
SECRETARIAATSNIEUWS EN ALLERLEI 

Een jaar gaat toch echt wel vliegensvlug voorbij hé. Want, inderdaad….wanneer je dit krantje in de hand 

neemt is het wellicht al 2022. En, ja, ook in 2022 kunnen jullie een hele resem aan Bosgeuzen-activiteiten 
verwachten want er werd weerom een gevarieerd jaarprogramma in elkaar gebokst. Maar daarover later 

meer want naar goede traditie beginnen we de ‘Gazette’ met de komende Smidse-openingsuren. Hier gaan 
we dan. 

OPENINGSUREN SMIDSE: 

Zondag 2 januari: Je krijgt uitgebreid de kans om jouw 
goede voornemens en beste wensen voor 2022 aan jouw 

collega-Bosgeuzen door te geven. Natuurlijk horen daar 
de nodige knuffels en zoentjes bij maar dan wel volgens 

de geijkte Covid-regeltjes hé. Elleboogjes en vuistjes 
zullen ongetwijfeld vol blauw plekken staan (13.00-18.00 
uur). 

Zondag 6 februari: Bevroren handen en dito tenen 
kunnen ontdooien in onze Smidse van 13.00-18.00 uur. 

Zondag 6 maart: Stilaan komt de lente eraan en in onze 
Smidse is de sfeer al op te snuiven (13.00-18.00 uur) 

NOTA 1: Ik heb eens geprobeerd om te berekenen wanneer in de toekomst, in welk jaar dus, zowel de 

eerste zondag van februari als die van maart weerom op de 6de valt. Helaas sloegen mijn grijze hersencellen 
tilt. Wel heb ik gevonden dat pas binnen 400 jaar (in 2422) de jaarkalender volledig identiek is. Maar wat 

brengt dat op????? Noppes. 

NOTA 2: Onze trouwe Smidsebezoekers zullen wellicht merken dat de drankenprijslijst is aangepast. 
Natuurlijk blijven de drankjes aan super-goedkope, wandelvriendelijke prijsjes. Een ‘rondeke’ geven lukt 

dus nog wel hoor.  Wel zullen onze tappers van dienst zich dienen te ‘herbronnen’ want uiteraard kennen de 
meesten van hen intussen de vorige prijslijst al rot van buiten. Terug studeren is de boodschap. 

Lidkaarten 2022: 

Intussen hebben al een heel deel van onze Bosgeuzen héél braafjes hun lidgeld gestort en indien ze dit deden 
vóór 31 december 2021 aan voordeelprijs. 

Hierbij toch even een oproep aan onze leden die nog niet zouden hebben aanbetaald voor het jaar 2022 
(wellicht door vergetelheid, verstrooidheid of vergissing) om eens te checken of de aanbetaling wel degelijk 
is uitgevoerd. Dat kan natuurlijk nog altijd. 

Weet wel dat, zoals reeds aangegeven in de vorige krant, het lidgeld-tarief voor 2022 bij storting vanaf 1 
januari 2022 als volgt is: 

Volwassenen: €15    kinderen tot 12 jaar: Gratis  

Het formulier ter terugbetaling van het lidgeld via jouw ziekenkas bekom je automatisc h van ons. 

Wandelprogramma 2022: 

Verder in de krant vind je het jaarprogramma dat we voor onze Bosgeuzen in elkaar boksten. Net zoals in 
2020 en 2021 is het steeds mogelijk dat Covid roet in het eten gooit. We proberen in dat geval met een 

gepast alternatief op de proppen te komen zoals we dat reeds vorige jaren deden. 

Alleszins wordt je daarvan op voorhand via mail op de hoogte gebracht. Onze secretaris speelt kort op de 
bal.  

 

Zit je met vragen of heb je bijkomende info nodig dan kan je steeds mailen naar 

pepermansjohnny2170@gmail.com  of telefoneren kan ook naar 03/6462905 (Pepermans J.) 

(bijvoorbeeld indien je niet over een mail-adres beschikt). 

 

mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com


KALENDER   BOSGEUZEN VOORKEMPEN 2022 
 

Zondag 23/01 

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN 
WINTERTOCHT: 

Afstanden: 6/10/14/18/22/27 

Natuurpunt Lovenhoek en Kindernouw. 
Kasteeldomein de Borrekens. 

Feestzaal Den Engel, 
Kerkstraat 17, 2290 VORSELAAR (A) 

Bosgeuzen: GRATIS 

 
Info: Zie verder in deze krant 

Zondag 20/02 

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN 
GRENZENTOCHT: 

Afstanden: 3,5/5,5/9/13/17/22 
Moretusbos, Leuvensche Heide en Bieduinen. 

!Nieuwe startlocatie! 

MFC De Biezen (Heidezaal) 
Schoolstraat 42, 4645 DA Putte (NL) 

Bosgeuzen: GRATIS 
 

Info: Zie verder in deze krant 

Zondag  13/03 

GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN 

PENSENTOCHT: 
Afstanden: 4/6/7/12/18/23/27/31 

Tal van groendomeinen zoals het Blak, de Pomp-
Poelberg, Meergoren en Kievitsheide. 

Organisatie: Beerke Beerse VZW 
Kuiperij-GC Sint-Jozef 

Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel (A) 

Bosgeuzen: GRATIS  
 

Info: Zie verder in deze krant 

Zondag 10/4 
BUS-UITSTAP naar cluborganisatie 
35ste MARCHE DE LA MOLIGNEE 

Organisatie: Les Dj5537 Denée (Namen) 
 

Zaterdag 23/04 
Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN 

PUUR NATUUR: eigen creatie. 

Ravels: 

7,5 /11 km. 

Zondag 15/05 

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN 

2970 ’s GRAVENWEZEL (SCHILDE) 

CONSCIENCETOCHT 

Dorpshuis (zaal De Caters) 

Kerkstraat 24, 2970 ’s Gravenwezel. 

Bosgeuzen: GRATIS  

Zondag 29/05 
Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN 
BUSUITAP: eigen creatie 

Bus-uitstap Omgeving Valkenswaard. 
Grensgebied België / Nederland 

Zondag 19/06 
GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN 

12de ZEGELTJESTOCHT 

Organisatie IVAS Itegem (A) 

Schoolstraat 28, 2222 Itegem 

Vr 01/07 

=>  

Zo 04/09  

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN 
WANDELZOEKTOCHT: eigen creatie 

Vertrek: Goorhof / Sint-Job-in’t-Goor 

 

Voor allen: GRATIS  

Zondag 17/07 
Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN 
LIJNBUSTOCHT: eigen creatie 

Smidse, Sint-Jobsteenweg 44, 

2970’s Gravenwezel 

Bosgeuzen: GRATIS 

Zaterdag 06/08 
BUS-UITSTAP naar cluborganisatie 

ZOMERTOCHT-ADRIAANSTOCHT 

Organisatie: Padstappers Geraardsbergen 

Zaal Pax, Appelterre-Dorp 

Zaterdag  20/08 
Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN 

PUUR NATUUR: eigen creatie. 

Sombeke / Waasmunster 

6/10 km 

zondag 28/08 
GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN 

WITTETOCHT 

Organisatie: De Grashoppers VZW 

Sporthal Averbode, Vorststraat 55, 

3271 Averbode 
Bosgeuzen: GRATIS 

Zondag 11/09 
Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN 

HARINGTOCHT: eigen creatie 

Smidse, Sint-Jobsteenweg 44, 

2970 ’s Gravenwezel 
Bosgeuzen: GRATIS 

Zondag  25/09 

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN 

BUSUITSTAP 
ARDENNENTOCHT: Eigen creatie 

Nederland omgeving Sint-Geertruid 

Zaterdag 22/10 
Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN  

FORTENTOCHT: eigen creatie 

Wapper vzw. 

Fort II straat 2, 2160 Wommelgem 
Bosgeuzen: GRATIS 

Zondag 13/11 
Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN  

HERFSTTOCHT: eigen creatie 

Zaal Jeugd & Cultuur 

Leo Baekelandstraat 10 
Bosgeuzen: GRATIS 

Zondag 20/11 
GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN 

VRIENDENKRING PARA-COMMANDO 

Organisatie: ANPCV Leuven VZW 

Zaal Genadedal, Veldenblok 2A 
3010 Kessel Lo (Vl. Br.) 

Zaterdag 10/12 
BUS-UITSTAP naar cluborganisatie 

24ste ‘MARCHE DES ILLUMINATIONS’ 

Organisatie: Mont-Marche Tournai 

Ecole du Chateau, Leray 33, Doornik 

Zondag 18/12 
Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN  
DONKEREDAGENTOCHT: eigen creatie 

2970 Schilde: Dennenhof, De Rentfort 9 
of Zaal ‘De Wip’, Speelhofdreef 4. 

 
 

 



Bieren van de maand: januari – februari – maart 2022 

 
Januari 2022 : Gouden Carolus triple – 9% vol  

Eerst een beetje geschiedenis. In het begin van de 15e eeuw was het begijnhof van Mechelen sterk aanwezig 
in de stad. In 1471 beslist Karel de Stoute dat het bier gebrouwen voor het Krankenhuis “voor de begijnen 

en hunne officieren" vrij is van accijnzen en belastingen. In 1872 koopt de familie Van Breedam de 
brouwerij en bouwt een moderne brouwerij met stoomketel. 

In 1990 neemt Charles Leclef, 5e generatie, de brouwerij over en worden 
belangrijke investeringen gedaan.  
Naar eigen zeggen en niettegenstaande de technologische vooruitgang wordt 

dit bier gebrouwen volgens de eeuwenoude traditie en verenigt het, zoals 
voorheen, de beste grondstoffen van onze bodem zoals rijpe gerst en fijne hop, 

om zo veel mogelijk puur aroma te behouden. Dit bier werd oorspronkelijk 
gebrouwen voor de Ridders van het Gulden Vlies in 1491. Met een zuivere en 
keurige smaak, zal dit bier u bekoren: op fles gerijpt, uitsluitend van bleke 

mout bekomen, hoog gegist en 100 % natuurlijk. Met een volmondige smaak 
die toch dorstlessend werkt, dankzij een evenwichtig hoppen. Om ideaal te 

proeven schenkt men zacht en in één trek aan een temperatuur van ongeveer 
7°C. Dit aangename goudblonde bier wordt gekozen door wie houdt van een 
zwaarder, ietwat kruidig en verfrissend bier. 

Februari 2022: Tripel d’Anvers – 8% vol 

Triple d’Anvers is een echte Belgische tripel, maar dan op z’n Antwaarps. 
Brutaal en uitbundig, maar met een heel groot hart. Je zal het snel merken: dit is 
een flesje boordevol goesting. Van uitzicht is dit bier goudblond en helder met 

een rijke witte schuimkraag. Een zachte mousse zouden de champagnedrinkers 
zeggen. In de neus hebben we een mooi evenwicht tussen fruitige en hoppige 

geuren met een zoete toets op de achtergrond. De smaak is lichtzoet in het begin 
en daarna komen de frisse en sprankelende toetsen naar boven. Dit bier is om te 
genieten: een subtiel samenspel van fruitige aroma’s, karamel- en mout.  

Het bier wordt gebrouwen bij de Stadsbrouwerij De Koninck die reeds bestaat 
sinds 1833. De brouwerij ligt op de grens tussen Antwerpen en Berchem. Op het 

logo van de bieren en op de kroonkurken prijkt steeds een hand. Deze verwijst 
naar de afbeelding op de grenspaal uit die tijd. 

 

Maart 2022: Piraat – 10.5% vol  

Het bier wordt gebrouwen in Brouwerij Van Steenberge te Ertvelde. Brouwerij Van Steenberge, ook bekend 
als Brouwerij Bios of Schelfaut, is een Belgische brouwerij opgericht in 1784 als Brouwerij De Peer. Het 

bedrijf is gevestigd in het Oost-Vlaamse dorp Ertvelde, deelgemeente van Evergem. De brouwerij werd 
gesticht door Jean Baptiste De Bruin, die gehuwd was met Angelina Petronella 
Schelfaut. Na hun beider overlijden kwam de brouwerij in handen van de neef 

Jozef Schelfaut. Diens dochter Margriet huwde met Paul Van Steenberge, die 
naast brouwer ook politicus en professor was. In 1919 werd de naam 

Brouwerij Bios aangenomen. Later kwam de vestiging in handen van diens 
zoon Jozef Van Steenberge (1962), kleinzoon Paul Van Steenberge (1990) en 
achterkleinzoon Jef Versele (sinds 1998).  

Het is een blond zwaar Belgisch bier van hoge gisting met nagisting op fles. 
Het bier heeft een volle, hoppige smaak. Dit bier is ook het moederbier van 

onder meer 'n Zandbank Blond en De Garre Tripel dat wordt gemaakt voor 
Staminee De Garre in De Garre te Brugge 
Piraat is ook het basisbier van Bière du Boucanier Golden Ale. 

  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berchem_(Antwerpen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij_Van_Steenberge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ertvelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brouwerij
https://nl.wikipedia.org/wiki/1784
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ertvelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evergem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Van_Steenberge
https://nl.wikipedia.org/wiki/1919
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Van_Steenberge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch_bier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovengisting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hop_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moederbier
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Garre_(Brugge)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugge
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bi%C3%A8re_du_Boucanier_Golden_Ale&action=edit&redlink=1


Antwoordenformulier   Bosgeuzen-Super-Speurneuzen-Wandelzoektocht 2021 

1              1p 

Neen  /  Ja  / Misschien 

Ja + 2 dierennamen 

 

2 Rebusvraag           4p 

Je moet een genie zijn, zoals ik bijvoorbeeld, om 

met jouw gepuzzel de verwachtingen in te lossen. 

3             1p 

07 (7) 

=volgens aanduidingen 

ter plaatse 

4   1p 

        5190 (B 5190) 

5   1p 

   PAPENHOLLEKE 

(verkeerde schrijfwijze 

        = - 0,5 punt) 

6 Foto-volgorde-vraag          5p 

1 

B 

2 

G 

3 

D 

4 

H 

5 

E 

6 

I 

7 

C 

8 

F 

9 

A 
 

7   1p 

  Minstens aanwezig = 

Oog (pupil)/wenkbrauw 

8   1p 

Jan Van Eyckstraat 1A 

        2900 Schoten 

(eventueel met namen) 

9 Fotovraag  1p 

 

    2 (huisnummer 2) 

10   1p 

10 afbeeldingen 

van vogels 

11   1p 

 

 Elise Wils 

12   1p 

2 (honden)      Of 

14 (2 honden + 

12 leeuwen) 

13   1p 

Afsluiting / hekwerk /       

raster (enz). 

of => Schaduw van W 

14   1p 

 

3 gezinsleden 

15   1p 

 

Elke dag 15 uren 

16   1p 

 

Veldegem 

17 Fotovraag  1p 

Gevel = Jan, Erika  Of 

Pand = Jan, Erika, 

Lindsey, Hans 

18 Fotovraag  1p 

 

112048 

19   1p 

 

2 (dolfijnen) 

20   1p 

Linker / linkerkant 

(! In vraag ‘Of’ en niet 

‘Dan’ => Ja= -1 punt) 

21   1p 

Varken 

(koe =-1 punt)  

koe+varken= -0,5 punt) 

22   1p 

Geschrapt wegens 

verdwenen (8 of X) 

23   1p 

6 x 5 bij een (1) tellen 

in Romeinse cijfers = 

XXXI 

24 Fotovraag  1p 

        2 (personen) 

(aangezicht hoort bij 

zon en telt niet mee) 

25 Fotovraag  1p 

‘0’ of ‘Geen’ 

handen zichtbaar 

26   1p 

 

Fiets 

27   1p 

‘Nooit’                Of 

‘Nooit’ + extra info 

 

28   1p 

 

Wit 

29   1p 

Ja, neen, misschien  Of 

Ja + bouwjaar (al dan 

niet correct) 

30   1p 

Geschrapt => alle 

antwoorden aanvaard 

31   1p 

 

Vis 

32   1p 

180 / 182 

(huisnummers) 

33 Fotovraag  1p 

‘0’ of ‘geen’ => (‘meters’ 

zijn familieleden)( meerv. 

meter als afstand = meter) 

34   1p 

Boom (soort moet niet 

gespecificeerd te zijn) 

35   1p 

Plastic flessen, flacons, 

drank kartons, metalen 

verpakkingen of derg. 

36   1p 

Gezien 2 interpretaties 

=> ‘N’ of ‘F’ 

37   1p 

Merlijn                Of 

Merlijn de tovenaar 

38   1p 

1 , 7 , 9 , 3 (drie) 

Cijfers te veel, te 

weinig of dubbel = -1 p 

39 Smidsevraag              4p 

Curling / Boksen / Ping-Pong (tafeltennis) / Golf / Skiën / Bowlen (Bowling) 

Paardrijden (paardensport / jumping) / Discuswerpen (Schijfwerpen) 

40        Schiftingsvraag: 

 Geschat aantal jokers: 

---------635--------

Jokers 
 

Voornaam: Johnneke    Achternaam: Bosgeus 

Volledig adres: Wandelstraat 1, 9999 Tochtegem 

GSM/Tel.nr.: 797204        e-mail: johnnekebosgeus@opstap.be 

Lid van wandelvereniging Bosgeuzen : JA 

Behaald op 50 punten 
(In dit vak niet 

schrijven) 

 



UITSLAG ZOMERS E BOSGEUZEN SUPER-SPEURNEUZEN-WANDELZOEKTOCHT 2021 

 

PL. PTN 
B/ 

NB 
schift NAAM + VOORNAAM PL. PTN. 

B/ 

NB 
schift NAAM + VOORNAAM 

1 46 B +85 Renaerts Willy 6 43,5 B -481 Wouters May 

  NB -95 Cheron Linda 7 43 B -167 Naumann Herman 

  B -169 Servais Bea   NB -247 Stessens Christel 

  B -383 D’Heedene Jef   NB -317 De Beckker Tara 

  B -510 De Vos Danielle    B -320 Pauwels François 

2 45,5 B -457 Ferket Sonja   B -337 De Rycke Lea 

3 45 B +13 Beckers Suzanne   NB -359 Raeymaekers Mathias 

  B +45 Pepermans Liliane   NB -401 De Beckker Patrick 

  NB +91 De Laet Elke   NB -563 Vanroose Elise  

  NB +191 De Laet Rudy 8 42 B -133 Fierens Rita 

  NB -230 Hoppenbrouwers Paul   B -275 Ferket Annie  

  NB -285 Vets Ludo   B -407 Singelyn Sonny 

  NB -290 Renaerts Kristiaan 9 41 B -22 Bossaerts Jan 

  B -310 Pepermans Danny   NB -79 Knockaert Eveline  

  B -456 Geerts Diane   NB -97 Bruwiere Philip 

  B -496 Buytaert Marcel   B -139 Van Mol Lutgart 

4 44,5 B -20 Van den Rym Martin   NB -530 Bijl Jan 

  B +108 Roothans Ronny 10 40,5 NB -233 Van de Velde 

5 44 B -66 Heremans Hugo 11 39 B -419 Abbeloos Bob 

  B +69 Cleiren Mary Lou 12 38,5 NB -259 Cambier Chrisje  

  B -157 Heremans Alfons 13 38 NB 0 Huybrechts Liesbeth 

  B -185 Plattenbos Maria   NB +142 Bakelants Ronald 

  NB -249 Van Aerden   NB -185 Weyens Ludo 

  B 
-337 

 

Janssens Frank   NB -215 Loquet Suzanne 

  NB Haagen Carolina   B -351 Mirck Rob 

  B -392 Van den Langenbergh Julien 14 37,5 B -563 De Peuter Rit 

  NB -403 Tijsmans Werner   B -567 De Peuter Maai 

  B -563 Vanroose Ivan 15 36,5 B -609 Adriaenssen Robert 

  B -570 Van der Steen Helena 16 36 B -581 Van Gaever Gerda 

 



 



ZONDAG 23 JANUARI 2022     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 23 januari 2022. 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 km-

collega’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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ZONDAG 20 FEBRUARI 2022. BOSGEUZEN - GRENZENTOCHT. 

Info wandelroutes: 3,5 / 5,5 / 9 / 13 / 17 / 22 km 

3,5 km: Al meteen vanaf de startplaats duikt deze omloop lokale bospartijen in met afwisselend smalle 
wegels en statige dreven. Een postkaart-ogend vennetje is eveneens van de partij. Tussenpaadjes brengen de 

wandelaars terug naar de ‘De Biezen’. 

5,5 km: Al meteen vanaf de start gaan de 5,5km-stappers hun eigen weegs. Na een fraai stukje groen 
trekken zij via verscholen zig-zagjes naar de Moretusbossen. Na enig geflaneer langs een fraaie waterpartij 
en na de nodige kronkelpaadjes verbroederen zij met hun collega’s van de 13,17 en 22 km. en trekken zij 

samen verder richting aankomst. Niet zonder nog een deel Brabantse Wal voor hun rekening te nemen. 

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

13 km: De wandelaars van de 13 km starten samen met de 5,5 km maar nemen al snel afscheid daarvan. 

Enkele mooi bospartijtjes liggen in het verschiet. Een volgende splitsing dient zich dan aan waarna ze samen 
met de stappers van 17 en 22 km richting rustpost De Heusche Bollaert trekken. Maar eerst nog alvast een 

stukje door de Hazenduinen, bij wijze van voorproefje, 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: Deze route bevat de volledige omloop van de 13 km maar krijgt vanaf de rustpost Heusche Bollaert 

een lus. Eén extra brok winternatuur wat hen doorheen een gedeelte van het Oefenterrein Ossendrechtse 
Heide voert. De stapper kan zich verwachten aan een lichtglooiende partij met kronkelpaden en bosdreven.  

22 km:  Idem als de 17 km route maar  natuurlijk wordt voor de 22 km-globetrotters een surplus ‘stapje’ 
voorzien. Na aangeland te zijn in de Heusche Bollaert krijgen ook 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 met de Kriekelareduinen. Zigzagpaden voeren hen langs 

vennetjes van allerlei kunnen en brengen hen pal aan de grens met België of meer bepaald de Kalmthoutse 
heide. Dan bos, bos en nog eens bos tot terug op de rustpost Heusche Bollaert. 

      De Bosgeuzen heten je van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Even voor onze kersverse leden toch enige duiding geven hé. Uit het ruime aanbod van door collega-

wandelclubs ingerichte tochten kiezen we er per trimester één uit die dan als suggestie-tocht in onze 

kalender wordt geprogrammeerd en waaraan je als Bosgeus GRATIS kan deelnemen. 

Je biedt je zoals steeds aan bij de balie van de startplaats, je laat jouw lidkaart scannen maar betaalt NIETS. 
De totaalkost van alle deelnemende Bosgeuzen wordt achteraf door onze kassa verrekend. 

Start-uur en afstand die je wenst te stappen is natuurlijk volledig vrij. 
Voor onze eerste ‘Gratis Wandelen voor Bosgeuzen’ in 2022 kozen we voor de Pensentocht op 13 maart te 
Rijkevorsel en georganiseerd door wandelclub Beerke Beerse. Zij beloven ons alvast een hele resem aan 

natuurgebieden en groenzones die je, afhankelijk van de afstand die je stapt, onder de schoenzolen krijgt. 
Hierbij een overzicht van wat je zoals op deze Pensentocht mag verwachten: 

 

Abtsheide. Dit is eigendom van Campine nv, het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor het beheer. 
De Lange Kwikstraat scheidt Abtsheide van het natuurgebied De Pomp-Poelberg, beide natuurgebieden zijn 
een restant van de historische Ab(t)sheide, die zich over het grensgebied van de gemeenten Beerse, 

Rijkevorsel en Merksplas uitstrekte. Abtsheide heeft zowel droge als natte heide. Een aantal vennen maken 
het plaatje compleet. Hier groeien typische planten als veenpluis, kruipwilg, loos blaasjeskruid en tormentil. 

Naast heide vind je er ook gemengd loofbos, dennenbos, struikgewas en meerdere poelen.De Abtsheide is 
populair bij zeldzame dieren zoals heidesabelsprinkhaan, bont dikkopje, boompieper en boomleeuwerik. 

 

De Pomp bestaat uit een gelijknamige kleiput, een restant van de vroegere baksteenindustrie, die omgeven 
is door gemengd loofhout en dennenbos. Poelberg is een mozaïek van struikgewas, ruigtes, poelen en 

schrale graslanden. Beide gebieden zijn van elkaar gescheiden door het aardgastracé en een fietspad: een 
brede, boomloze strook waar zich een soortenrijk schraalgrasland ontwikkelt. Hier vind je nog zeldzame 
dieren en planten. Zo komen in de poelen van Poelberg alle inheemse salamandersoorten voor. Op de kleiput 

De Pomp broeden futen en groeien zeldzame plantensoorten als loos blaasjeskruid en vlottende bies. Van 
mei tot december kan je wandelen tussen grazende gallowayrunderen en konikpaarden.  

 

Hoge Bergen Ekstergoor of Eksterheide genoemd. 

In dit uitgestrekt natuurdomein kan je vanuit drie verschillende kijkhutten watervogels, reeën en andere 

dieren bewonderen. Daarnaast zijn er ook (andere) gevleugelde vrienden zoals havik, zwarte specht en het 
bont dikkopje (dagvlinder) aanwezig in het domein. De ecologische waarde van de Eksterheide zal de 

komende jaren nog verhogen door gerichte ingrepen. Hou dit stukje groen dus zeker in de gaten! Vroeger 
was in dit domein een vliegveldje met de bedoeling het uit te bouwen naar een industrie, in de jaren tachtig 
is dit gesloten. De Vlaamse overheid heeft het heidelandschap opnieuw de kans geven om zich volop te 

ontwikkelen. Het vernieuwde natuurgebied is in sinds 2008 toegankelijk voor het publiek. 

 



 
Blakheide ligt in een Europese beschermingszone, een zogenaamd Natura 2000-gebied, waarbij 

heideherstel één van de belangrijkste doelen is. Intussen zijn de werken die tot dit heideherstel moeten 
leiden, gestart. Bij deze werken zal ook een ven, dat in het vroegere bos lag, geruimd worden zodat dat op 

korte termijn weer een geschikt leefgebied wordt voor typische vensoorten zoals de poelkikker, de 
viervleklibel of de vleesetende kleine zonnedauw. In de zones voor heideherstel groeien naast struikheide en 

andere kruiden ook veel zaailingen 

van berk en den op. Wanneer er 
niet ingegrepen wordt, groeien 

die zaailingen snel uit tot een 
dicht bos. Daarom worden de 
herstelde heidezones binnenkort 

begraasd door heideschapen en 
worden die zones ook nog 

voorzien van een Ursusraster. 
Alle wandelpaden blijven buiten 
die rasters zodat wandelaars 

overal welkom blijven.  

 

 

 

Luysterborg is gelegen in het noorden van Beerse in de Vossenbrugstraat. Het gebied van 26 ha groot 

wordt gekenmerkt door een kunstmatig vennetje en een gemengd bos: eik, beuk, grove den met een 
struiklaag van berk, lijsterbes, vuilboom. Tot de bodemvegetatie behoren bramen, varens, blauwe bosbes, 

smelen en pijpenstrootje. Verschillende knaagdieren, amfibieën en insecten zijn er goed vertegenwoordigd. 
Het domein werd reeds vermeld in 1294 als "Lusterborck". In 1311 gaf Jan II van Brabant het noordelijk 
deel van Beerse aan de Sint-Michielsabdij. In 1782 werden de Gasthuiszusters van Turnhout eigenaar. Het 

gebied wordt beheerd door de afdeling Bos en Groen van het Vlaams Gewest. 

 

En…………nog veel en veel meer natuurlijk. 

 

Alle afstanden zijn voorzien van controle-rustposten, in de zaal kan men “Zwarte Pens” met of zonder 

appelmoes bekomen tegen wandelvriendelijke prijs. Zwarte pensen, trippen, saucissen. Elke streek heeft er 

een naam voor, maar het verschijnsel is nationaal, in de oude betekenis van het woord. Het eten van pensen 

verenigt Waal en Vlaming.” Wat zijn Pensen? Voor de zwarte pensen zijn de hoofdbestanddelen: 

varkensvlees, bloed, brood, spek, ui en sjalot gekruid met kruidnagel, muskaatnoot, peper en zout. 

OK…Pensen zijn dus BLOEDWORSTEN….  

 

In een notedop: 

Organisatie: ’t Beerke Beerse VZW (1019) 

Wanneer: Zondag 13 maart 

Afstanden: 4/6/7/13/18/23/27/31 km 
Minstens één parcours geschikt voor kinderwagens - Minstens één parcours geschikt voor rolstoelen 

Start: Kuiperij – GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel 

Inschrijving: 07.00-15.00 uur. 

Deelname: GRATIS voor Bosgeuzen. Vergeet jouw geldige lidkaart 2022 niet. 

Extra Info: http://home.scarlet.be/wandelclub.beerke 

 



De Ardennentocht! Daar moet je als Bosgeus bij zijn! Dat zit gewoon in ons DNA ! 

Wanneer de Ardennentocht in ons 
fantastisch boekje wordt aangekondigd 

verschijnt er een brede glimlach bij 

iedere Bosgeus. Niemand wil het 
uitspreken, doch in ieders brein, in een 

klein verdrongen hoekje, vreest 
iedereen dat Covid-19 weer eens voor 

spelbreker zou kunnen zorgen! Maar 

neen hoor! Niet dit jaar! Bij één van 
onze tochten vermeldt onze grote leider 

Johnny dat de Ardennentocht dit jaar 

2021 doorgaat! Yeah joepieh wordt er 
geroepen, doch naar de Ardennen gaan 

stappen zit er nooit meer in? 
 

Door een regel in de wetgeving moet 

onze piloot Jef zijn ronkende race-machine (lees bus) binnen de 15u terug op stal zetten en met Bourgondische 
bosgeuzen aan boord die na het stappen zich culiniair te goed doen en hevig discussiëren over het beste bier 

Duvel , Karmeliet, Omer enz. is binnen de tijd niet haalbaar. 

Eerst werd er geopteerd om naar Nederland te gaan maar door het vele papierwerk en Coronapaspoort   dat nodig 
is om de grens over te steken wordt dit al gauw afgeblazen, Immers in eigen land is ook veel te zien en het wordt 

“de Limburg” meer bepaald Opoeteren. 

49 blije bosgeuzen en de chauffeur vertrekken op 7.45 richting Oosten. 
Maar waar is onze grote leider Johnny?? die wordt al snel gemist! Zijn rechterhand Ronny meldt dat één of ander 

onbeduidend virusje heeft hem geveld ! Veel beterschap daar! Bosgeuzen zijn voorbeeldig geweest want de 
weergoden zijn zeer gunstig gestemd. GPS is overbodig. Gewoon de rijzende zon in al haar glorie volgen.  

Om 9.15 komen we aan in Opoeteren waar de lekkere dampende koffie op ons staat te wachten. Na snel een 

drink en plaspauze konden we aan de wandeling beginnen. Er was keuze in de afstanden, zodat ieder zijn ding 
kon doen,  

De wandeling was super mooi: stijgen, dalen, smalle en brede paden, holle wegen alles zijn we tegen gekomen. 

Er was zelfs iemand bij die een streepje voor wilde hebben bij zijn vrouw of iets goeds te maken had, hij wilde 
haar rugzak dragen als het bergaf was ......... 

Plots kwamen we aan een mooi panoramisch zicht : 
Een groot bord BERGERVEN! hm effe nog getwijfeld hoe moet je dat uitspreken? Een mooi natuurgebied met 

een groot ven, als je geluk had kon je de visarend zien, maar dan moet je wel héél stil zijn, tja...........  

Na 2 uurtjes stappen kwamen terug aan de kantine, onze energiereserves werden aangevuld. We keken uit op een 
prachtige forelvijver waar menig visser zijn kans wilde wagen.En jawel: een visser haalde vrij snel 2 forellen 

boven, de arme beestjes hadden hun beste dag niet. Ze werden hardhandig aangepakt, ik  dacht nog naar Gaia te 

bellen maar het startsein voor de namiddagwandeling werd reeds gegeven. 
Effe eerst een korte busrit en we konden er weer tegenaan, iedereen kon kiezen uit 3 verschillende afstanden .  

Weer was de tocht bijzonder prachtig! We kwamen zowaar midden in het wolvengebied! Moesten we bang zijn? 

Maar nee een paar lachsalvo 's in de groep deden de beestjes al verstijven van angst! 
We stapten en stapten en plots belandden we in de zogenaamdeRegi (waar blijven die handjes!). Een route van 5 

km die door Regi dagelijks wordt afgestapt en daarom wordt vernoemd naar zijn naam. Of we hem gezien 
hebben? Euh neen, hij was vandaag heel vroeg gaan stappen toen hij vernam dat er een bende Bosgeuzen 

onderweg waren. 

We kwamen aan camping Willem Tell, waar een frisse pint of frisdrank er vlot in ging. Toen gingen de 
gesprekken plots niet meer over het stappen maar werd er live op de telefoons gekeken naar WK wielrennen. 

Sjacheraars vind je natuurlijk overal want een Bosgeus riep zo luid hij kon” voor 5 euro kan je meekijken op 

mijn schermpje !“ Hij boekte helaas ZERO succes.  
Om 17 u werden we met zijn allen ontvangen in de veranda waar mooi gedekte tafels ons stonden op te wachten. 

De lekkere pittig gekruide tomatensoep liet zich smaken. Iedere bosgeus kon kiezen uit 4 menus, allemaal even 
lekker en voldoende. Daarna volgende nog een lekker smeuig vanille -ijs en met een vol rond buikje stapten we 

op de bus en reden tevreden richting Antwerpen! Moe maar voldaan en uitkijkend al naar de dinsdagnamiddag- 

wandeling. 
Bedankt aan iedereen die deze mooie wandeldag heeft mede mogelijk gemaakt!  Bosgeus Maryse 

 



25 zaken die u mogelijk niet weet over België 

1. België heeft het laagste aantal McDonald’s restaurants per inwoner in de wereld. 

2. België heeft het grootste aantal betaalde politiekers per inwoner van gans de wereld. 

3. België produceert jaarlijks 220.000 ton chocolade. 
4. De luchthaven van Zaventem is ‘s werelds belangrijkste verkooppunt voor chocolade. 

5. Audrey Hepburn is geboren in Brussel. 

6. Olieverf is een uitvinding van de gebroeders van Eyck.. 

7. België houdt het wereldrecord voor de langste periode zonder regering.  

8. Robert Caillau, de mede-uitvinder van het wereldwijde web, is een Belg  

9. Asfalt is uitgevonden door de Belgische professor Edward J. de Smedt 

10. De Body Mass Index (BMI) is een uitvinding van de Belgische mathematicus Lambert Adolphe 

Quetelet.  

11. De Gentse Feesten zijn het grootste Europese cultuurfestival. 

12. Tomorrowland is ‘s werelds grootste techno-festival.  

13. Bakeliet is een uitvinding van de Belg Leo Hendrik Baekeland. 

14. De Belgische kust-tram is de langste tramlijn in de wereld. 

15. De Australische zanger Gotye is geboren in Brugge. 

16. België heeft het hoogste aantal kastelen per vierkante meter ter wereld. 

17. De ‘Big Bang’ -theorie is een uitvinding van de Belgische priester-fysicus Georges Lemaître. 
Op de maan is ook een krater naar hem genoemd  

18. Rolschaatsen zijn een uitvinding van de Belgische horlogemaker John-Joseph Merlin. 

19. Het Brussels Koninklijk Paleis is groter dan Buckingham Palace. 

20. Franssprekend België is 's werelds grootste producent van stripverhalen per inwoner.  

21. New York City is gesticht door de Belg Pierre (Peter) Minuit (1589-1638). Deze Waal kocht het 

eiland Manhattan in 1626 van de oorspronkelijke inwoners  

22. De eerste krant ter wereld heette Nieuwe Tijdingen en werd in 1605 in Antwerpen gedrukt door 

Abraham Verhoeven. 

23. Ludwig von Beethovens wortels liggen in Mechelen en daarvoor in Boortmeerbeek en 

Kampenhout. 

24. De Saxofoon is een Belgische uitvinding van Adolph Sax. 

 

25. En……..natuurlijk is België ontegensprekelijk 

het bierland bij uitstek met de meeste variëteiten 
van deze genotsdranken wat in 2021 reeds de 1600 

overschreed en dit met meer dan 700 

smaakprofielen en gebrouwen door meer dan 300 

brouwerijen of gelijkaardige bedrijven. Op het 

moment van dit schrijven zijn voorgaande cijfers 

wellicht reeds ‘ouwe koek’ en zijn daar bovendien 

niet eens alle lokale, eerder hobby-gerichte 

brouwsels vervat die door fanatieke amateurs 

middels veel geduld en ijverig werk het levenslicht 

mochten en nog mogen aanschouwen.  

 

 

 



Onze Bosgeuzen zijn, en dat weten we uit eerste hand, van geen kleintje vervaard. Ze zijn meer dan eens in 

hachelijke situaties verzeild geraakt. In paniek raken ze echter nooit en heel uitzonderlijk zullen ze, maar 

dan enkel bij de meest afschrikwekkende omstandigheden, een kloppend adertje boven de linker-wenkbrauw 

vertonen. Vandaar dat ik besloot om in deze krant en ook in de volgende edities van 2022 enige ‘uitdagende’ 

wandelingetjes voor te stellen bij middel van een ervarings-verslag. 

 Ik zou zeggen….ga er ook eens voor en maak er een leuk en ontspannend tochtje van. 

Balancerend op slechts een houten plankje, een hoge berg van zo’n 2.155 meter beklimmen. Je bungelt 

boven een honderden meters diep ravijn, met slechts een tuigje om het bovenlichaam als houvast. Op enkele 

punten zelfs geen houten plank, maar zijn er enkel een paar gaten in de muur waar precies één voet in past. 

Een kleine voet want op maat 41 wordt niet gerekend. Om het nog wat comfortabeler te maken sta je niet 

alleen op deze plank, maar trotseren zo’n 30 personen dezelfde uitdaging. Het is de Hua Shan Trail - 

officieel Cliffside Plank Path - in China die bekend staat als een van de gevaarlijkste hikes ter wereld. Durf 

jij het aan? Ook als je weet dat het tegelijkertijd een van 's werelds meest dodelijke hikes is?  

 

Mount Hua Shan 

Het gaat om de Hua Shan Trail in China, vernoemd naar de berg waar je deze gevaarlijke hike kunt maken. 

Mount Hua Shan is een berg in de provincie Shaanxi en maakt deel uit van het Qinling-gebergte. De berg 

staat bekend als één van de vijf heilige bergen van China en trekt daardoor veel toeristen en pelgrims naar 

zich toe.  

De Hua Shan heeft toppen die 2.155 meter boven zeespiegel uit komen en om daar te komen kun je al een 

flinke hike afleggen. Ga je vanaf de voet naar boven lopen, kun je gerust een aantal uur onderweg zijn. 

Onderschat dit niet, zeker wanneer je de Hua Shan Trail in de zomer doet. De luchtvochtigheid is hoog en 

met 30 graden is vier uur wandelen zeer intensief te noemen. Wil je enigszins wat krachten sparen, ga dan 

met de kabelbaan naar boven. De kabelbaan brengt je naar de noordelijke top, welke met zijn 1.613 meter de 

https://www.travelvalley.nl/china


laagste top is. Vanaf hier kun je nog voldoende klimmen naar de andere toppen. De westelijke top (2.038 

meter), de centrale top (2.042 meter), de oostelijke top (2.100 meter) en de hoogste, zuidelijke top (2.155 

meter).  

Mount Hua Shan heeft veel tempels en je zult onderweg veel paaltjes en bomen met rode linten aantreffen. 

Deze worden door de pelgrims achtergelaten. Tegelijkertijd laten verliefde stelletjes en pasgehuwden een 

goudkleurig slot met hun initialen achter, om de liefde te bevestigen. 

 

Doe de Hua Shan Trail  

Op de route naar de zuidelijke top kun je de Hua Shan Trail vinden, 

die dus bekend staat als een gevaarlijke én dodelijke trail. Op internet 

circuleren verhalen dat er ieder jaar een aantal mensen het leven 

verliezen, maar daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten. Het lijkt 

meer een marketing uitspraak om de Hua Shan Trail nóg wat 

populairder te maken. Dat wil overigens niet zeggen dat de trail niet 

écht eng is.  

We hadden vanuit het hostel al bedacht dat we deze trail wilden doen. 

Eenmaal in de rij heb ik me toch een paar keer achter m’n oren 

gekrabd. Terwijl je staat te wachten in de rij, werp je een aantal keer je 

blik in het ravijn en die is inderdaad best diep. Flink slikken toen ik 

mezelf tijdens het wachten wilde insmeren. De tube schoot per 

ongeluk uit mijn handen en viel meters en meters naar beneden. Nu 

was ik niet zo bang dat ik zelf zou vallen, maar mijn iPhone 

vasthouden kreeg wel wat extra aandacht vanaf nu.  

 

 

Uitleg in het Chinees....  

Aan de start van de Hua Shan Trail, krijg je een soort tuigje 

om het bovenlichaam. Op dat moment denk je er niet bij na, 

maar na afloop realiseerde ik me wel, dat wanneer ik van de 

plank af zou vallen, een tuigje om slechts het bovenlichaam 

niet heel veel houvast geeft. In het Chinees krijg je wat 

uitleg over het systeem met twee haken. Je verstaat er niks 

van, maar logisch nadenken zorgt ervoor dat we zelf wisten 

dat je altijd één haak vast moet hebben geklemd.  

Na een paar meter gaat de Hua Shan Trail dan echt van 

start. Een trap die je het ravijn laat zakken met slechts een 

paar trede voor grip. De heen- en terugweg lopen via 

hetzelfde pad en je hebt daardoor constant tegenliggers. Die 

enkele trede die je tot je beschikking hebt, dien je daarom 

ook nog eens te delen. Na de trap kom je bij het onderdeel 

met de plank terecht. Je leven hangt op dat moment aan een 

tuigje dat uit kan schieten en planken van zo’n 50 

centimeter breed. Als je eenmaal met schuifelen op de 

planken begint, is er geen weg meer terug. In mijn geval was het zomerse hoogseizoen aan de gang en 

deelde we de plank met zo’n 30 chinezen. Ik weet ook niet waar ik meer mee bezig was. Het gapende gat 

onder me of de bezwete oksels waar ik onderdoor moest kruipen om weer een stapje verder te komen. 

Waarschijnlijk dat laatste.  

De trail zelf duurt 30 tot 45 minuten. Halverwege de trail is een kleine tempel gebouwd waar je even uit 

kunt rusten van de spanning. Doordat je constant bezig bent met een stapje verder komen, vond ik dat de 

enorme hoogte niet eens echt tot je door dringt (hmhm).   

 



OPLOSSINGEN VORIGE KRANT: 
BOSGEUZEN / ZENNE / NEDERLAND / 

LANDROT ROTTWEILER / LERAAR / 

AARDBEVING / INGEBORG / BORGSOM / 
SOMALIE / LIEKENS / ENSCHEDE / SCHEDEL 

/ DELHAIZE / IZEGEM / GEMBER / BERGEN / 

GENTIAAN / ANAGRAM / RAMADAN / 
DANCING QUEEN / EENOOG. 

Ik kreeg dit keer weerom heel veel juiste 
oplossingen. De schiftingsvraag moest dus 

uitsluitsel geven wie zich de terechte winnaar of 
winnares mocht noemen. 2 volle flesjes bier 

(hiertoe nam ik Leffe en Karmeliet) zette ik samen met de bijhorende glazen op de weegschaal. Dit gaf een 

totaalresultaat van maar liefst 1882 gram. Verbluffend hoe dicht sommige Bosgeuzen dit gewicht bij hun 
schatting benaderden. Maar…Dhooghe Guiliane spande met een gok van 1897 gram (en een correcte 

oplossing natuurlijk) toch de kroon. Ons prijsje komt eraan. 
 

 
Een nieuw jaar brengt ons gewoontegetrouw een versgebakken 

kwis-formule. Dat is voor 2022 niet anders. Je krijgt bij onze 
‘De waarheid als een koe-kwis’ genummerde vragen (bij de 1ste 
editie zijn dat er 21). De oplossingen zet je in het bijhorende 

letterraam. Als je dit correct doet dan krijg je verticaal (zie 
kolom ‘A’ en vervolgens daarachter kolom ‘B’) een tekst. Een 

waarheid als een koe en toepasselijk voor Bosgeuzen 
natuurlijk. We ontvangen graag zowel de oplossingen van de 
vragen alsook de tekst. En…..natuurlijk jouw gok bij de 

schiftingsvraag. Belangrijk is in te zenden ook al heb je niet 
alles kunnen ontraadselen. Elke vraag is 1 punt waard en de 

tekst 10 punten. 
 Oplossingen uiterlijk zondag 3 april 2022,  18.00 uur bij 
Pepermans, Ringlaan 9 bus 9, 2170 Merksem. 

Via mail => pepermansjohnny2170@gmail.com 
Of inleveren, indien open, in onze Smidse kan ook. Veel succes. 

 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 

13. 14. 15. 16. 

17. 18. 19. 20. 

21. Tekst: 

     Schiftingsvraag 

Klinkers: 

Schiftingsvraag: Ik tikte een superoud adresboek van Antwerpen uit 1894 op de kop. Ik sla dit open bij de 

letter ‘A’. Ik neem bij de eerste 20 adresmeldingen telkens de eerste achternaam die daarbij vermeld staat 
(die begint dus telkens met de letter ‘A’). Maar….onze vraag. Hoeveel klinkers bevatten deze 20 
eigennamen samen. Vergeet niet jouw gok samen met jouw antwoord te melden. 

Naam:      voornaam: 

Adres: straat:                 nr.:   gemeente: 

Tel./GSM:     e-mail: 

mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com


 

Vul jouw oplossingen in dit rooster van links naar rechts. De ‘waarheid als 

een koe’ is de tekst die je vindt door de letters uit de vakjes A en vervolgens 

B verticaal (zie pijltjes) achter elkaar te plaatsen. 

 

 



1 =>    Stel. Je gaat op de weegschaal staan en je komt tot de ontdekking dat je 89 kg weegt.       Je 

start een dieet van jewelste vol van vreemde fruitsoorten en al even onbekende groenten.Maar….je 

bekomt wel resultaat. Na 1 dag weeg je nog maar 83 kg. 

Besluit: je bent dus ? Welk woord hoort in de plaats van voorgaand 

vraagteken? 

 

2 =>   We zoeken de voornaam en achternaam (zonder spatie) van 

deze Belgische actrice. Ze is bekend om haar rol in ‘Thuis’. == 

 

3 =>    Wat je dient te zoeken vormt een onderdeel van het 

binnenoor (bij de meeste zoogdieren dan toch) maar is tevens de 

naam van het uitwendig skelet van welbepaalde, ietwat slijmerige, 
diertjes.  

4 => Waarom deze vogel een jongensvoornaam lijkt te 

hebben en waarom je zou denken dat hij uit een Belgische 
provinciehoofdstad komt…….is mij een raadsel. Antwoorden 

zonder spaties. ============================== 

5 => We zoeken de naam van een Duits biermerk. Vooral 

het witbier dat doorgaans in glazen van 50cl wordt 
geschonken is populair en heeft in het verleden al meermaals 
zijn weg in de Smidse gevonden. Voor hen die helemaal niet 

vertrouwd zijn met geestrijke dranken geven we hier de 
oplossing in droedelvorm. ======================= 

6 => De naam van een tweebultig dier is oorspronkelijk 

afgeleid van het Arabisch. Dit dier komt echter in de Arabische wereld niet voor maar eerder in 
landen zoals Iran, Kazachstan, (Zuid-)Rusland en China. Het originele Arabische woord verwijst in 

feite naar de tegenhanger van voornoemd dier. En het is de naam van deze ‘collega’ die we zoeken. 

7 => Wat @ met een aanhangsel van bijvoorbeeld de bonobo, de chimpansee, de gorilla, enz. enz. 

te maken heeft. 

8 => Een soortement verblijfplaats, dat kan bijvoorbeeld een camping zijn, waar je jezelf bloot 

mag geven en waar naaktheid troef is. 

9 => Zo goed als letterlijk uit een encyclopedisch werk overgenomen: De benaming (ontleed uit 

het Engels) van een persoon gekleed gaande (vaak samen met andere vormen van genderexpressie) 

op een wijze die in de betreffende plaats en tijd cultureel geldt als die van een lid van de andere 
sekse. 

10=> ‘RNTHLG’ zou een beroep kunnen zijn ware het niet dat ik alle klinkers heb verwijderd 

(schandalig hé). Kan jij het beroep achterhalen of begin je ze ook al te zien vliegen net zoals de 

beoefenaar van dit beroep (dit mag je als mini-hint beschouwen)? 

 11=> We zoeken de titel van een film (zonder spaties) waarin Danny de Munk (toen 12 jaar) de 

 hoofdrol speelde en wat voor hem een eerste wapenfeit was van een lange zang- en  

 acteercarrière. Bij wijze van hint geven we jullie het eerste stukje van de titelsong van de 
 bewuste film:   Krijg toch allemaal de klere 

     Val voor mijn part allemaal dood 
     Ik heb geen zin om braaf te leren 
     Ik eindig toch wel in de goot 



12=> We zoeken een toverspreuk (zonder spaties). Geven we weeral een tip want de spreuk is 

namelijk gelijk aan het allerbekendste nummer van de Nederlandse band Focus en werd als single 

uitgebracht in 1971. 

13=> Het scheikundig element met symbool Au (aurum) en atoomnummer 79 is een geelachtig 

metalliek overgangsmetaal en zelfs kleine hoeveelheden ervan zijn beslist nogal wat geld waard. Als 
je weet over welk edel metaal we het hebben dan los je in een wip onze vraag op. Want, wat heeft 

volgens het gezegde (er circuleren wel 2 versies van) althans, dit metaal in de mond? 

14=> Themapark in de Panne, dus vlak bij de kust. Het er naast gelegen hotel en bijhorende 

camping zitten doorgaans vol met logees die maar niet genoeg kunnen krijgen van de vele attracties 

die dit park te bieden heeft. 

 

15=> We zoeken voor-en achternaam (zonder 

spatie) van een wereldberoemd schrijver vooral 
bekend door zijn horror-getinte verhalen waarvan 

trouwens de meeste verfilmd werden. We zijn weer 
veel te braaf want in bijgaande afbeelding zijn enkele 

titels van zijn boeken te bespeuren. ========= 

 

 16=> ? (zonder spaties) is een lange, erg smalle vrouw (ongeveer 1,85 m) die meestal een roze 

 blouse en een lange zwarte rok draagt. Ze heeft een enorme kin, grote neus en een bril die ze afzet 
 als ze heel kwaad is. Ook heeft ze voor- en achterop haar hoofd een kuif.  Oorspronkelijk droeg ze 

 vaak een hoedje met spelden. Ze is vooral bekend om haar schoenmaat, die schommelt rond maat 51. 
 Vaak gooit ze haar bovenmaatse schoenen naar iemand die een vervelende opmerking over haar 

 maakt. In 2017 wordt een make-over doorgevoerd. ? draagt nu laarsjes en krijgt nu ook borsten.  

 

 17=> Welke Nederlandse stad stelt onze rebus voor? = 

 

 

 

 

 

 18=> Van welke, voor de hand liggende drank, zijn 

 onze K3-tjes met genot aan het genieten? (zonder 

 spatie). =============================== 

 

 

 

 19=> Eigenlijk verwacht je van dit vrouwspersoon niet anders dan wat onze koe doet. Meestal 

echter voorspelt ze aan haar klanten dingen waarvan ze vermoedt er hen een plezier mee te doen. In 
vroegere tijden kwam je op kermissen wel eens een dame tegen die daar dit ‘beroep’ uitoefende. 

 20=> Taal die men spreekt in Napels, Genua, Milaan, Bologna, enz. 

 21=> Als je in de stad Antwerpen over de Schelde uitkijkt dan is wat wij zoeken aan de 

 overkant van voornoemde rivier. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuif

