eens
goed voor je geestelijke gezondheid.
Wandel in je eigen omgeving
Ga het niet te ver zoeken. Over het hele landsgedeelte vind je unieke wandelplekjes. Vaak plaatsen waar je
het bestaan niet van kent, zelfs dichtbij in je eigen beurt. Wandel daarom zo veel mogelijk in je eigen
omgeving. Vermijd hierbij drukke natuurgebieden of drukke parken. Er zijn voldoende rustige gebieden
waar je perfect kan wandelen. Kom je andere wandelaars tegen, houd dan voldoende afstand (1.5 meter).
Heb je geen inspiratie om zelf een wandelroute uit te stippelen? Geen nood! Vele wandelclubs zorgden
voor permanente Covid-parcoursen , zodat jij nieuwe plekken in de buurt van jouw gemeente of stad kunt
(her)ontdekken.
Maximaal 4 personen en houdt afstand
Zo je individueel gaat wandelen is de wandelbubbel beperkt tot 4 personen. Hiermee bedoelen we dat je
mag gaan wandelen met max. 3 personen die al dan niet tot je nauwe gezinsbubbel behoren. Wanneer je
wandelt dien je ook hier steeds de 1,5 afstandsregel en de hygiënerichtlijnen te respecteren. Ook ten
opzichte van andere wandelaars die je kruist.
Mondmasker
Laat één zaak duidelijk zijn : in het belang van je medemens en jezelf is het dragen van een mondmasker een
belangrijk hulpmiddel in de strijd tegen Corona. Maar waar dien je verplicht een mondmasker te dragen?
Waarom draag je best een mondmasker? Hoe draag je een mondmasker op een correcte manier?
Waarom draag ik best een mondmasker?
Je handen wassen en afstand houden zijn nog steeds de beste manieren om jezelf te beschermen tegen het
coronavirus. Maar nu de regels werden
verstrengd kom je opnieuw met meer
risico’s in contact. Daarom zijn
mondmaskers zo belangrijk. Het
coronavirus wordt namelijk verspreid
door heel kleine vochtdruppels die vrij
komen wanneer je praat, niest of hoest.
Een mondmasker houdt deze druppels
tegen waardoor ze niet verspreid
worden. Door een mondmasker te
dragen bescherm je dus je omgeving
tegen het coronavirus.
Hoe meer mensen een mondmasker
dragen, hoe sneller we weer naar het
normale leven kunnen terugkeren. Maar
dan moet je het mondmasker wel op een
correcte manier dragen.

Bieren van de maand: januari – februari - maart 2021
Januari 2021 : Super de Fagnes Blond 7.5 % vol

Brasserie des Fagnes is een brouwerij in Mariembourg, in de Belgische
provincie Namen, bekend van het bier Super des Fagnes. In 1998 richtte
Frédéric Adant de brouwerij op, dat ook een klein museum herbergt met
onderdelen van de oude brasserie Degauquier uit Chimay.
Het bier heeft een 2de gisting op fles en is gekenmerkt door aroma’s van
koriander en drop. Het drinkt aangenaam weg en is zeer makkelijk
verteerbaar. Een zeer romige kraag met een licht gekruide en geparfumeerde
neus. Dank zij het succes ban dit bier heeft de brouwerij verder kunnen
investeren en de lancering van nieuwe bieren mogelijk gemaakt.

Februari 2021: Corsendonck Pater Bruin 6.5 % vol
De naam “Corsendonk” verwijst naar de priorij van Corsendonk, een
voormalig augustijner klooster te Oud-Turnhout. De priorij bestond van
1398 tot 1784. Reeds van in de 19de eeuw werd er door brouwerij
Keersmaekers Patersbier gemaakt. In 1982 werd op vraag en met de steun
van de Oud-Turnhoutse VVV gestart met de productie van Corsendonkbier. Deze bieren worden evenwel niet in Oud-Turnhout gebrouwen, maar
onder andere in de Brasserie Du Bocq in Purnode, deelgemeente van
Yvoir. Sindsdien kennen de bieren ook internationaal groot succes. Recent
werden grote contracten met de Verenigde Staten en China afgesloten.
Corsendonk Pater is een krachtig bier en zeker het proeven waard. Dit
speciaal bier heeft 7,5% alcohol. Echter door de ingrediënten en de
bitterheid lijkt het zwaarder. Naast bitterheid proef je zeker een
geroosterde moutsmaak. De Corsendonk heeft weinig koolzuur waardoor
het aangenaam is in de mond. Het donkere bijna amberkleurige bier heeft
een hele kleine, dunne schuimlaag. Met wat verbeelding proef je rozijnen
en chocolade.
Corsendonk is ook de naam van een kaas, die door de zuivelfirma
Kempico uit Gierle geproduceerd wordt.
Maart 2021 : Augustijn Grand Cru tripel 9 % vol

Augustijn wordt al sinds 1295 gebrouwen door de Paters Augustijnen
in hun klooster in Gent. In de middeleeuwen brouwden en
commercialiseerden veel paters hun eigen bier. Water was dikwijls
verontreinigd en dus was het veiliger om bier te drinken omdat het
water wordt gekookt tijdens het brouwproces.
Toen de Paters Augustijnen in 1987 op zoek gingen naar een nieuwe
partner voor het brouwen van hun bier, was Jozef Van Steenberge
volop aan het experimenteren met hoge gistingsbieren. Jozef won de
uitgeschreven wedstrijd. De brouwerij kreeg zo toegang tot de
receptuur van dit historisch kloosterbier, maar ook de kennis van de
receptuurbeheerder Janus Jeremanus. Janus was meer dan 25 jaar lang
de adviseur van de Brouwerij Van Steenberge en introduceerde de

originele giststammen die ze tot op vandaag nog steeds gebruiken.
Met de herlancering van Augustijn ( met nagisting op fles ) in 1982 garandeerde Jozef Van Steenberge het
voortbestaan van de brouwerij. Dankzij zijn innovatief karakter onderscheidde hij zich van de toenmalige
pilsbrouwers.
De historische gistzwammen geven het bier een milde, zachte maar zeer rijke smaak en liggen niet alleen
aan de basis van Augustijn maar ook van vele andere bieren van deze brouwerij.
Een bier voor elke gelegenheid die scoort op elk ontspannen degustatiemoment. Drink Augustijn jong en
geniet van zijn fruitige, hoppige smaak.
10 ‘KLASSIEKE’ VRAGEN AAN ONZE BOSGEUZEN-BALIE
MET 10 ‘’MOGELIJKE’ (hmhm) BOSGEUS-ANTWOORDEN
Wandelaar: Ik lees 7-12 en 16 km. Is er dan niks tussen 12 en 16?
Bosgeuzen-balie: Wij kunnen U twee keer de 7 km aanbevelen.
******************************************************
Wandelaar: Kan U mij een stempel geven?
Bosgeuzen-balie: Bent U dan werkloos?
******************************************************
Wandelaar: Een Bosgeuzen-tocht. Dan ligt er weeral genoeg modder
onderweg zeker?
Bosgeuzen-balie: Jawel maar wij kunnen U desgewenst nog een extrapakketje meegeven.
*****************************************************************************
Wandelaar: Ik sta eigenlijk fout geparkeerd. Kan ik dan een boete krijgen denkt U?
Bosgeuzen-balie: Niet van ons maar ik kan U het oproepnummer van de lokale politie bezorgen.
*****************************************************************************
Wandelaar: Denkt U dat ik best een paraplu meeneem voor onderweg?
Bosgeuzen-balie: Ik denk dat U hem best open doet.
*****************************************************************************
Op de balie liggen voor de deelnemers steeds route-beschrijvingen klaar.

Wandelaar: Het regent nogal. Hebt U misschien een plastieken zakje?
Bosgeuzen-balie: Neen, maar wel al heel lang een vals gebit.
*****************************************************************************
Wandelaar: Kan ons hondje Fifi mee op stap?
Bosgeuzen-balie: Heeft die dan een geldige lidkaart?
*****************************************************************************
Wandelaar: Zij er veel stijgingen onderweg?
Bosgeuzen-balie: Jawel al denk ik zo te zien dat dan eerder Uw bloeddruk zal zijn.
*****************************************************************************
Wandelaar: In welke gemeente loopt jullie tocht eigenlijk?
Bosgeuzen-balie: Waar heeft Uw GPS U heen gebracht?
*****************************************************************************
Wandelaar: Een Bosgeuzentocht. Het zal weer lang regenen natuurlijk.
Bosgeuzen-balie: Wij weten dat precies. 60 minuten nat-uur-lijk.
*****************************************************************************

In totaal werden me via mail 144 deelnameformulieren digitaal aangevraagd. De zoektocht was
ook via www.bosgeuzen.be te bekomen. Leden van Bosgeuzen Voorkempen kregen de integrale
zoektocht bovendien in de Bosgeuzen-krant van juni/juli/augustus afgeprint.
Het aantal ingevulde formulieren bekomen van niet-leden ligt beduidend hoger dan het aantal
dat we van onze Bosgeuzen mochten ontvangen.

VRAGEN en OPLOSSINGEN
- Je verlaat de parking weg van de Remise en neemt het 1ste pad L. En hier dan onze een eerste vraag.
1) Op welke letter lijkt een blad steun te vinden?

D
- Volg het zandpad
2) FOTOVRAAG: Welk cijfer hebben we op onze foto netjes weggewerkt?

5
3) Welke kleur heeft de hond?

ZWART
- 3-sprong RD.
4) Welke twee letters tref je aan in de onmiddellijke nabijheid van de slang?

P G
5) Ontdek jij een spellingsfout in de onmiddellijke nabijheid van “Speelbos”?

Letterlijk op de vraag antwoorden. Enkel spellingsfouten kwamen in aanmerking.
 JA / NEEN / MISSCHIEN , enz. of JA + spellingsfout
 Alleen de spellingsfout aangeven is dus geen correct antwoord
- Sla hier rechtsaf en verlaat dus het domein.
6) FOTOVRAAG: Welk dier hoort bij onze foto?

PAARD
7) Welke buslijn(en) kan je nemen om tot bij het Vrieselhof te geraken?
^Welke buslijn(en)… => 610 en 619 moesten zeker deel uit maken van het antwoord.
Ga op de dwarsstraat even L. en neem dan onmiddellijk de 1ste R. (doodlopende weg).
Bocht mee naar links en vervolg dan RD.
8) Welke spellingsfout maakte het bestuur van de Rietvissers aangaande ongevallen?
-

GEBEURTELIJKE => GEBEURLIJKE (Eén woord =OK mits correct geschreven)
- Ga op de dwarsweg R. !!Hier start vraag 9 = Volgorde-vraag.
9) VOLGORDE-VRAAG: Naar jaarlijkse traditie hebben we over een gedeelte van de wandeling
9 foto’s gemaakt. Onze fotograaf heeft ze echter door elkaar gegooid zodat ze niet meer in volgorde staan
afgedrukt. Zet op het antwoordformulier (vraag 9) de bij de foto’s horende letters in de juiste volgorde van
waar we de foto’s namen en je deze locaties tegenkomt op de omloop.
Zoals vermeld start die vraag vanaf de dwarsweg (waar je rechts bent gegaan). Neem vervolgens pal achter
het lokaal van de Rietvissers R. 3-Sprong RD. Bij volgende 3-sprong even flauw links mee bochten en
onmiddellijk 3-sprong R. Volgen tot dwarsstraat. Hier eindigt de foto-volgorde-vraag.

1
C

2
F

3
G

4
I

5
E

6
H

7
B

8
D

9
A

Per letter die de volgorde verstoorde -1 punt.
- Op de dwarsstraat (waar onze vorige vraag eindigde) gaan we L. Maar onmiddellijk een vraagje.
10) Van hoeveel dieren tref je hier een afbeelding aan?

6

Ter info: Afbeeldingen achter glas tellen niet (Zie reglement)

- Neem nu onmiddellijk R. (Venusstraat).
- 3-sprong RD (= voorbij Fazantenstraat).
11) Welke hand ligt bij nr.40 onder een andere arm? Antwoord met “linkerhand” of “rechterhand”.

Twee mogelijke antwoorden worden letterlijk gegeven. Je moest dus wel een keuze
maken daar OF niet tussen aanhalingstekens staat en de te lezen tekst onderbroken is.
LINKERHAND (al dan niet tussen aanhalingstekens).
RECHTERHAND (al dan niet tussen aanhalingstekens).
Bovenstaande oplossingen samen of de volledige tekst herhalen is daarom fout.
3-sprong L. (“Notenstraat”).

12) FOTOVRAAG: Welke 3 letters, horende bij onze foto, zijn groter weergegeven dan de overige?

Meerdere letters mogelijk. K,M,C dienen minstens in het antwoord voor te komen .
- 1 R. (“Rietveld”).
13)Wat is de familienaam van de broers?
ste

SOMMEN
- 4-sprong L. 3-sprong RD. 4-sprong R. (“Schuurblok”).
14)Wat zijn de voornamen die horen bij de familie Aerts-Dangez?

JOHAN, LIN, FLORE, NELLO
- 4-sprong RD.
15)Welke drank hoort bij dit steegje?

JENEVER
- Ten einde het steegje L. (“Bolpad”).
- Even een vraagje vooraleer de dwarsbaan te kruisen.
16) FOTOVRAAG: Welk jaartal hoort bij onze foto?

1927
- We steken voorzichtig de baan over en gaan aan overzijde R. Draai even mee naar L en steek dan via het
zebrapad de Oelegemsesteenweg over. Aan overzijde L. maar eerst een vraagje oplossen.
17) Hoeveel jaar na het opblazen van de oorspronkelijke oudere metalen brug werd de latere Vierendeelbrug door
een stalen boogbrug vervangen?

73 (72 volle jaren = OK)
18) Je vindt een achternaam en een voornaam waarvan de 3 eerste letters gelijk zijn. Welke letters uit de
voornaam komen niet voor in de achternaam?

DEZE VRAAG WERD GESCHRAPT. VERKEERDE LETTER-INTERPRETATIE
VAN MEZELF. MIJN WELGEMEENDE VERONTSCHULDIGINGEN HIERVOOR.
- Eerste R. maar onmiddellijk L. (zie rood paaltje). Volg RD en bocht mee naar rechts.
19) Welke zangstem zit verborgen in een woord horende bij “Jeugdhuis”?

BAS
- Blijf het pad volgen zodat je vanzelf op het jaagpad naast het Albertkanaal komt. Kanaal dus aan de
linkerhand en straat aan r-hand negeren. Negeer ook het quasi onzichtbaar pad dat zich aan rechterhand bevindt.
- Neem dan het 1ste duidelijke pad R.
20) Wat hoort tussen “en” en “maar”?

!Antwoorden enkel op het parcours tenzij de opdracht anders luidt! => MEENEMEN
- 3-sprong RD en nogmaals 3-sprong RD (voorbij kerkhof).
21) Vlakbij de molen ontdek je dat men hier een bakhuis aan het bouwen is waarop je tevens een jaartal aantreft.
Wat is het product van de cijfers waaruit dit jaartal bestaat?

0
- Volg RD tot einde. Steek aan het rondpunt over naar het bushok met vermelding “kerk”. Ga even links en
draai met het voetpad mee naar rechts. Steek dan het zebrapad naar links over bij brasserie De Leeuw. Aan
overzijde rechts en onmiddellijk 1ste L. (dus Kredietbank aan l-hand houden). Schildesteenweg aan linkerzijde.
22) Welk muziekinstrument lijkt Zoë de Smet te bespelen?

PIANO
23) Naar welk land vaart de boot bij de gemeenteschool?
De vraag gaat over een land en GEEN samenvoeging van landen.

ENGELAND => 1 punt
GROOT-BRITTANIË of VERENIGD KONINKRIJK => 0,5 punt
24) FOTOVRAAG: Welk getal hoort bij onze foto?
Het gaat over een getal. Enkelvoud dus. Je geeft dat getal dat het dichtst bij de foto aanleunt.

9720
25) Welke dier hoort bij een reclame over bier?

ORKA
- Vervolg jouw weg maar hou even halt bij het plantsoentje aan linkerzijde. 2 jaar geleden werd hier een
vredesboom aangeplant.
26) Over wat voor soort boom gaat het hier? Antwoord met “eik of beuk of linde, enz.” .

HET ANTWOORD WORDT IN DE VRAAG GEGEVEN.
“EIK OF BEUK OF LINDE, ENZ.” (Al dan niet met aanhalingstekens).
27) Hoeveel afbeeldingen van verkeersborden prijken er op de boekentas?
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Aangezien je toch eventjes geen vragen dient op te lossen kan je terwijl je de route volgt onze rebus oplossen.
28) REBUSVRAAG: Zie rebus.

MEN MOET ECHT WEL EEN KLEIN BEETJE GEK ZIJN OM EEN OPLOSSING
VAN DIT RAADSEL TE ZOEKEN <= per fout of verkeerd geplaatst woord -1 punt
- We nemen nu de eerste straat R. (“Venusstraat”). Wandel aan l-zijde.
- 1ste pad L.(pal vóór parking). Hou de parochiezaal aan r-hand. Vervolg met het paadje aan l-zijde van de open
zandruimte (zie verboden voor honden). Dwarspad R. (Molenhoekpad).
- !!Baan voorzichtig dwarsen en aan overzijde RD (zie huis nr.31 aan l-hand)(“Molenhoekpad”).
- Dwarspad L. (Jacobsveldweg). Einde R. (Pater Damiaanstraat).
29) Wat is de voornaam van de kapper?

CARL
- 3-sprong RD.
30) FOTOVRAAG: Welke sport hoort bij onze foto?
DEZE VRAAG WERD GESCHRAPT. EEN BASKETBALNET WERD VERWIJDERD.
- Einde L. en onmiddellijk R. (“Hemelstraat”).
31) Hoeveel vogeltjes heten je welkom?

2
32) Waar heeft de hond zijn kluif gevonden (huisnummer)?

17
- Ten einde L.(“Knodbaan”). Wandel aan l-zijde.
33) FOTOVRAAG: Welk huisnummer hoort bij onze foto?

77
- K-punt R. (via zebrapad aan r-zijde)(voetpad).
- Pal na bushalte R. en vervolgens 1ste L.(parking). Neem weerom de 1ste L. en dadelijk R (=>KN71).
- Negeer alle zijpaden maar los intussen wel even een vraagje op.
34) Welke drank, fruit en geldwaarde zitten hier in één woord verborgen ?

! ZIE VRAAG ! WE VROEGEN ACHTER DE DRANK, FRUIT EN GELDWAARDE.
=> KERS, CENT, RUM (+ BEZOEKERSCENTRUM mag daarbij vermeld staan).
- 6-sprong RD. 4-sprong L.
35) Alhoewel duidelijk niet zo bedoeld toch lijkt men het hier in een welbepaalde tekst over dieren te hebben.
Welke dieren bedoelen we dan?
We zochten, aansluitend bij de vraag, enkel een meervoudsvorm van een welbepaald dier => APEN
- 4-sprong R.(=> kasteel)(dwarsweg R. en rechts aanhouden =>kasteel).
36) In welk jaar werd het park opengesteld?

1975
- Blijf het hoofdpad volgen, draai mee naar rechts en ga dan pal vóór infoborden L.
37) Waarop werd “Vrisel” aangebracht?

Info over het voorwerp en/of correcte omschrijving van de vindplaats is vereist.
We hebben de verbetering dienaangaande met enige flexibiliteit benaderd.
38) SMIDSE-VRAAG: We maakten 6 foto’s (A=>F). 5 horen bij onze Smidse. Zet in de vakjes onder de letters
waar je die foto’s aantreft. V=voorkant, L=linkerkant, A=achterkant, R=rechterkant, X=hoort niet bij Smidse

A

B

C

D

E

F

R

V

V

X

R

R

Onder de D verlangden we een X. Toch hebben een ook blanco vlak of een streep
aanvaard aangezien dit voor ons aangaf dat D niet aan de Smidse te vinden was.
Een fout geplaatste letter => -1 punt
39) SCHIFTINGSVRAAG: Deze vraag komt enkel in aanmerking bij gelijk aantal behaalde punten.
In onze Smidse tref je een box aan waarin een heleboel sleutelhangers zitten. Het is uiteraard de bedoeling om te
schatten hoeveel sleutelhangers dit zijn. Zet jouw gok op het antwoordenformulier in het vak bij “Schiftingsvraag”.
(Ter info: Buiten de openingsuren van de ‘Smidse’: aan de buitenkant hangt ook een foto van de desbetreffende box.)

ER ZATEN 353 SLEUTELHANGERS IN ONZE BOX
Hartelijk dank voor jullie deelname. Nadere info bij Pepermans Johnny => pepermansjohnny2170@gmail.com

UITSLAG ZOMERSE RAADSELMAN-WANDELZOEKTOCHT 2020
PL.

PTN

schift

NAAM + VOORNAAM

1

50

-60

2

49

PL.

PTN.

schift

NAAM + VOORNAAM

De Rycke Lea

-152

Meersschaert Fiona

-76

Janssens Frank

-241

Tijsmans Werner

-126

Slaets Monique

-242

De Pooter VW

-164

D’Heedene Jozef

-251

Van Hoey Erika

-233

De Vos Danielle

+608

Schollaert Aline

-290

Knockaert Eveline

+743

Schollaert Martine

-282

Bruwiere Philip

+1171

Schollaert Esmée

3

48,5

-119

Hoppenbrouwers Paul

11

44,5

-161

Cleiren Mary-Lou

4

48

+42

Praet Viviane

12

44

+19

Beckers Suzanne

+126

Buytaert Marcel

+73

Van den Rijm Martin

-133

Ferket Sonja

-165

De Hert Sharon

-166

Roothans Ronny

-181

Gaethofs Lieve

-251

Servais Bea

-109

Stessens Christel

-25

Ferket Annie

-132

De Beckker Patrick

-36

De Waard Frans

-194

Fierens Rita

+91

De Ruysscher Josephine

-223

Cambier Chrisje

-96

Calluy Gerda

-285

Geerts Greet

-154

Lanoo Paula

+25

Verstraeten Norbert

-166

Van den Langenbergh Julien

-209

Luyten Guy

+171

Wouters May

-216

+11

De Bie Jozef

-230

-56

Pauwels François

-240

Verlinden Gonda
Dierckx Ronny
Tuymans Jef
Van Acker Martine

+57

De Keuster Louis

-253

Dierckx Shelsey

-229

Haagen Carolina

-286

Van Aerden Patrick

-248

Vets Ludo

-296

Dobbels Leo

-289

Tondeur Marc

+37

Ribbens Monique

+343

Geerts Diane

+49

Mertens René

5

6

47,5

47

13

14

15
16

43,5

43

42,5
42

7

46,5

-32

Van der Raay Muriel

-104

De Buck Jacqueline

8

46

-35

Naumann Herman

-241

Renaerts Willy

+97

Pepermans Danny

-41

Tuymans Ilse

-107

Van de Velde Pascale

+89

Peeters Rik

-175

Peeters Lydia

-149

Peeters Herwig

-254

Goudman Jeannine

-238

Peeters Jana

-269

Vanroose Ivan

-242

Adriaenssen Robert

+202

Abbeloos Robert

-284

Bakelants Ronald

+147

Hofkens Paul

-310

Huybrechts Elisabeth

+313

Singelyn Sonja

-195

Weyens Ludo

+25

Van der Aerschot Erna

-248

Gesnot Patrick

-63

Raeymaekers Mathias

20

38

-123

Bistiaux Jolien en Jordi

+71

De Decker Luc

21

34

-233

Van Rompaye Soete

-94

De Beckker Tara

22

33

-80

Stoffelen Toon

-110

Pepermans Lilian

9

10

45,5

45

17

18

19

41,5

41

40

!!HELAAS BESLISTE DE GEMEENTE VORSELAAR OM ALLE EVENEMENTEN TOT
EINDE JANUARI VANWEGE CORONA AF TE GELASTEN!!

ZONDAG 24 JANUARI 2021

BOSGEUZEN-WINTERTOCHT VORSELAAR

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 24 januari 2021. 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 6 wandelparcours. Keuze is er uit
6/10/14/18/22/27 km.
Al dadelijk na het vertrek kiezen alle routes voor onverharde landwegen waarbij ze reeds een glimp
opvangen van het uitgestrekte Kasteelbos. Het zogenaamde ‘Geheim Spoor’ en enkele fraaie bos-en
veldpaden voeren hen richting Zegbroek alwaar in de voetbalkantine een hartelijk onthaal gewaarborgd is.
Na het onmisbare natje en droogje neemt de 10 km afscheid. De 14, 22 en 27 wandelaars routes verkennen
eerst nog het prachtige Lovenhoek via een gedeelte van de Natuurpunt-route die trouwens in 2017 nog de
prijs van ‘mooiste wandeling van het jaar’ in de wacht sleepte. Een diepgaande exploratie dient zich dus aan
en deelnemers kunnen zich alvast verheugen op een ongebreidelde winternatuur.
De 27 km-globetrotters krijgen er nog een extra wandelschep bovenop. Een eigenzinnige lus die nog nooit
eerder deel uitmaakte van onze Bosgeuzen-Wintertocht. Via de Pallaaraard kruisen zij de Polderbemdenloop
en komen zij op een amper bewandeld paadje terecht dat hen dan via de Heirbaan terug bij hun collega’s
terecht brengt. Na dit ‘ommetje’ belanden ze samen met de 14 en 22 voor een tweede welverdiende rust in
VC.Zegbroek.
Dan nemen de 14km-stappers afscheid van hun ‘grotere’ broers en flaneren ze samen met de 10 kmcollega’s tussen vergezicht-weiden en over verscholen bospaden tot zij verbroederen met de 6 km.
18, 22 en 27 km gaan na het ‘uitblazen’ in VK Zegbroek richting Lille. Eerst afwisselend zandige
veldwegen met prachtige vergezichten en boswegels van allerlei kunnen. Dan komt de Kindernouw stilaan
binnen voetbereik. Mini-mini-wegeltjes slingeren zich hier doorheen de ongebreidelde natuur waarin nogal
wat vennetjes her en der verspreid liggen. De voorziene stegeltjes, poortjes dus, geven alleen toegang aan
onze wandelaars zodat ze ten volle kunnen genieten van hun zigzagjes doorheen dit domein. Voor een natje
en een droogje kunnen ze terecht in de kantine van een duivenclub. Na versterking van de innerlijke mens
trekken de 3 routes gezwind door de prachtige winternatuur en genieten zij verder van de gevarieerde
omgeving.
Haast ongemerkt wordt de Bosbeek gekruist. Een verrassend, voorheen door landbouw ingenomen stuk
‘trage weg’ dat in 2015 terug vrij gemaakt en officieel ingehuldigd werd, komt onder de zolen. Dit gedeelte
(op zich ook al ongeveer 1,5 km.) maakte de puzzel compleet om verkeersarm van Vorselaar naar Lille te
kunnen wandelen. Smalle weidewegels, bruggetjes over mini-beekjes en een mooie bomendreef maken het
geheel compleet. Zo komen de wandelaars naadloos bij de 6/10 en 14 routes terecht.
Samen maken zij naar goede gewoonte uitgebreid kennis met de magnifieke, omgrachtte kasteel-burcht de
Borrekens die geflankeerd wordt door puur natuur en verscholen vennetjes. Het geheel overstijgt de
postkaartallures en maakt, elk jaar weer trouwens, een diepe indruk op menig deelnemer.
Dat er in de startzaal, wellicht vermoeid maar voldaan, tussen pot en pint nog stevig na-gekeuveld zal
worden over de voorbije tocht is een understatement.

!!HELAAS BESLISTE DE GEMEENTE VORSELAAR OM ALLE EVENEMENTEN TOT
EINDE JANUARI VANWEGE CORONA AF TE GELASTEN!!

Wij trachten om een alternatief voor deze Bosgeuzen organisatie op touw te zetten en zullen
jullie daarover via mail zo snel als mogelijk op de hoogte brengen. Beschik je niet over een
mail-adres dan mag je steeds een telefoontje plegen naar Pepermans Johnny: 03/646 29 05.

De Lovenhoek:
een anekdotisch
geschiedenisje
De Lovenhoek, een gebied
tussen Pulle en Vorselaar, telde
vroeger zeventien boerderijen
én zelfs een café, genaamd de
Loze Wereld. Nu staan er nog
twee witte huisjes, een kapel en
de oude schuur die momenteel
gerestaureerd wordt. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog speelde
zich hier een woelige
geschiedenis af. Een van de
allerlaatste getuigen is
Pullenaar Robert Denolf (82),
zoon van boswachter René.
"Mijn vader kwam uit Torhout.
In een annonceblad had hij
gelezen dat iemand op Salphen in Oostmalle een jachtwachter zocht. Het bleek om een zekere meneer
Landou te gaan, een rijke jood. Hij pachtte ook samen met drie anderen de helft van het jachtdomein van de
adellijke familie Van de Werve d'Immerseel in Pulle. Zo zijn wij in 1938 op de Boudewijnhoeve van de
familie Van de Werve in Krabbelsbos beland." Toen de oorlog uitbrak, vluchtte de rijke jood naar Amerika.
"Mijn vader is toen boswachter geworden in dienst van Gaëtan van de Werve. In de Tweede Wereldoorlog
moesten alle postduiven van de Duitsers in het arrondissement Antwerpen worden geslacht, uit schrik dat ze
boodschappen zouden overvliegen. In het arrondissement Turnhout mochten de duiven wel blijven leven,
maar moesten ze opgesloten blijven. Mijn vader was duivenmelker. Hij heeft toen aan meneer Van de
Werve gevraagd of we met ons gezin naar het kleine witte huisje op de Lovenhoek mochten verhuizen,
vermits dat in Vorselaar en dus in het arrondissement Turnhout lag. De Boudewijnhoeve daarentegen stond
op het grondgebied Pulle en was arrondissement Antwerpen. Alle huisjes en boerderijen op de Lovenhoek
waren eigendom van de familie Van de Werve." Boswachter René Denolf hield niet alleen zijn duiven
verborgen in het kleine huisje op de Lovenhoek, maar ook de duiven van een heleboel andere
duivenliefhebbers uit de streek, geheime verbindingsagenten en jonge mannen uit het dorp. "In onze
houtmijt zaten de auto van beenhouwer Voorspoels uit Pulle verstopt, twee motorfietsen van de familie Van
de Werve en de radio van 'Fonne Mol' uit Pulle! Zelfs Gaëtan van de Werve is een keer naar ons gevlucht.
Hij had zijn kasteel ter beschikking gesteld voor winterhulp, maar tot zijn grote afschuw werd de SS-jeugd
er in ondergebracht. Toen August Borms een redevoering kwam afsteken op Krabbelshof, heeft kasteelheer
Gaetan van de Werve als verzetsdaad de Belgische driekleur gehesen. Hij is toen op de vlucht geslagen naar
ons huisje. Na de oorlog heeft hij zijn kasteel laten opblazen door het Belgisch leger, omdat hij vond dat het
in de oorlog bezoedeld was geraakt." Robert Denolfs broer Miel, de tweede zoon van de boswachter dus,
was ook een weerstander. Hij werd in de oorlog naar het concentratiekamp Sachsenhausen afgevoerd en
woog op een gegeven moment nog maar 39 kilo. "Na de bevrijding is Miel illegaal jenever beginnen stoken
samen met Sander Corthout in een kot naast de boerderij van Breugelmans. Al goed dat meneer Van de
Werve dat nooit heeft geweten! Er werd veel gestroopt in die tijd. Boswachter was een risicoberoep." "Na de
oorlog zijn we terug naar de Boudewijnhoeve verhuisd, waar ik met eigen ogen nog de jonge prins
Boudewijn gezien heb toen hij er als padvinder een bezoek bracht. Met mijn vrouw Celine heb ik ook nog
een tijdje in een klein huisje achter de Boudewijnhoeve gewoond. Een huisje waarin tijdens de oorlog de
procureur des Konings van Antwerpen verstopt had gezeten. Vader is in 1957 op rust gegaan. Maar die
herinneringen aan mijn paradijsjaren op de Lovenhoek en Krabbels - waar ik als zoon van 'den boswachter'
vrij als een Pallieter door bos en veld kon lopen - pakt niemand mij af

ZONDAG 21 FEBRUARI 2021. BOSGEUZEN - GRENZENTOCHT.
Met het eeuwenoude Ravenhof als startlocatie, het bijhorende kasteelpark en de aangrenzende
Moretusbossen mag je bij deze Bosgeuzen-wintertocht alvast rekenen op een zeer gevarieerde wandeling
waarbij je reeds vanaf het vertrek ongerepte natuur en onverharde wegen onder de stapschoenen krijgt.
Bovenstaande geldt trouwens voor alle afstanden (3,5 / 5,5 / 9 / 13 / 17 / 22 km).
De vijf voorziene afstanden trekken eerst door het voornoemde Moretusbos. Dit bos dat zijn voortzetting vindt in
het landgoed van het Ravenhof was oorspronkelijk heidegebied. Het was Joannes Josephus Moretus die, als
erfgenaam van de superrijke drukkersfamilie Plantin uit Antwerpen, tussen 1760-1780 het lustoord in
barokstijl heeft laten aanleggen. In die tijd stond de welstand van de familie Moretus in schril contrast met de
armoede van een groot deel van de bevolking van Putte. De jonkheer trok zich de miserie van de plaatselijke
bevolking aan en schakelde haar in bij de ontginning van het gebied en de aanleg van het landgoed rondom
het Ravenhof waarin onder meer massaal rododendron aanplantte dat speciaal voor die gelegenheid werd
ingevoerd vanuit Noord-India en Nepal.

Info wandelroutes:
3,5 km: Met de ‘Warande’ wordt het zigzaggen langs en over de Belgisch-Nederlandse grens. Het parcours
gaat langsheen de Kraaienberg en over de Middenwatergang. De Lillodreef, één van de statige dreven die
zijn gericht op 4 kerken (Antwerpen, Lillo, Berendrecht en Zandvliet) brengt de wandelaars terug op hun
eindbestemming ’t Ravenhof.

5,5 km: Al meteen vanaf de start gaan de 5,5km-stappers hun eigen weegs. Gaande langs de Hogester, een
vreemdsoortige aangelegde tuin, brengen slingerpaadjes hen voorbij een waterpartij en doorheen de
Moretusbossen. Bij de Acacialaan nemen zij afscheid van de 13,17 en 22 km stappers.
De Kronkelbosweg voert hen langs de Leuvensche Beek waarna weerom een amper zichtbaar pad hen terug
in het Moretusbos brengt. Vanaf de Hooiweide, waar de 3 grootste afstanden later terug inpikken, zijn mooie
vergezichten gegarandeerd. Al gaat het dan stilaan richting aankomst toch ligt er nog heel wat natuur in het
verschiet. De Baronse Middendreef en de Baronessenlaan brengt de stappers voorbij de zogenaamde
Gloriëtte waarna het Ravenhof lonkt.

9 km: De 9 km-route is een combinatie van bovenstaande 3,5 en 5,5 km. Beide routes zijn volledig van
elkaar gescheiden. De 9 km-stappers hebben een rustpost in het Ravenhof.

13 km: De wandelaars van de 13 km starten samen met de 5,5 km en gaan vanaf de splitsing in de
Acacialaan, net zoals hun collega’s van 17 en 22 km, richting rustpost De Heusche Bollaert. Maar eerst
flaneren over de Heidestraat, de 2de Verdelingsweg en de Oude Postbaan. Dan gaat het al voor een stukje
door de Hazenduinen waarna het onontbeerlijk natje en droogje welkom zal zijn.
Na de weldadige rust gaat het met de neus richting aankomst. Eerst nog een overdaad aan pure natuur onder
de schoenzolen. Een magnifiek gedeelte van de Bieduinen wordt onder de loupe genomen. Vervolgens een
fraaie zandweg geflankeerd door ‘t Vennenveld en de Galgenberg. De Rijnwaterloop wordt gekruist,
langsheen de Reeberg en over de Hooiweide tot de inpik met de 5,5 km (zie boven).

17 km: Starten met de 3,5 km-afstand. Zij kunnen desgewenst pauze nemen in het Ravenhof waarna zij
idem gaan als de 13 km-route.

22 km: De volledige 17 km zit ingekapseld in de 22 km. Maar, natuurlijk wordt voor de 22 kmglobetrotters een extra ‘stapje’ voorzien. Na aangeland te zijn in de Heusche Bollaert krijgen zij een
eigenzinnige lus voorgeschoteld. Zij verkennen tijdens hun expeditie grondig de Bieduinen, komen voorbij
de Kraaienberg en belanden dan, vrij onverwacht, midden in uitgestrekt heidegebied (aanleunend bij de
Kalmthoutse heide). Kronkelwegeltjes voeren hen langs vennetjes van allerlei kunnen. Dan bos, bos en nog
eens bos tot terug op de rustpost Heusche Bollaert.

De Bosgeuzen heten je van harte welkom.

Een nieuw jaar en dus, als
Co&Co ons weerom niet
dwarsboomt, een nieuwe start
van onze ‘Gratis wandelen voor
Bosgeuzen’. Voor de
‘versbakken’ Bosgeuzen
betekent dit in een notedop:
Zich naar de aanbevolen
wandeltocht verplaatsen,
lidkaart laten scannen, NIETS
betalen en genieten maar.

Voor 14

maart 2021 kiezen we voor de Lentetocht van WSV Berchlaer te 2500 Koningshooikt.

Niet te ver rijden dus om toch een prachtige wandeling onder de stapschoenen te krijgen.
Wat mag je zoal verwachten: Een wandeling over licht-glooiend landschap via veld- en boswegen met prachtige
vergezichten over uitgestrekte landschappen waarin hoogstens enkele hoeves in jouw blikveld komen.
Daarbij komt de Brede Zeyp, in het vizier Tot voor 2012 was dit gebied de eigendom van OCMW Mechelen,
maar het is nu in erfpacht bij Natuurpunt De Wielewaal. Het vroegere ‘Bois Den Sype’ vormt samen met enkele
boscomplexen in Onze Lieve Vrouw Waver en Sint Katelijne Waver enkele fragmenten van wat vroeger een
heus Waverwoud was. Het bos dankt haar naam aan de beek: De Brede Zeyp. Zeyp betekent: gracht die water
geeft. Deze brede gracht vindt haar oorsprong op het grondgebied van Onze Lieve Vrouw Waver en is daar
gekend als Luisbeek. De kleinere grachten en afwateringsgrachten in het bos monden uit in de Brede Zeyp. De
beek krijgt nog eens een andere naam bij het verlaten van het bos.
De huidige bosoppervlakte van de Brede Zeyp is 35 ha. In februari 2012 zijn er 800 bomen aangeplant in het
kader van 800 jaar Lier. En in november 2012 zijn er 1000 bomen aangeplant op de Dag van de Natuur, naar
aanleiding van de actie van Natuurpunt: een bos voor iedereen.
Ook het zogenaamde Bunkerpad is van de partij. Een historische route langs oorlogsrelieken (fort en bunkers)
van de KW-linie en de fortengordel rond Antwerpen. Tevens langs mooie natuur om bewust van de vredestijd te
genieten.
En, natuurlijk laat WSV Berchlaer ons kennis maken met de Jutse Plassen. Een kunstmatig aangelegd
waterretentiebekken gelegen op de grens met de zuidelijk gelegen gemeente Putte. Naast wateropvang bieden de
Jutse Plassen ook ruimte voor recreatie en natuur.
We onderscheiden twee grote hoofdgebieden, waarin zich een verscheidenheid aan kleinere biotopen bevinden.
Het verharde wandelpad voert je langs de loop van de Itterbeek, een amfibiënpoel, een biologisch waardevol
broekbos en twee kleine vijvers te midden van de waterretentiezone.
In de waterrijke zone bevindt zich eveneens een 25 meter lange zandwal, die ingericht is als potentiële
broedplaats voor de oeverzwaluw of de ijsvogel.
Last but not least komt het Fort van Koningshooikt aan bod. Een pantserfort van eerste orde met
samengevoegde caponnières, gebouwd circa 1908 onder leiding van geniekapitein E. Badoux. Deel uitmakend
van hoofdweerstandsstelling van de vesting Antwerpen, gerealiseerd bij wet van 1906, en bestaande uit forten
met een tussenruimte van circa 5 kilometer waarin schansen geplaatst werden. Veel belang werd gehecht aan het
bestrijken van de tussenruimten met zogenaamde traditorebatterijen.
Ook de GR12 Langeafstandswandeling en de Struisvogelhoeve zouden deel uitmaken van de tocht.
Mochten er wijzigingen zijn wat
de organisatie aangaat dan
berichten we onze leden
daarvan via mail.
Je kan desgewenst eveneens
een telefoontje plegen naar:
Pepermans Johnny:
03/6462905.

Ja, beste Bosgeuzen…..het feit dat je dit artikel leest is het
onomstotelijk bewijs dat het weeral bijna een jaar geleden is
dat Corona zijn intrede in ons Belgenlandje deed. De toen in
april (2020) geplande lijnbustocht kon derhalve niet
plaatsvinden. Laten we duimen dat Corona geen roet in het eten
gooit op zondag 21 maart 2021 en dat onze Smidse als
startplaats mag open zijn alsook mogelijke rustposten tijdens
de tocht. En….dat we uiteraard onze ‘bus’ kunnen inschakelen.
Mocht dit alles om bekende redenen weerom niet mogelijk zijn
dan voorzien we een alternatief of verschuiven de tocht naar
latere datum. Voor prachtig weer zorgen ook nog wel.
Toch even, voor de vers-bakken Bosgeuzen die nog geen
lijnbustocht mochten meegemaakt hebben, in ’t kort hoe dit in zijn werk gaat. Vanaf de Smidse vertrekt onze bus,
speciaal besteld voor deze unieke jaarlijkse Bosgeuzen-organisatie, die de wandelaars op een door hen gekozen
afstand dropt (zie onderaan). Met behulp van een zeer gedetailleerde routebeschrijving wandelen zij aan eigen tempo
terug Smidse-waarts. De routes zijn zo ontworpen dat er onderweg op zeer regelmatige basis ‘gerust’ kan worden
(cafeeke, clubhuis, taveerne, enz.). Die rustplaatsen worden mee in de te stappen tekst opgenomen.
Wat de afstanden betreft kan je dit jaar kiezen uit 6-10-15-19-23-30 km
Even overlopen wat je onderweg zoal te zien en te stappen kan krijgen:
De 23 en 30 km. wordt nabij het Klein Schietveld gedropt. De 30 km-globetrotters krijgen hier een extra lus over
kronkelende bospaadjes, langs vennetjes van allerlei kunnen en over stukjes onbedorven heide.
Zij verbroederen met hun 23 km-collega’s en gaan samen gezwind richting het Fort van Brasschaat. Geflankeerd door
de Antitankgracht trekken zij verder op stap. Even enige onverwachte en onbekende maar niet onbeminde zig-zagjes
en achterpaadjes zodat zij wat later de 19 km-wandelaars mee op sleeptouw nemen. Die laten het natuurlijk evenmin
aan hun wandel-hartje komen en genieten mee van natuurdomein Den Inslag om vervolgens de alomgekende Mick
met het al even bejubelde Mikerf te bereiken. Ook hier kunnen onze Bosgeuzen even onderuit zakken (wat reeds
daarvoor al mogelijk was hoor) of vertoeven tussen de hoeve-diertjes alvorens zich verder aan de lijnbustocht te
wagen. In het domein zelf kozen we voor een minder voor de hand liggend traject maar natuurlijk hoort het Mikhof en
bijhorende kasteelvijver tot de vaste ingrediënten. Dan pikken de Bosgeuzen in die zich lieten droppen op 15 km. van
de thuisbasis. Via boswegels en het Antitank-jaagpad komen zij bij de E-10-plas terecht. Een amper benut pad rondom
de vijver komt hierbij onder de stapschoenen en brengt de stappers resoluut naar Schotenvaart. Na een eventuele
rustpauze is kort flaneren naast de Schotenvaart aan de orde. Dit geldt trouwens ook voor de 10 km die vanaf hier
eveneens van de partij is. De Antitankgracht blijft even de compagnon maar niet voor lang want autoloze straatjes en
tussenpaadjes voeren de stappers dan naar Sint-Job. Welkom aan de 6 km want die vertrekt hier. Een prachtige
Hoeveweg, bospaden langsheen de Rinkvengolf, de met rododendrons bezaaide Nieuwgoeddreef en voorbij La
Garenne gaat het dan. Vooraleer bij ’t Groot Kasteel en dus bijna bij onze Smidse aan te landen komt het Kattenhof
nog in het vizier en……word je een quasi nooit bewandeld pad opgestuurd. !!Maar….troost je alvast….dit pad
wordt vooraf gepijld (wat we trouwens dit jaar ook zullen doen bij andere moeilijkere passages of waar
eventueel twijfel mogelijk zou kunnen zijn)!!
!!! DEELNAME AAN ONZE LIJNBUSTOCHT IS GRATIS.
VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET EN IEDEREEN IS WELKOM !!!
Mogelijke opstapuren telkens aan onze Smidse, Sint-Jobsteenweg 44, 2970 ‘s Gravenwezel

Pendel 1: 08.00 uur : 19 / 23 / 30 km
Pendel 2: 10.00 uur : 19 / 15 / 10 km

Pendel 3: 11.30 uur : 15 / 10 / 6 km
Pendel 4: 13.00 uur : 10 / 6 km
Info: www.bosgeuzen.be
Ronny Roothans:
(03/3532971)(0477/385618) ronny.roothans@skynet.be
Pepermans Johnny:
(03/6462905) pepermansjohnny@gmail.com

Een nieuw jaar, een nieuwe kwis.
Voer jouw antwoorden in volgens de
omschrijvingen in de vragen. Elke
oplossing voor een nieuwe vraag
begint met één of meerdere letters
waarmee een voorgaande vraag
eindigde. De ene oplossing’
achtervolgt’ dus als het ware de
andere.
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Achtervolgingskwis
A1=>I1 : We beginnen uiteraard met de naam van de tofste wandelclub van
Vlaanderen en met uitbreiding België, Europa, wereld en heelal.
H1=>B2

: Cryptisch: Alleen dit voetgedeelte.

A2=>E2

: Welke voornaam hoort bij deze ‘geknipte’ rock-legende. ==========

D2=>G2 : We zoeken de naam van een van de meest belangrijkste godinnen van de Egyptische
mythologie. Onze hint: Zet ze op haar kop en je krijgt 2 keer dezelfde muzieknoot
en…jaja…zelfs in het Italiaans.
E2=>J2

: Dreigend geluid (werkwoord) dat een slang pleegt te maken.

I2=>F3

: Welk land hoort bij deze karikatuur? ========================

D3=>H3 : Bergketen langs de westkust van Zuid-Amerika.
H3=>E4 : Bestaat in allerlei vormen en uitvoeringen maar het mag gezegd worden dat
een varken toch wel het best scorende thema is al maakt het dan wel een rinkelend in
plaats van een knorrend geluid als je er mee schudt.

J

C4=>D5 : Dit (zie foto) hangt aan de voorgevel van het atelier
waar een man met een toch wel artistiek beroep werkzaam is. Welk
beroep bedoelen we? ===============================
B5=>I5 : Eertijds was dit het meest gebruikelijke aardolieproduct
en werd het in het huishouden gebruikt bij verwarming, om te koken
of als lampolie bij verlichting. Nu wordt het voornamelijk gebruikt
als brandstof voor straalmotoren van vliegtuigen of draagraketten.
H5=>B6 : Dit roofdier, ook wel Moerasotter genoemd, behoort tot
de marterachtigen en wordt ook gekweekt te dienste van de bontindustrie. Onze tip: Denk aan Hollandse erwtensoep tenminste als je
er dan een soepje van maakt.
A6=>C7 : Volgende tekst namen we quasi letterlijk over van Wikipedia: ? kunnen met hun steeksnuit
pijnlijk bijten. Wanneer iemand besmet is met de ziekte, ontstaat na enige dagen tot een maand een zweer op
de plaats van de beet. De hierop volgende verschijnselen zijn: koorts, zware hoofdpijn, prikkelbaarheid,
moeheid, opgezette lymfeklieren, soms uitslag en zwellingen en spier- en gewrichtspijn. Wanneer de parasiet
de hersenen binnendringt, ontstaan verwardheid, slaapstoornissen, epileptische aanvallen, moeite met lopen
en gevoelloosheid in handen en voeten. Uiteindelijk vermagert de patiënt snel, raakt in coma en sterft. De
ziekte loopt, wanneer zij niet wordt behandeld, altijd dodelijk af. Welk, in Afrika voorkomend insect, hoort
bij het vraagteken?
J6=>I7 : Gedurende 4 seizoenen en in 66 afleveringen lopende van 11
september 1983 tot 11 januari 1987 was dit figuurtje het hoofdpersonage van
de Vlaamse televisieserie die we zoeken.
============================
H7=>C8 : We zoeken een achternaam. Eerst was hij secretaris-generaal van
de Communistische Partij en pas later premier van de Sovjet-Unie dat onder
zijn bewind uitgroeide tot een wereldmacht.
A8=>H8 : Als parasiet bij mens en dier kan dit van een paar cm tot meters lang worden. Via besmet
voedsel, zoals door het eten van rauw of slecht gebakken vlees of vis of van besmette groenten, belanden de
eitjes of larven ervan in de darmen waar het zich voedt ten koste van de gastheer.
H8=>E9 : We zoeken de pseudoniem (zonder spatie) van een zekere Margaretha Geertruida Zelle die niet
alleen befaamd werd als Nederlandse exotische danseres maar vooral ook omdat ze door de Fransen werd
betrapt als spionne en daarvoor gefusilleerd werd.
B9=>G9 : Wat een zilvergrijze vis, een Amerikaans schilder en een puntig
kampeerartikel met elkaar gemeen heeft.
E9=>B10 : Je bekijkt de droedel en plots valt jouw euro want er gaat je een
licht op waardoor je hebt gesnapt wat we zoeken en waarbij ‘Eureka’ een
gepaste uitroep is. ========================================
B10=>E10:We zoeken de voornaam van de man wiens opvolging in de showbizzwereld lijkt verzekerd. Althans is zijn zoon Viktor alsook zijn dochter Marie
regelmatig op TV te zien.
C10=>J10:We zoeken de gemeente die op de figuurlijke kaart gezet is door de figuur
op de lichtelijk (hmhm) vervormde foto. Zijn verkooptalent, populariteit en
meezingers zijn daar niet vreemd aan. =======================
Veel succes
Johnny

OPLOSSINGEN ACHTERVOLGINGSKWIS:
Oplossingen bij Pepermans Johnny (Ringlaan 9 bus 9, 2170 Merksem).
Mailen kan ook naar pepermansjohnny2170@gmail.com. Of afgeven in onze Smidse wanneer geopend.
Laatste inlevering zondag 7 maart 2021, 18.00 uur.
A1=>I1

H1=>B2

A2=>E2

D2=>G2

E2=>J2

I2=>F3

D3=>H3

H3=>E4

C4=>D5

B5=>I5

H5=>B6

A6=>C7

J6=>I7

H7=>C8

A8=>H8

H8=>E9

B9=>G9

E9=>B10

B10=>E10

C10=>J10

Schiftingsvraag:
Ik lees de vragen (dus enkel de vragen zelf) van de achtervolgingskwis achterstevoren. Ik chronometreer
mijn actie. Hoeveel seconden bedraagt deze bezigheid?
Naam:

voornaam:

Adres: straat:

nr.:

Tel./GSM.nr.:

e-mail:

gemeente:

Oplossingen editie oktober/november/december:
Vooreerst mijn uitgebreide ‘mea culpa’ betuigingen naar onze Bosgeuzenkwissers. In de vorige krant stond dat inlevering mogelijk was tot 3 januari
2021. Dit betrof een kemel, flater, lapsus en nog veel andere, hier
gecensureerde, uitdrukkingen die een alternatief geven voor dom, lomp en
dergelijke verbale expressies die enig gebrek aan verstand bestempelen.
Immers is deze krant reeds naar onze eigenste drukker vertrokken rond 10
december. Inlevering moest dus de 1ste zondag van december i.p.v. die van
januari zijn. Lezers die door mijn stommiteit volledig de kluts zouden
kwijtgeraakt zijn zal ik bij wijze van compensatie voorzien van de nodige
geestelijke bijstand en hen bovendien opnemen in mijn testament.
Oplossingen:
1* Jennifer Aniston

2* kwal / apostel / ster

3* barcodes / geheugen

4* zeven / gilde / Assad

5* ruit / bedankt / gnoe 6* graat / Wiels /trema

7* kaal / diabolo / vlag

8* schapenscheerders

9* jus / mistletoe / set 10* appendix / fazanten
Te zoeken woorden: ‘KLOK’ ‘TIJD’ (Een kapotte klok duidt nog tweemaal daags de juiste tijd aan).
In het artikel uit vorige krant ( !!!Belangrijk!!!Onze publiekstochten tijdens Co&Co) telde ik 61 tekens
(zie schiftingsvraag kwis vorige krant).
Met VOLLEDIG juiste oplossingen en met een gok van 55 is Willy Renaerts dit keer onze winnaar. Hij
ontvangt zo snel mogelijk zijn prijsje.

