Woordje van……
De voorbije periode, laat het ons maar Corona-tijdperk noemen, heeft voor velen fysische en mentale
sporen nagelaten. Ook onze sociale contacten kregen een opdoffer. Knuffels, een stevige handdruk of
een dikke kus op de wang waren uit den boze. Onze kinderen of kleinkinderen kregen we niet of
nauwelijks te zien. Ook wandelen, toch onze favoriete bezigheid, leek voor nogal wat Bosgeuzen niet
evident tenzij je natuurlijk pal naast park of bos woonde.
Kortom, ‘het’ virus heeft ‘de’ mens vrij hard met beide voetjes op de grond gezet. Iets zò nietigs dat niet
eens met het blote oog te zien is. Iets dat zich niets van grenzen aantrekt en dat geen rekening houdt met
taal, geloof, politiek, ras of financiële toestand bleek in staat om onze manier van leven te bepalen. Daar
was geen menselijk technisch hoogstandje, drone, robot of computer tegen bestand.
Toch zijn we er met zijn allen tegenaan gegaan en hebben we alles in de strijd gegooid om er het beste
van te maken. We volgden braaf de maatregelen, hielden afstand van mekaar, snoten in onze ellebogen,
wasten 20 keer per dag onze handen, droegen mondmaskers of handschoenen en bleven in ‘ons kot’.
En…we werden daarbij gesteund door vele duizenden mensen die dikwijls niet zonder enig risico en in
veelal hectische omstandigheden overuren klopten om het voor ons zo veilig mogelijk te maken. Ook
heel wat vrijwilligers ontplooiden tal van initiatieven en velen gingen aan de slag met de media en
waagden zich daarbij aan zelfgemaakte filmpjes om met toneeltjes, muziek of humor de moed erin te
houden.
En….ja….niet altijd liep alles van een leien dakje en wellicht zijn er wel wat denkfoutjes gebeurd zodat
een en ander niet steeds transparant of duidelijk was met nogal wat verwarring als gevolg.
Maar……je kan dan wel een wijzer van een klok achteruit schuiven…..terugkeren in de tijd is tot nader
order nog niet mogelijk. Onthoud dus het gezegde ‘Wie niets doet kan ook niets goeds doen’.
Hou het gezond, steek jouw rechterduim omhoog en blijf met positieve blik naar de toekomst kijken.
Johnny
Bij deze het onderstaand gedicht dat ik van een Bosgeus mocht ontvangen (waarvoor dank).

ONZE WERELD
We vielen in slaap in de ene wereld, en werden wakker in de andere.
Plots heeft Disney geen magie meer,
Parijs is niet meer romantisch,
New York staat niet meer op,
De Chinese muur is geen fort meer en Mekka is leeg.
Knuffels & kusjes worden ineens wapens.
Niet bezoeken van ouders & vrienden wordt een daad
van liefde.
Plotseling besef je dat macht, schoonheid & geld
waardeloos zijn,
en je niet de zuurstof kunnen geven waar je voor vecht.
De wereld gaat verder met zijn leven en het is prachtig.
Het zet alleen mensen in kooien.
Ik denk dat de aarde ons een berichtje stuurt:
“Mens, Je bent niet nodig. De lucht, aarde, water en hemel zonder jou zijn prima.
Als je terugkomt, vergeet dan niet dat jullie mijn gasten zijn, niet mijn meesters"

SECRETARIAATSNIEUWS EN
ALLERLEI
Naar ‘aloud’ gebruik geven we hierbij de
openingsuren door van onze Smidse zoals die
voor de komende maanden gangbaar zouden
zijn.
Corona kan natuurlijk roet in het eten gooien en
mogelijk is opening van onze Smidse wegens
maatregelen van de overheid (nog) niet aan de
orde.
Volg dus aandachtig het ‘Nieuws’ en onze
eigen berichtgeving.
Lees zeker héél aandachtig onze krant zodat je
niet voor verrassingen komt te staan.
Onze Smidse verwelkomt graag onze
Bosgeuzen na een eventueel stapke op volgende
data:
-

Zondagen van juli en augustus = 5 / 12 / 19 /26 juli (13.00-18.00 uur)
= 2 / 9 /16 / 23 / 30 augustus (13.00-18.00 uur)
Zondag 6 september (13.00-18.00 uur)
Zondag 13 september (08.30-18.00 uur) Haringtocht (zie verder in de krant)

WAAROM DEZE KRANT???
In het recente verleden kregen we van nogal wat Bosgeuzen de opmerking dat men het toch wel een beetje gek
vond van een krantje rond te sturen als toch het grootste deel van wat er in gepubliceerd is niet plaatsvindt wegens
de inmiddels gekende Corona-perikelen.
Natuurlijk is dit een méér dan begrijpelijke gedachte waarbij we evenwel graag een kanttekening plaatsen en we
even schetsen hoe een Bosgeuzenkrantje tot stand komt.
- In eerste instantie wordt vanaf verschillende bronnen de nodige info verzameld om de artikels samen te
stellen. Wanneer alle schrijfsels bij elkaar gesprokkeld zijn trachten we ze in een aanvaardbare lay-out te
gieten. Dit ‘brouwsel’ belandt dan bij onze eigenste Bosgeuzen-drukker die er in zijn vrije, soms laatavondlijke, uren mee aan de slag gaat. Eens de druk-klus geklaard is belandt de stapel krantjes in onze
Smidse waar ze dan door enkele Bosgeuzen voorzien worden van adresetiketten en vervolgens op de post
gedaan worden. Bedoeling is immers dat onze Bosgeuzen de krant vóór aanvang van het komende trimester
in hun bus krijgen wat doorgaans toch wel aardig lukt.
Aangezien het om een driemaandelijkse krant gaat en temeer daar we tot nu toe niet beschikken over een glazen
bol, of een andere mogelijk aan te wenden magische kracht, was/is het voor ons koffiedik kijken wat de evolutie
van de Corona-maatregelen betrof/betreft. Zoals onze ervaring inmiddels geleerd heeft durft een en ander snel
wisselen en ook in de toekomst zal dit ongetwijfeld het geval zijn. We besloten daarom alle krantjes inhoudelijk
ongewijzigd, kleine aanpassingen te buiten gelaten, aan onze leden te bezorgen. Zo krijgt in elk geval iedereen de
informatie over wat gepland is of was.
Van zowel de berichtgeving op radio en TV, de Bosgeuzen-website en die van Wandelsport Vlaanderen alsmede
onze rondstuur-mails wordt geacht dat ze onze leden zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen
aangaande de Corona-maateregelen.
ACTIVITEIT IN CORONATIJD
Uit voorgaande kan je natuurlijk reeds besluiten dat ook in deze krant artikels over onze organisaties en
evenementen staan die niet of wellicht niet zullen kunnen plaatsvinden wegens de reeds besproken maatregelen
om Covid 19 zoveel mogelijk onder controle te houden. Hou onderstaande dus goed in de gaten.
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Onze eigen organisaties voor publiek: op https://www.wandelsportvlaanderen.be/ kan je kijken welke van
de vele organisaties in ons landje geschrapt worden. Van zo gauw de club-organisaties vermeld in de
‘Walking in Belgium’ terug kunnen doorgaan zullen er zeker ook de nodige voorzieningen getroffen
moeten worden om de veiligheid en gezondheid van de deelnemers te waarborgen. Voor startzalen en
controleposten zal dit een hele klus worden.
Of onze tochten van oktober, november en december 2020 kunnen doorgaan valt nog te bezien.
Onder voorgaande vallen ook de bustrips die gepland bij collega-clubs (bijv. juli / augustus).
Onze eigen interne tochten (Puur Natuur in augustus en Haringtocht in september) vormen dan weer een
eigen probleem. Dan dienen horeca-zaken geopend te mogen zijn. Het is immers toch wel de intentie is om
onze Bosgeuzen bij start, aankomst en tijdens hun tocht de gelegenheid te geven om iets te kunnen nuttigen.
Idem geldt voor de openingsuren van onze Smidse.
Onze jaarlijkse Ardennentocht eind september (zie verder in de krant) blijft alsnog een groot vraagteken.
Deze is immers uitzonderlijk voorzien bij onze Noorderburen. Of we met een bus Bosgeuzen de grens over
mogen om te gaan stappen en of de voorziene café-ochtendstop, picknick en avondmaaltijd kunnen
plaatsvinden blijft voorlopig nog een open vraag.
Met de jaarlijkse wandelzoektocht (zie verder in de krant) kan je wel van start gaan. Voor de gelegenheid
werd de ‘afloop-periode’ verlengd net om wat meer speling te creëren. Hou wel in de gaten of horeca al
dan niet mag geopend zijn. Zeker als je onderweg je grijze hersencellen even rust wenst te gunnen en indien
jouw lever om enig vocht roept.
Wandelen kan en mag je, tot nu toch, altijd. Hou voor de goede orde de maatregelen in de gaten. Of je je
al dan niet met de wagen mag verplaatsen om op stap te gaan en hoeveel personen je daarbij mag betrekken
wordt hopelijk in de toekomst wel versoepeld. Je kan ook steeds met de fiets naar een locatie rijden, een
tochtje maken en met de fiets terugkeren.
We trachten om onze leden, die dat mochten wensen, gedetailleerde wandelbeschrijvingen en plannetjes te
bezorgen van voorbije of versgebakken Bosgeuzen-wandelorganisaties. Het gaat dan over de ‘kleinere’
afstanden omdat er geen rustposten kunnen voorzien worden.
Belangrijk: We proberen ten allen tijde kort op de bal te spelen en onze leden op de hoogte te brengen
wanneer een welbepaalde activiteit al dan niet kan doorgaan (opening Smidse, bus-uitstappen, clubtochten,
enz., enz.). Hiertoe sturen we een update via mail. Let wel…dit kan natuurlijk enkel naar die leden waarvan
we beschikken over een correct e-mail-adres. Wens je dus info over de recentste Bosgeuzenontwikkelingen zorg dan dat we zeker over jouw gegevens beschikken. Mocht dat nog niet het geval zijn
stuur dan een mailtje naar Ronny Roothans zodat hij dit in zijn bestand kan opnemen
(ronny.roothans@skynet.be).
Natuurlijk zijn er ook leden die niet over internet of e-mail beschikken. Begrijpelijkerwijze is het voor ons
niet mogelijk om hen bij elke wijziging van het wandelprogramma op te bellen. Niettemin mogen zij mij
altijd contacteren (Pepermans Johnny, Tel.nr. 03/6462905). Indien niet bereikbaar gelieve dan een bericht
in te spreken (reden, naam en telefoonnummer opgeven). Ik contacteer je dan zo snel mogelijk terug.

Voor de rest kunnen we alleen maar vragen om te volharden in de boosheid en alle maatregelen correct en
strikt op te volgen. En, ja, soms zullen we ons mateloos ergeren aan hen die een en ander wellicht te
‘flexibel’ opvatten maar dat mag je niettemin niet in de verleiding brengen om dan ook maar de gangbare
regels te negeren.
Hou het gezond en positief naar de toekomst
Johnny
****************************************************
Veel oplossingen gekregen maar weinige waren volledig juist. Bij typfouten weet ik wel dat
het antwoord geweten is maar correct rekenen kan ik dan niet. Veelal worden in de oplossing
NIET de ORIGINELE woorden uit het spreekwoord gegeven maar wel de Bosgeuzengerelateerde.
Oplossingen: Binnenstebuiten / ever-regeren-Eddy / neerslag-traplift/ Sinai-schat-plots / meesknipoog-iris / brons-dieet-hyena / Ajax-honderd-Dana / elektriciteitsnet / inn-Demi Mooreore/ doodskop-melkboer.
De 2 woorden: Vogel , Lucht (en dus niet ‘stapschoen’ en ‘modder’)
Met de huisnummers bij elkaar geteld kwam ik als som op 969. Daar zat Danielle De Vos uit Schoten er met haar juiste
oplossing en haar schatting van 594 het dichtst bij. Proficiat. Prijsje is komende.

KALENDER BOSGEUZEN 2020 : JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2020
Detail-info vanaf oktober : In volgende krant.
Zaterdag 4 juli: Graag nodigen we alle medewerkers uit op het jaarlijks etentje in de Smidse.
Zondag 5 juli => zondag 13 september: Familiegerichte Bosgeuzen-Raadselman-Zoektocht:
Gratis deelname. Afstand 5,5km over onverharde of auto-arm parcours in omgeving Oelegem.
Formulieren online vanaf 1 juli op www.bosgeuzen.be / via mail naar pepermansjohnny@gmail.com
zo juli en aug./zo 6 sept. (13.00-18.00) / zo 13 sept. (08.30-18.00) Zie verder in de krant.
Zondag 12 juli: met Bus: club Manke Fiel: Mollem (Vl.Br). Hopduveltochten. 3/5/7/10/14/21 km
Deelname leden: € 10 (=incl.bus en inschrijving) niet-leden: €15 Zie verder in de krant.
Zaterdag 1 augustus: met Bus: Naar Moerbeke (OVL) deelname tocht Padstappers Geraardsbergen
Zomertocht-Adriaanstocht: 7/10/14/18/22 km Deelname leden: € 10 (=incl.bus en inschrijving) niet-leden:
€15 Zie verder in de krant.
Zondag 16 augustus: Wechelderzande: Zandstappers. Hartje der Kempen. Gratis voor Bosgeuzen.
Lidkaart niet vergeten. Hartje der Kempen wandeling/Walk Together 4-7-11-14-20-25-32 km
Start: 06.15-15.00 uur PC Zandfluiter, Tulpenlaan 1, 2275 Wechelderzande: Zie verder in de krant
Zaterdag 22 augustus: Puur Natuur Meerhout: 12,5 km (verkorting OK). Zie verder in de krant
Afspraak Den Doktoor: Gasthuisstraat 58, 2450 Meerhout (picknick= OK)(open vanaf 11.00uur).
Gratis deelname. Vertrek wandeling 12.30 uur. Tussenstop na 5,5 km in de Kleine Volmolen te Bel.
Zondag 13 september: Haringtocht: Smidse, Sint-Jobsteenweg 44, 2970 ’s Gravenwezel
Vertrek: 09.00-15.00 uur. Deelname Gratis : 6-11-16-22 km met detail-beschrijving.
Nadien de lekkerste gegrilde haring aan Bosgeuzenprijs: Zie verder in de krant.
Zondag 27 september: Ardennentocht. Gronsveld / Rijckhold / Sint-Geertruid (Ned. Z-Limburg)
Deelname leden: €25 inclusief bus, ochtendstop en avondmaaltijd-buffet in De Bosrand.
Zowel ’s morgens als ’s middags keuze uit diverse afstanden. Zie verder in de krant.
Zaterdag 17 oktober: Bal 45 jaar Bosgeuzen: Goorhof (Sint-Job-in’t Goor). Noteer al in de agenda.
Zaterdag 24 oktober: Herfsttocht Wommelgem. Publiekstocht Bosgeuzen.
Zondag 8 november: Niel. WSV Schelle. 17de Octaaftocht. Gratis voor Bosgeuzen.
Zondag 15 november: Herfsttocht Ekeren. Publiekstocht Bosgeuzen.
Zaterdag 12 december: met Bus: Lier. Lier in het donker. (14.00-19.00 uur)(6-12 km)
Zondag 20 december: Wintertocht Schilde. Publiekstocht Bosgeuzen.

Uiteraard zij er buiten dit Bosgeuzen-aanbod nog tal van andere tochten die in ons Belgenlandje
plaatsvinden. Daarvoor verwijzen wij graag naar de ontelbare andere bronnen die beschikbaar zijn:
- De ‘Walking in Belgium’ Wandelkalender met 1800 tochten. Ledenprijs €8 (ipv €17)
- Links op onze website: www.bosgeuzen.be
- Link naar Wandelsport Vlaanderen: https://www.wandelsportvlaanderen.be/
- Link naar Wandelen in de Benelux: http://www.beneluxwandelen.eu/
- Allerlei: Diverse Wandel-Apps / Wandelknooppunten online / enz. enz.

Bieren van de maand: juli – augustus - september 2020
Juli 2020: Erdinger hefe weissen 5% vol
Erdinger Weissbräu (Privatbrauerei Erdinger Weissbräu Werner
Brombach GmbH) is een Duitse bierbrouwerij uit Erding gelegen ten
noordoosten van München in de deelstaat Beieren. De oorsprong van
het biermerk ligt in 1886 wanneer een weizenbierbrouwerij in Erding
wordt geopend. Bedrijfsleider Franz Brombach gaf de brouwerij in
1949 de naam Erdinger Weissbräu.
Erdinger Weissbier is de geprezen klassieker in de Erdinger reeks. Het bier
wordt gebrouwen volgens traditioneel recept en daarbij wordt het
‘reinheitsgebot’ scherp in de gaten gehouden. Het bier heeft hergisting op de
fles en het duurt drie tot vier weken om het bier te rijpen. Door ingrediënten
van de hoogste kwaliteit te gebruiken, alle vaardigheden toe te passen en
constant de kwaliteit te waarborgen blijft dit een bier van hoge kwaliteit met
een onmiskenbare smaak. De smaken zijn licht kruidig en mildbitter.
Het aroma is heerlijk fruitig met tonen van banaan en citrus. De smaak
is vol en romig met aantrekkelijke frisse zuren van limoen.

Juli 2020 : Adriaen Brouwer Tripel 9% vol
Als oudste familiebrouwerij van België, staat Brouwerij Roman bekend om haar rijke assortiment aan
bieren. Deze worden één voor één gebrouwen op ambachtelijke wijze
Het verhaal start in 1545 bij Joos Roman. Die had in die tijd in Mater, een deelgemeente van Oudenaarde, een
bed and breakfast avant la lettre genaamd “De Clocke”. Deze lag langs de handelsroute van Duitsland naar
Frankrijk. Er was een herberg, een boerderij, een maalderij, een mouterij
en natuurlijk ook een brouwerij. Bier brouwen was toen maar één van de
vele activiteiten die er gebeurden. Het was pas later, naarmate de
volgende generaties aan het roer kwamen, dat bier brouwen de
hoofdactiviteit van de familie werd
De huidige imposante gebouwen en binnenplaats dateren uit 1930. Net
voor de tweede wereldoorlog bereikte de Brouwerij een hoogtepunt met
de verkoop van ‘oudenaards Bruin’, het streekproduct bij uitstek. Na 1945
lag de focus op de heropbouw van de vergane markt en met de komst van
Romy Pils kende de brouwerij een nieuwe bloei.
Het bier werd genoemd naar de schilder Adriaen Brouwer die in 1605 in
Oudenaarde geboren werd. Deze schilder en levensgenieter kende een
bewogen leven, waarin zijn vrije zeden, zijn avontuurlijk karakter en zijn
belangstelling voor de zelfkant van het leven centraal stonden… En
daarin kon bier natuurlijk niet ontbreken.
Met ingrediënten als koriander, curaçao en Belgische biohoppen
resulteert de Adriaen Brouwer Tripel in een kruidige premium biotripel
met 9 procent alcoholvolume.
Aroma’s : fruit (verse appels,citrus, ..) kruiden (koriander, sinaasappel
zeste), esters en een lichte hoptoets
Smaak: Volmondig, vrij krachtig, kruidige accenten (wederom koriander,
bittere sinaasappel zeste), subtiele afdronk met een hopbittertje.

Augustus 2020 : Zeezuiper tripel 8% vol
Het verhaal van Brouwerij “ De Schelde “ begon ruim een kwart eeuw geleden, onder de rook van het
bourgondische Bergen op Zoom. Daar, in de kleine hobbyketels van brouwmeester Peter van den Eijnden,
kwamen hun eerste speciaalbieren tot leven. Sindsdien zijn ze bevlogen gebleven in het brouwen van een
speciaal en breed pallet voor een breed publiek.
Met inmiddels een uitgebreid en gelauwerd assortiment van negen moderne
klassiekers bewijzen zij een stabiele waarde te zijn in het internationale
bierveld. Zo zijn Zeezuiper en Lamme Goedzak al niet meer weg te denken
uit het huidige aanbod van craft beer. Elke slok uitgebalanceerd Scheldebier
komt uit hun eigen, met veel liefde opgebouwde brouwerij in de provincie
Antwerpen. Daar wordt voor de puurste bierbeleving het Scheldebier nog
altijd bewust niet gefilterd, niet gepasteuriseerd en op fles door hergisting
verrijkt.
In een inmiddels overbevolkte bierwereld weten zij zich kranig en
overtuigend staande te houden. In hun jubileumjaar 2019 wonnen zij op
diverse, internationale platforms maar liefst acht keer eremetaal voor zes
verschillende bieren. Zo werd Strandgaper in Brussel uitgeroepen tot beste
golden ale wereldwijd en behaalden zes bieren een medaille op de
prestigieuze World Beer Awards.
In deze zeezuiper tripel komen uiteenlopende smaken in harmonie bijeen en
doen dit bier tot grote hoogte stijgen. Fris droog tot licht zoet met subtiele
tonen van koriander, de geur van geel fruit en een verfijnde hopbitterheid
zoals het een echte tripel betaamt. Zijn naam verwijst naar het natuurgebied
dat heel Bergen op Zoom in de late middeleeuwen van drinkwater voorzag. Een nobele dorstlesser!
==========================

Ik heb net ontdekt dat ik tot een hippe leeftijdsgroep behoor!
Ik ben een "Seenager". (Senior teenager).
Wat is daar mooi aan?
Ik heb alles wat ik ooit wilde als tiener (weliswaar pas 5060 jaar later).
Ik hoef niet naar school of naar mijn werk te gaan.
Ik krijg elke maand een uitkering(ske).
Ik heb een rijbewijs en een eigen auto.
Mijn identiteitskaart laat mij toe in alle bars en
wijnwinkels binnen te stappen om alcoholische dranken
te kopen.
Alleen laat mijn pensioentje dat niet toe. Mijn lever
evenmin...
De mensen met wie ik uitga hoeven niet meer bang te
zijn om zwanger te worden.
De meesten zijn nergens nog bang voor, ze hebben al
geluk zo lang te leven. Ze denken dat het geluk nog wel
even aan hun kant zal staan.
Ik heb geen acne meer.
Het leven is goed!
Ook zal jij je intelligenter voelen na het lezen van deze
tekst als je zelf een Seenager bent.

Mijn hersenen zijn wat trager omdat ze zoveel weten,
een beetje zoals een pc waar je (te) veel in opgeslagen
hebt.
Wetenschappers geloven dat al deze kennis je
slechthorend maakt door de druk dat dit veroorzaakt op
je binnenoor.
Ze zouden beter uitzoeken hoe ze hoorapparaten minder
duur kunnen maken.
Soms ga ik naar een andere kamer om iets te halen en als
ik er ben, denk ik alweer aan iets anders en weet ik
niet meer waarvoor ik hier kwam.
Het is geen echt geheugenprobleem, het is een manier
van de natuur om ouderen meer te doen stappen.
Stappen is goed voor de gezondheid zegt mijn dokter.
Ik heb wel meer vrienden waar ik dit naartoe zou sturen,
maar nu kan ik me even al hun namen niet meer
herinneren.
Dus, stuur dit a.u.b. naar uw vrienden,
misschien zijn ook enkele van mijn vrienden ook uw
vrienden?

Groetjes..
Hoe is jouw naam ook weer ?

Johnny Depont, Bosgeus eerste klas en wandelaar in hart en nieren, die samen met zijn
makker Jos het avontuur naar Compostella ondernam is ons helaas ontvallen. ‘Den John’,
zoals hij bij onze Bosgeuzen bekend is, overleed op vrijdag 1 mei 23.30 uur na een strijd tegen
een hardnekkige ziekte. Toch wilden wij graag het vervolg van de Compostellatocht, en dit
met John in onze gedachten, in onze krant opnemen.

DEEL III

Aan onze drie paar kousen besteedden we een bijzondere zorg omdat deze mee het welslagen van de onderneming
konden bepalen. Om de twee dagen veranderden we van paar zodat we maar om de zes dagen moesten wassen.
Door die miserie met mijn voeten was ik genoodzaakt 2 paar aan te trekken om het wrijven van mijn voeten in
mijn schoenen te beperken. En toch kwam ik met een wasbeurt om de zes dagen toe; de buitenkous werd na twee
dagen een binnenkous die op haar beurt na twee dagen terug verhuisde naar buiten terwijl mijn derde paar de
binnenkant voor haar rekening nam. Het vroeg wel wat boekhouding om er de tel niet bij te verliezen maar daar
waren we per slot van rekening voor opgeleid.
De 2 polohemdjes en de 2 wandelbroeken die we mee hadden konden rustig een volle week gedragen worden
voordat iemand begon te reclameren dat zijn ‘ensalada mixta’ nóg beter zou smaken zonder dat lijfreukje van zijn
tafelgenoot.
Maar onze grootste zorg ging naar ons onderbroek. Toen ik thuis te kennen gaf dat ik slechts 3 caleçons wou
meenemen voor de geplande 50 dagen oordeelde ons madam dat ik dan beter zes grote flessen deodorant kon
inpakken om al die vliegen van mijn lijf te houden. We waren wel degelijk bewust van het probleem en weidde
vóór ons vertrek er dan ook een uitgebreide studie aan.
We experimenteerde door ons onderbroek 3 weken aan te houden, en inderdaad, dat begint te stinken.
Vervolgens liepen we een tiental km zonder onderbroek, maar hierdoor verleg je gewoon het probleem, alhoewel
dat gekriebel dan weer motiverend werkt om veel kilometers per dag af te leggen.
We deden een proef met ziekenhuis broekjes. Je kent die wel, het houdt alles op zijn plaats maar ge ziet er langs
alle kanten door. Moesten ze na enkele km niet zo gaan schuren in je vel dan was dit de ideale oplossing; ’s avonds
werp je ze gewoon weg…helaas. Maar we namen er toch enkele mee voor tijdens de rustdagen.
Uiteindelijk viel de keuze op, hoe kon het ook anders…’Always’ !; veiliger konden we ons niet voelen. Dagelijks
werd dat kruisje vervangen en de onderbroeken moesten maar om de 10 dagen gewassen worden. In het begin was
het wel even oefenen, per slot van rekening was het de bedoeling met slechts 1 kruisje de 2 restafval haarden te
‘beveiligen’; maar die truc hadden we vlug door. Ik moet eerlijk bekennen dat we dikwijls beziens hebben gehad
in de refugios wanneer wij ons kruisen aan ’t vervangen waren, de onderbroek opgespannen tussen de knieën om,
als volleerde mamazellen, de perfecte afstand te zoeken om dat rotding aan te brengen.
Wassen en plassen kon op bijna elke rustplaats en soms, héél soms, hadden we de beschikking over een echte
wasmachine. Dat was het moment om alles eens een flinke beurt te geven. Het is één keer gebeurd dat een
vriendelijk moedertje van een privé refugio onze was volledig zelf heeft gedaan en hem nog gestreken en
opgeplooid afleverde ook.
Douchen konden we overal, niet altijd warm, dat niet, maar met die Spaanse temperaturen van boven de 25° C was
dat geen bezwaar. Slechts één keer hebben we ons douchke noodgedwongen moeten overslaan maar daar komen
we later nog wel op terug.

Wie nu nog durft te beweren dat wij als slonzige vetzakken het Noorden van Spanje hebben staan bevuilen slaat
de bal volledig mis. De enige echte vetzakken waren de Spanjaarden zelf, die mannen hun boekje zullen we nog
wel eens open doen.
Op onze tocht kwamen we pelgrims tegen van alle slag. Zo maakten we kennis met Vall (vermoedelijk van
Vallère), een Braziliaan die in Sau Paulo de job van officier van justitie uitoefende. Hij was 36 jaar en had zich
voorgenomen de camino te lopen in 36 dagen om elk jaar van zijn leven al mediterend te kunnen overlopen. Hij
sprak alleen Portugees en drie woorden Spaans. Nu is mijn Portugees nog altijd wat het geweest is (niets dus) zodat
de communicatie vrij stroef verliep, maar niettegenstaande klikte er iets tussen ons dat maakte dat we elkander
regelmatig tegen kwamen en zelfs samen gingen eten.
En zo trokken we door de Montes de Oca (de Bergen van de Gans, alhoewel we dat beest niet gezien hebben), een
eenzame maar mooie streek met venijnige hoogten tot 1120 meter. Vroeger was dit voor de pelgrims een riskant
stukje omdat men vrij gemakkelijk de weg kwijt geraakte en er zich bovendien nog vele struikrovers ophielden
ook. Wij liepen uiteraard niet verloren en zagen in zuidwestelijke richting de toppen van de Sierra de la Demanda
die nog een km hoger zijn en waar tot diep in de zomer sneeuw ligt.
In Atapuerca zagen we de eerste mens die in Europa leefden; de Homo Antecessor (Voorganger van de Mens).
Naar men vermoedt de schakel tussen de Neanderhalensis en de Sapiens, beiden verre neven van de Intelegentus
en de Stupiditus. We hebben zelfs zijn dorp bezocht, of althans een replica ervan, waar we ons stiekem als
geïnteresseerde antropologen aansloten bij een groep toeristen om mee te genieten van de ratelende uitleg van de
Spaanse gids.
Atapuerca, dat eigenlijk maar een scheet groot is, is ook bekend als plaats waar Fernando van Castilla García van
Navarra, zijn broer nota bene, in de pan hakte; een bezigheid die in die tijd wel meer voor kwam. Hierdoor werd
de invloed van Castilla uiteraard veel groter wat de Spaanse geschiedenis nog maar eens deed kantelen.
En zo wandelden we Burgos binnen.
Op weg ernaar toe hadden we contact gemaakt met ‘Pikkenootje’ die beiden in Pennsylvania in het onderwijs
bleken te staan, hij als leraar wiskunde, zij als leerkracht Engels. Het werd een boeiende conversatie. Er werd geen
enkel onderwerp uit de weg gegaan: Irak, Bush, fundamentalistisch christelijk Amerika, racisme, fastfood, seks,
het kon allemaal. Ook de Belgische politiek kwam aan bod maar van de gouvernementele instellingen begrepen ze
geen bal. Ze konden niet vatten dat een land zo goot als een walnoot 1 koning, 2 koninginnen, 5 eerste ministers
en 8 vice-ministers kon huisvesten. En toen we ze vertelde dat onze nationale sport belastingontduiking was,
dachten ze dat we aan het zwanzen waren.
Het binnen lopen van Burgos is geen aangename wandeling. Je moet verschillende kilometers door de industriewijk
van de stad lopen alvorens het oude gedeelte te bereiken. Er zijn zelf pelgrims die dit stuk met het openbaar vervoer
doen, maar dat zijn, zoals reeds eerder aangehaald, de labbekakken.
Burgos werd gesticht ik 884, groeide stilaan uit tot een centrum van handel in kaas en wol en huisvestte zelfs de
koninklijke zetel. Het herbergt 87.000 inwoners en is amfitheatersgewijs gebouwd wat een heel pittoreske sfeer
aan de stad geeft.
Aangezien dit onze tweede rustplaats werd hadden we ruim de tijd om gedurende die twee dagen deze parel grondig
te verkennen. Vooral de gotische kathedraal, waarvan de bouw meer dan 200 jaar in beslag nam, is een wonder op
zich en is de mooiste die ik ooit gezien heb. Toegegeven, buiten die van Antwerpen en de onafgewerkte Sagrada
Familia in Barcelone heb ik nog geen andere kathedraal gezien, maar volgens den John is ze toch mooier dan St.
Pieters in Rome, en dat wil wat zeggen.
Uiteraard bezochten we het graf van El Cid en zijn gemalin Ximena juist onder de imposante hoofdtoren en
bewonderden we de reusachtige coro, het afgescheiden domein van de geestelijkheid midden in het schip.
Wat wel opviel was dat er dringend aan conservering moet gedaan worden omdat de poreuse zandsteen van de
talrijke sculpturen stilaan verweert, zelfs binnen.
Maar niet alleen de kathedraal trok onze aandacht, ook de Arco de Santa María , de Casa del Cordón en de Arlanzón
met zijn grillige bomen, zijn dingen die je zeker moet gezien hebben als je ooit in Burgos komt.
We hadden er nu al 360 km opzitten en we moesten de eerste Belg nog altijd tegenkomen, wat nog merkwaardiger
was, zelfs Hollanders hadden we nog niet gezien, maar daar kwam spoedig verandering in.
De eerste die ons pad kruiste was Laura, een flink uit de kluiten gewassen brok natuur van 36 jaar, duidelijk méér
Hollands dan Nederlands en die je zonder veel transformatie zó in een reclamespotje van ’t Zeeuws meisje zou
kunnen opvoeren.
Laura was gekend op de camino. Les Français du Midi hadden ons er al over verteld en waren verwonderd dat we
haar nog niet gesproken hadden. Dit gebeurde uiteindelijk op een terrasje toen we in conversatie waren met een

Noorse dame die man en kind thuis had achter gelaten om op haar eentje naar Compostela te wandelen. Dit was
geen alleenstaand geval, de meeste pelgrims zijn zuivere individualisten die van tijd tot tijd wat gezelschap dulden
maar het merendeel van de weg toch alleen afleggen.
De voor ons nog onbekende Laura zat een tafeltje verder in conversatie met twee Engelse meisjes. Toen ze ons
tegen elkander hoorde praten veerde ze recht en riep zodat gans dat stadje het kon horen:
‘Hé, jullie spreken Nederlands, jho, wat gezellig zeg, now ken ek es effe lekker doorpraten’. De angst sloeg om
ons hart. Laura deed niets anders dan praten, dat wisten we al van dat Frans koppel. Wat die ons ook hadden verteld
was dat Laura de Maria Magdalena van de camino was die al gibberend van de ene refugio naar de andere fladderde.
‘Gaan jullie der now al vandoor jongens ,’
‘Jazeker, wij willen nog een kleine 10 km doen.’
‘Wacht effe, ik haal zó me rugzak’.
Lap, we hadden het zitten. Maar ja, je bent pelgrim en je ondergaat je boete gelaten. Uit pure vriendelijkheid zette
John en ik een tandje bij en na 5 km was Laura uit het zicht verdwenen.
Toen we ’s avonds na onze eerste dag in Burgos terug in ons hotelletje kwamen vielen we stijl achterover; Maria
Magdalena zat aan de bar.
‘Ik blijf ook twee dagen in Burgos’ zei ze, ‘eens lekker uitrusten zal me deugd doen’.
Of er van dat uitrusten veel in huis kwam is maar zeer de vraag want toen wij de volgende morgen van het ontbijt
terug naar onze kamer liepen kwam zij juist haar kamer uit gevolgd door …Vall de Braziliaan.
‘Helló amigos’ riep hij met het schaamrood op zijn wangen en een smile tot achter zijn oren.
‘Zeg Vall’, zei ik, ‘wij dachten dat gij elk jaar van je leven mediterend ging overlopen, niet dat je er items ging aan
toevoegen’.
‘Ja maar’, zei Laura verontschuldigend: ‘wij hebben die kamer met ons twee genomen omdat dat veel goedkoper
is.’
Ja ja , dat zal wel, Hollandser kon niet. Vall bleef maar 1 nacht en Laura kon opdraven voor de volgende, dat was
dan de Braziliaanse truc.
En ook nu weer vroeg ‘Magdalena’ of ze met ons verder mocht trekken. Het mocht, ‘maar om zes uur ’s morgens
zijn wij al weg hoor’. Dat bleek geen bezwaar.
Inderdaad, stipt op het afgesproken uur stapten we gedrieën het hotel uit. Nog geen 10 meter verder zei Laura:
‘Zeg jongens kunnen we nog effe pinnen ?’
John en ik keken mekaar met grote ogen aan. Verrekt zeg, had ze dat niet wat eerder kunnen zeggen, we waren
verdorie juist aangekleed, gepakt en gezakt en ik had echt geen goesting om mijn botinnen terug uit te trekken.
Achteraf gezien bleek dat ‘pinnen’ niets anders dan geld uit de muur halen door middel van de pincode van je
bankkaart… die Hollanders toch.
Laura bleef bijna een volle wandeldag in ons gezelschap en kwetterde er onophoudelijk op los, best wel aangenaam
maar op de duur toch vermoeiend. Tijdens een rustpauze bij een café con leche in een plaatselijk baretje bleef zij
wat langer zitten terwijl wij verder trokken. We hebben nooit nog iets van haar gehoord. We twijfelen er zelfs niet
aan dat ze de camino niet heeft uitgelopen.
Na Burgos stapten we door de ‘meseta’, een eindeloze hoogvlakte met steile dalen en forse klimmingen, waar de
zon ongenadig brandde bij 35° C en waar geen enkele boom te bespeuren viel. Ons hoedje deed gelijktijdig
dienst als zonnescherm en zweetdoek. Het pad dat we beliepen was nog de identieke camino van duizend jaar
terug. Hadden die kiekens van pelgrims destijds wat beter nagedacht en een boompje geplant dan hadden wij nu
tenminste schaduw gehad. Maar ja, dat gaan ze binnen duizend jaar van ons misschien ook zeggen.
En nu vielen de Hollanders als het waren uit de lucht. Vooreerst waren daar Lenie en Loes, twee zussen van in de
veertig die vanuit Helmond bij Eindhoven waren vertrokken. Ze waren aan hun derde maand bezig en wilden zo
vlug mogelijk terug naar huis. ‘We hebben het gehad’ zeiden ze, maar ze wilden toch kost wat kost Compostela
bereiken. Daarom liepen ze als sneltreinen; méér dan 40 km per dag terwijl Loes nog meer last had van blijnen dan
ik. In gedachten waren we bij hen, maar samenlopen… no way !
Vervolgens ontmoette we Anneke en Jan, een koppel uit Tilburg dat ook helemaal te voet vanuit Nederland kwam
afgezakt. Zij hadden bij hun respectievelijke bazen onbetaald verlof gekregen om deze tocht te maken als
verwerking van het verlies van hun oudste zoon die in een auto ongeval was omgekomen. Heel eerlijk gezegd, dit
koppel is de status van ‘Hollander’ niet waard, uit hun manier van doen en denken bleek duidelijk dat zij door een
speling van het lot langs de verkeerde kant van de grens waren geboren. Het klikte uitzonderlijk goed tussen ons.
Tijdens een van die forse klimmingen die we moesten nemen bleef ik plots staan.
‘Kijk John, zie je daar die Sirene’ ?
We waren bijna op de top van de 919 meter hoge Mostelares-berg in de meseta.
‘Wat sirene, waar sirene, ik zie zelfs geen pompiers’.
‘Maar nee, kieken, zo geen sirene, maar een Sirene zoals er destijds een zat op de rots Lorelei langs de rechteroever
van de Rijn en waardoor al die schippers te pletter vaarden’.

‘Zie dan maar dat ge niet van den berg valt en houdt je ogen in hun kassen’!
Boven op de top zat ze neergehurkt op een platte steen, haar beide armen rond haar hoog opgetrokken benen
geklemd en de goud blonde haren golven in de wind.
Het was een van de weinige keren dat ik den John voor was met het opmerken van vrouwelijk schoon. Meestal
was hij het die mij er attent op maakte, zo van:
‘Zeg Jos, heb je dat gezien’ ?
‘Ja Ja, wel machtig hé zo’n gotische kerk met meesterlijk gesculpteerde torens en verbluffende glasramen die…’
‘Maar nee, lompe, dààr die blonde stoot aan de overkant van de straat’ !
Ook in de refugios viel hij altijd in de prijzen. Als we ’s morgens vertrokken was het steevast hetzelfde liedje:
‘Zeg, die poep van die Française du Mudi, dat is echt de moeite hé’, of, ‘Die tieten van die Noorse blonde, heb je
dat gezien jong ‘? Ik had nooit iets gezien, trouwens wanneer sliep die kerel eigenlijk ? Ja toch, één keer is het me
ook overkomen. We hadden onderweg kennis gemaakt met een stoere Duitse dame van in de veertig met een
‘komisvoor’ à la Dolly Parton. We belandde in dezelfde refugio en zij koos het bed boven mij. Het moet zo rond
21 uur geweest zijn, ik was al half ingedommeld toen madam van boven zich vlak voor mijn neus begon klaar te
maken om in haar bedstee te kruipen. Zoiets was eigenlijk alledaags en daar werd weinig aandacht aan geschonken.
Maar toen ze haar beha los maakte vielen die twee ‘Dolly Partons’ als basketballen naar beneden in de richting van
mijn hoofdkussen. Ik schrok mij verloren, was op slag klaar wakker en wipte van alternatie bijna langs de andere
kant van mijne matras. Ondertussen was zij langs het laddertje naar boven gekropen en toen ze haar naar schatting
200 kg zware lijf neerlegde brak de paniek mij uit. De ressort kwam dichter en dichter naar mij toe. Badend in
angstzweet keek ik om me heen of ik geen schoor of een stuthout kon vinden om die massa tegen te houden voordat
ik in de plaatselijke krant onder de titel: ‘Verpletterd tijdens pelgrimtocht’ zou verschijnen. Op 50 cm boven mijn
hoofd hield de lawine halt… ik leefde nog.
Toen ik het ‘s anderen daags aan den John vertelde was zijn repliek: ‘En gij hebt mij niet wakker gemaakt,
schone collega ben jij’
Maar ik dwaal af, waar waren we gebleven ? Oh ja, op de top van de Mostelares.
De Sirene vervolgde haar tocht heupwiegend, het hoofd iets achterover gebogen om ten volle van de zon te
kunnen genieten. Niettegenstaande haar zware wandel schoenen leek het of zij amper de grond raakte wat haar
stap een élégantie gaf die alleen maar bij Sirenes voorkomt. Wij staken een tandje bij.
Toen we op gelijke hoogte kwamen opende den John weer met zijn oneliner:
‘Where are you from’?
‘From Austria’ zei de Sirene.
‘Oh, dan kunnen wir Deutsch sprechen’ zei hij.
Ik dacht, ah neen, toch weer geen Pfaff moment zeker.
‘But in fact I’m Dutch’ zei de Sirene terug.
Lap, weer een, maar het vergemakkelijkte het taalprobleem aanzienlijk. Bleek dat zij als doktersassistente werkte
te Mayrhofen in de Zillertaler Alpen, de plek waar John ieder jaar op skivakantie gaat.
Wij stelden ons voor als Juan en Pepe, onze Spaanse namen die we van Javier gekregen hadden. Dit deden we elke
keer zodat wij op de camino dan ook alleen maar onder deze namen gekend waren. (Later werden we berucht,
maar de namen bleven).
Zij antwoordde iets van ‘benen’ en ‘zeer’.
John en ik keken elkaar verwonderd aan wel beseffend dat zelfs een Hollandse niet over haar zeer benen zou
beginnen als je naar haar naam vroeg. Heel diplomatisch vertelden we haar dat onze benen ook wel zeer deden
maar dat we eigenlijk toch wilde weten hoe haar naam was.
‘Benazir’ articuleerde ze nu.
Nooit van gehoord, dacht ik bij mezelf, waarschijnlijk een nieuw soort Hollander. Benazir is Indisch, vertelde ze
ons en betekent eigenlijk ‘uniek’. Ja zeg, als ge het zelf zegt…
John had nu zijn gesprekspartner te pakken. Hij kent de Zillertaler Alpen als zijn broekzak en was op no time met
haar in een huiselijk babbeltje verwikkeld. Ze kwetterden beiden over skipistes in alle soorten kleuren, over
breuken, bulten en builen en over ‘we zouden volgend jaar misschien samen eens op de latten kunnen staan’. Geef
je er wel rekenschap van dat we op dat moment in een temperatuur van om en bij de 33° C aan het ploeteren waren,
ideaal om over sneeuw te leuteren. Het enige waar John last mee had was het onthouden van haar naam. Zelfs na
twee dagen vroeg hij nog eens voorzichtig hoe ze nu weer heette.
‘Maar Juan toch’ antwoordde ze schalks, ‘nu loopt er één mooie vrouw op de camino en je kunt haar naam niet
eens onthouden’, die zat.
Benazir liep de camino ook in etappes. Ze was vertrokken in Burgos en trachtte tot in Astorga te geraken. Het was
haar tweede jaar op de tocht en hoopte volgende vakantie in Compostela aan te komen. Gaandeweg begon ze onze
sympathie te winnen zodat we haar met een gerust hart onder de acceptabele Hollanders mochten klasseren.

En zo belandden we samen in Boadilla del Camino op zoek naar een slaapplaats. De gemeentelijke refugio was
gesloten en onze groene gids had geen weet van een andere. Benazir merkte een wegwijzer op met de vermelding
van een met de hand geschreven ‘Albergue’. Het leidde ons naar een oude vervallen houten poort van een gebouw
dat ons deed denken aan een middeleeuwse gesloten boeren erf.. In die grote poort was een deuropening maar de
deur zelf lag enkele meters verder te verteren in de zon. De onderkant van de poort was ofwel verweerd ofwel
volledig weg gefret door de ratten. Hier was het te doen.
Na overleg besloten we toch maar binnen te stappen en… de hemel ging voor ons open. We betraden een
binnenplein vol met lommerige bomen en een fris groen grastapijt. In het midden was een heus zwemdok en een
prachtige sculptuur van enkele collega’s peregrinos. De verblijfplaatsen waren in laagbouw ondergebracht rondom
het binnenplein en als verwelkoming werd ons een fris glas witte wijn aangeboden. Dit was het paradijs voor
slechts 5 E de man. Bedankt St Jacob.
Toen iedereen al sliep zei John nog stilletje:
‘Zeg Jos, op de Lorelei, dat was een Nimpf en geen Sirene zene’.
‘Muggenzifter’ !
Die hemelse refugio in Boadilla del Camino, of liever, albergue (eigenlijk is dat hetzelfde, het ene is gemeentelijk,
het andere is privé) was een echte oase in de woestijn. We konden er uitgebreid douchen, wassen en plassen en als
kers op de taart een frisse duik nemen in dat héérlijke zwemdok.
De eerste die we tegen kwamen was Vall de Braziliaan. Hij was in het gezelschap van… jawel, een Hollander met
de naam Frans. Ze liepen al twee dagen samen: ‘en ik help hem zoveel ik kan’ zei Frans welgemeend. Hij had recht
van spreken want ook hij was van vóór zijn deur in Nederland vertrokken en had er dus al heel wat kilometers met
dito ervaring opzitten. Dit was al de vijfde Hollander die zo’n onderneming aandurfde. Ik was haast geneigd er
mijn hoed voor af te doen, maar toen brak mijn klomp; als je te voet van huis vertrekt spaar je natuurlijk een trein
ticketje uit en dat scheelt een slok op de borrel.
Hoe die twee elkaar verstonden is me nog steeds een raadsel, Frans sprak een soort Engels dat alleen Hollanders
kennen en Vall verstond er de ballen van. Hij was ook een spraakwaterval wat helemaal niet paste bij de eerder
teruggetrokken en rustige Vall.
Frans was ook een fantasiest. Hij geloofde steevast in de voorzienigheid van de Heilige Apostel en trachtte ons
ervan met fantastische verhalen te overhalen. Zo was hij op een gegeven momente de weg verloren in Frankrijk.
‘Had ik nu maar een landkaart van de streek’ vertelde hij, ‘en zie, plots zie ik daar langs de weg een verfrommeld
stuk papier dat juist dé kaart bleek te zijn die ik nodig had. Is dat soms geen voorzienigheid’ ?
John kon zijn lach niet meer inhouden en Frans liep iets roder aan.
‘Je gelooft me niet hé, je denkt dat ik sta te zwetsen hé ‘?
‘Neen’ zei John, ‘ik geloof je niet. Dat je verloren bent gelopen daar twijfel ik geen seconde aan, en dat dàt het
werk was van de heilige Jaak, dat wil ook nog geloven, maar de rest is flauwe kul Frans’.
‘Now Pepe, hoe kun jij dat met zo’n stijfkop uithouden ? Daar geraak je toch nooit mee tot in Compostela’,
repliceerde Frans.
Later zou Frans tot zijn verbazing moeten vaststellen dat er ook waren die het met hém niet uithielden.
Het was een refugio met eten wat de pot schaft en dat is helemaal niet laatdunkend bedoeld want onze borden
werden met de fijnste lekkernijen gevuld. Wij zaten met zes verschillende nationaliteiten aan één tafel en babbelden
er op los in het Engels, Spaans, Frans, Nederlands en Duits. Naast den John zat een Engels meisje uit Londen
terwijl ik geflankeerd werd voor Jan en Vall. Er werd over van alles en nog wat gekeuveld maar het viel toch op
dat die griet uit Londen nogal hooghartig haar zegje deed. Het lag er nogal dik op dat Engeland ‘still ruled the
world’ alhoewel John haar al eens duidelijk had gemaakt dat ze enkel de poesjenellen van Bush waren. Maar
blijkbaar wilde ze dat niet verstaan en den John was genoodzaakt een stapje verder te gaan door ZIJN visie van het
scheppingsverhaal te vertellen.
‘Listen’ zei hij, ‘In the beginning there was nothing, then there was Antwerp and all the rest was built around it’.
Voilà en daar moest ze het mee doen.
Ook op culinair vlak werden er verschillende specialiteiten uitgewisseld, maar ik spande de kroon met mijn recept
van waterkonijn met pruimen en rijst.
‘Never hered about that’ zei de Engelse, ‘what the hell is a water rabbit ?’
Gevooist begon ik uit te leggen dat het te vergelijken was met echt konijn maar dan stukken lekkerder. Benazir
deed teken met twee vingers boven haar hoofd om de oren van een konijn te imiteren.
‘It has no ears’ zie ik beslist, ‘mensen die ooit miauw hebben geproefd kunnen de smaak nog het best plaatsen’
vervolgde ik.
En toen ik vertelde dat het eigenlijk over een rat ging moest die Engelse bijna kotsen.

Wijle Weer Weg. Inderdaad, de Bosgeuzen zijn niet in te tomen. Dit keer hebben we het voorzien richting
Mollem en meer bepaald nemen we daar deel aan de zogenaamde HOPDUVELTOCHTEN
van wandelclub WRC Manke Fiel. Die Manke Fiel verwijst naar Theofilius van Vaerenbergh die eertijds
zeer betrokken was met het promoten van de streek en de natuur in de omgeving van Asse en daartoe zelfs
eigenhandig bewegwijzering aanbracht naar de meest toeristische plaatsjes. De figuur bij uitstek dus om er
een wandelvereniging naar te noemen.
Dat terzijde. Een uurtje tuffen brengt ons bij ’t Kloosterhof te Mollem. Inschrijven ter plaatse is GRATIS
voor onze Bosgeuzen en hoef je ook niet zelf te doen. Wel jouw stappertjes aantrekken en gezwind op
wandel gaan. Daarbij kies je dan uit 3-5-7-10-14 of 21 km.
Naargelang de afstand krijg je heel wat fraais op jouw tocht. Alleszins kan je je verwachten aan een licht
golvend landschap met prachtige vergezichten in het Land van Asse. Je doorkruist al doende diverse bosgedeeltes. Zoals het Kartelobos, in de volksmond Kettelobos, dat met zijn 12 ha het grootste is van de
gemeente Asse. Het is een mooi, oud loofbos met voornamelijk boomsoorten als beuk, zomereik, es, els en
wilg. In het voorjaar kleurt het bos ook paars van de boshyacinten, zoals het Hallerbos. Nabij het Kartelobos
krijgen we wellicht ook het Paardenbos, het Heibos en de Paddenbroeken onder de schoenzolen.
De Brabantse Kouters dan is een streek in Vlaams Brabant, die deel uitmaakt van de groene gordel ten
noorden van Brussel. Het gebied wordt doorkruist door wandelpaden. Er zijn in de omgeving tal van
voormalige buurtwegen terug vrijgemaakt. Gekend is Streek-GR Groene Gordel die doorheen Mollem loopt.
Als oudste hopregio van Vlaanderen zorgt ze voor de grondstof van de abdijbieren.
“Kouter” betekent “bewerkt land”, het zijn grote open akkers, zoals de Groeningekouter uit de
Guldensporenslag. In de buurt van rivieren zijn het vaak de iets hoger gelegen gebieden, de lagere delen
noemt men “meers”.

Oppikuren:
07.30 uur:
Muziekacademie,
Turnhoutsebaan
Schilde
07.45 uur:
Kerk ‘s
Gravenwezel

Op zaterdag 1 augustus bussen we naar Moerbeke (OVl) ter deelname aan Zomertocht-Adriaanstocht van
wandelclub Padstappers Geraardsbergen.
De Vlaamse Ardennen hebben meer dan 850 km aaneengesloten wandelpaden, verdeeld in lussen van
diverse afstanden. De Padstappers maken hiervan dankbaar gebruik en dus kunnen alle op deze Zomertocht
ten volle genieten van het prachtige, heuvelende landschap met héél wat natuur en dit op elke afstand.
Alleszins gaat het langs de uitlopers van de reeds vernoemde Vlaamse Ardennen maar ook de zogenaamde
‘Pays des Collines’ en het Pajottenland komen aan bod.
Al naargelang jouw voorkeur kan je de prachtige natuur-omgeving ontdekken met een keuze uit 5 afstanden
=== 7-10-14-18 of 22 km.
De streek waarin de wandelroutes zijn uitgezet bevat een groot boscomplex waartoe het Raspaillebos, met
het aangrenzende Moerbekebos, het bosreservaat Karboolbos en het Kluisbos behoren.
Het Raspaillebos ligt op een steile flank van de getuigenheuvel Bosberg (107,5 m). Het is een reliëfrijk
landschap met steile valleiwanden en diep ingesneden dalen. Een steile kasseihelling snijdt het bos in twee
en gaat op de top over in een Romeinse heirbaan, gekend als de laatste rechte lijn in de Ronde van
Vlaanderen.
Lang geleden, ten tijde van de Romeinen, maakte het Raspaillebos deel uit van het Kolenwoud, zo genoemd
omdat er massaal houtskool werd gebrand voor de ijzerproductie. De naam van het bos zou afgeleid zijn van
“rapaille” (uitschot) of van “raspe” (hakhout). Er ontspringen ook tal van bronnen, bij één van deze bronnen
werd een kapelletje ’t Juffrouwke gebouwd, toegewijd aan de heilige Apollonia, omdat het water zou helpen
tegen tandpijn. Mysterieuze gebeurtenissen omtrent een Mariabeeld lokten vroeger massaal bedevaarders
naar het Raspaillebos, aan de voet van de Bosberg werd daarvoor een kapel opgericht. Bij de opstand van de
Gentenaren (14de eeuw) vluchtten de verjaagde landbouwers naar het bos, er ontstonden roversbenden, die
rooftochten ondernamen in de omgeving, vandaar waarschijnlijk de naam Rapaille= gespuis.
Geven we nog even mee dat iedereen een Gratis melkproduct mee krijgt en dat er voor de kinderen ook een
heuse kinderzoektocht met attentie is voorzien.

Oppikuren:
07.30 uur:
Muziekacademie,
Turnhoutsebaan
Schilde
07.45 uur:
Kerk ‘s
Gravenwezel

Intussen zijn er de voorbije maanden reeds de nodige Bosgeuzen-initiatieven door de Corona-perikelen
afgelast geweest. Niettemin, zoals reeds in het ‘Secretariaatsnieuws’ vermeld plaatsen we alsnog dit artikel
over onze ‘Gratis Wandelen voor Bosgeuzen’ met een positieve ingesteldheid in gedachten dat deze tocht
kan plaatsvinden. Je kan dit altijd checken op de website van Wandelsport Vlaanderen maar we houden je
ook op de hoogte via mail. Mocht je niet over een e-mail-adres beschikken, aarzel dan niet voor de nodige
info even te bellen naar Pepermans Johnny 03/6462905.
Op zondag 16 augustus is onze derde Gratis tocht gepland bij onze collega’s de Zandstappers te
Wechelderzande. Meer bepaald hun Walk Togethertocht. Deelname is Gratis voor onze leden. Wel de
lidkaart niet vergeten.
Info over de tocht:
-

-

-

-

Omstreeks 1900 was Wechelderzande de verblijfplaats van vele kunstenaars onder wie Florent Crabeels, Adriaan
Heymans en Jaak Rosseels (de Wechelse school). Het oude Gasthof de Keizer was hun geliefd toevluchtsoord.
Heden ten dage telt Wechelderzande ongeveer 4000 inwoners. Tijdens deze tocht maken we kennis met de prachtige
natuurgebieden die onze gemeente rijk is. Bossen en heiden staan centraal op deze tocht in het hartje van de
Kempen.
Deze groene wandeltocht begint met een ommetje rondom
Hof d’Intere, een renaissancekasteel dat stamt uit 1649. Het huis
fungeerde later als pastorie van 1688 tot 1964 en nadien als
gemeentehuis tot de fusie in 1977. Sindsdien is het een gemeentelijk
centrum met bibliotheek en park. Je kan tussen 13-18 u gratis een
bezoekje brengen aan de kunstwerken die in de tuin uitzonderlijk
tentoongesteld worden.
De 4 km wandelen rondom het centrum van Wechelderzande
en hebben hun rustpost na 2 km in de oude jongensschool. Zij
passeren het kasteeltje Seringenhof, het kasteel Hof d’Intere en
wandelen door de bossen rondom de voetbalterreinen van FC De
Vrede.
De korte afstanden 6 en 9 km hebben hun rustpost aan de sportvelden van de Pulsebaan
Zij wandelen door de bossen en langs de vele weilanden van het gehucht Moereind. De 9 km steekt de autoweg over
en via de zandwegen rondom het motorcross-terrein wandelen ze naar de rustpost. Vandaaruit is het nog 2.6 km
stappen naar de aankomst.
Ook de lange afstanden 23, 27 en 32 km volgen het traject van de 9 km naar de rustpost Pulsebaan. Vandaar
wandelen ze verder tussen de eeuwenoude beuken van Blommerschot. Het wandelpad brengt ze in de Stille Kempen
met zijn prachtige landduinen, afgewisseld met buntgras en rododendrons. In de oude jongensschool van
Wechelderzande hebben ze hun 2de rustplaats.
Van hieruit stappen ze samen met de 13 en 19 km naar de Lilse Bergen. In Bersegem maken ze kennis met een
prachtige nieuwe heidevlakte met enkele waterpoelen. Via de vele dennenbossen gaat het naar de rustpost.

-

-

-

Voor de 19 en 32 km wacht hier een lus van 5.5 km. Onderweg passeert men
de Achtzaligheden boom. Het is een grove den bekend omwille van zijn
grillige vorm. De boom, genoemd naar de acht zaligsprekingen van Christus,
dankt zijn naam aan het feit dat hij oorspronkelijk over het uitzonderlijke
aantal van acht stammen beschikte. De precieze ouderdom kan nog niet met
zekerheid bepaald worden, maar geschat wordt dat zijn vroegste bestaan
dateert van rond 1850. Door vele stormen is de boom ondertussen zwaar
beschadigd.
Vanuit de rustpost gaat het terug naar de aankomst. Eerst moeten er nog
enkele zandduinen overwonnen worden. Dan stapt men verder langs een
bosmeer. En alvorens Wechelderzande te bereiken moet men ook nog door het
natuurgebied rondom de Visbeek. De wandelweg loopt doorheen de vallei van
de visbeek die hier een enorm waardevol en uitermate gevarieerd
natuurgebied vormt. Moerasbossen, kwelrijke hooilanden, droge en natte
heide, gagelstruwelen, je komt het er allemaal tegen. De visbeek met tientallen
verschillende plantensoorten, is hier de levensader van de Kempense
beekvallei. De plantenliefhebber komt hier zeker aan zijn trekken. Het hoeft
dan ook geen betoog dat het er bruist van het leven.
Wie houdt van een stevige boswandeling afgewisseld met enkele prachtige natuurgebieden, moet zeker afzakken
naar Wechelderzande. Bij warm weer zorgen de bossen voor de nodige verkoeling en bij koud regenachtig weer
zorgen ze voor de nodige beschutting. Wij zorgen voor de nodige rustposten midden in de natuur zodat je bij mooi
weer buiten kan genieten van de gezonde Kempische boslucht bij een drankje en een hapje.
Startzaal: PC Zandfluiter, Tulpenlaan 1, 2275 Wechelderzande
Tocht: Hartje van de Kempen / Walk Together
Afstanden: 4/7/11/14/20/25/32 km.
Deelname: Gratis voor Bosgeuzen mits vertoon van geldige lidkaart 2020
Inschrijving: 06.15-15.00 uur Laatste aankomst vóór 18.00 uur
Info: www.bosgeuzen.be / www.zandstappers.be / www.wandelsportvlaanderen.be
Pepermans Johnny: pepermansjohnny2170@gmail.com of Tel.nr.: 03/6462905

Speel de glimlach niet kwijt…..ook niet in Coronatijd
Economie
Zo simpel zit de financiële wereld in feite in elkaar
Het is september in een dorpje aan de kust van de Zwarte Zee.
Het regent en het dorpje lijkt verlaten. Het is een moeilijke tijd.
De inwoners hebben allemaal schulden, en leven op krediet.
Plots verschijnt een rijke toerist ter plaatse ... en stapt het enige hotel van het dorpje binnen.
Hij legt een bankbiljet van €100 op de balie, en gaat naar de eerste verdieping om een kamer uit te zoeken.
De hoteleigenaar pakt vlug de € 100, en rent naar de slager om zijn schulden te betalen.
De slager pakt die €100 aan, en gaat spoorslags naar de varkensboer om zijn schulden te betalen.
Op zijn beurt rent die naar de verpachter, en betaalt zijn schulden af.
De verpachter haast zich naar de enige prostituee in het dorp die, vanwege de crisis, haar diensten op krediet
aanbiedt... en betaalt haar zijn schulden.
De prostituee haast zich naar het hotel, en betaalt de hotelier de kamerhuur.
De hotelier legt de €100 weer op de balie.
Op dat moment komt de rijke toerist naar beneden, neemt de €100 van de balie, omdat hij niet tevreden is
over de kamer.
Niemand heeft iets verdiend, er is niets veranderd, maar het hele dorp is wel schuldenvrij…
De wereldeconomie teruggebracht tot de basics.
Moet je daar nu jaren voor naar de universiteit?

Ja, beste Bosgeuzen. De Puur Natuur Wandeling zoekt eraan te komen. Op zaterdag 22 augustus trekken we
richting Meerhout om er onze voetjes doorheen de natuur te wagen. Als riviertjes, bossen, heide en
graslanden jou kunnen bekoren dan ben je alvast aan het goede adres.
We vertrekken vanaf Meerhout richting Bel waarbij we regelmatig de Nete in het vizier krijgen. Al snel
volgt een gebied bezaaid met vennetjes en vijvertjes. Het Bels Broek ligt in het verschiet wat we vervolgen
met de eerder open vlakte van de Belse Heide. We flaneren langsheen het Torfven en kruisen de
zogenaamde Kapucienerberg. Hier kan je wellicht de witte bloemen van de kamperfoelie ruiken. In de
laagtes vallen elzen en dotterbloemen op en fladderen juffers en libellen. Alleszins maken we op de
landduinen kennis met de kracht van het zand. Je voelt en ziet het overal. Een avontuurlijk landschap dat
garant staat voor een mooie natuurervaring.
Een tussenstop om onze lever terug op peil te brengen is dan aan de orde.
Na op innerlijke krachten gekomen te zijn lonkt een bospartij waarna we weerom vergast worden door
vijvertjes van allerlei kunnen. Even houdt de Nete ons gezelschap maar we wuiven hem uit om een minipaadje in te duiken. Alhoewel we dan in de buurt zijn van onze vertrekplaats houden we die nog even voor
wat ze is en kiezen we resoluut voor een ommetje waarbij we het Totterpad onder de schoenzolen krijgen en
natuurlijk ook de Totterbrug, een avontuurlijke boomstambrug over de Grote Nete waarvan de naam
refereert naar de doelsoort, de otter, die hier in de jaren ’50 van de vorige eeuw voor het laatst werd
opgemerkt. We komen ook voorbij het bezoekerscentrum van Natuurpunt dat in een, inmiddels
gerestaureerde, oude Watermolen is gevestigd.
In een notedop:
Wanneer: Zaterdag 22 augustus
Waar: Afspraak bij Den Doktoor: Gasthuisstraat 58, 2450 Meerhout
(picknick= OK)(open vanaf 11.00uur).
Vertrek wandeling: Om 12.30 uur zijn we ribbedebie.
Afstand: 12,5 km (verkorting mogelijk)
Tussenstop: Ja, natuurlijk. De Kleine Volmolen te Bel (na ongeveer 5,5 km.)
Deelname: Gratis en voor niks.
Inschrijven: Hoeft niet maar het is leuk om te weten of je van de partij gaat zijn.
Info: Pepermans Johnny. Tel.: 03/6462905 pepermansjohnny2170@gmail.com

De jaarlijkse, traditionele septembertocht staat weerom in de steigers. Eigenlijk bestempelen we hem nu als
Haringtocht en gebruiken we de term Zevenslager voor de laatste keer. Verandering van spijs doet eten hé.
In alle geval blijft de gepresenteerde wandel-cocktail inhoudelijk dezelfde en zal die zoals steeds naar meer
smaken.
Want…..ook nu hebben we voor onze Bosgeuzen heel wat wandel-fraais in petto.
Om te beginnen dus een keuze uit 4 afstanden. Meer bepaald 6, 11, 16 en 22 km.
De 6 km stappers kunnen zich vergenoegen in bospaadjes en auto-arme smalle wegen voorbij enige
geklasseerde hoeves die hen via een zig-zag-pad nabij het prachtige Kasteel van ’s Gravenwezel brengt.
Vervolgens belanden zij in het Caterstraatje (bospaadje) dat hen voorbij het omwalde Catershof brengt en
waar natuur alomtegenwoordig is. Tot welverdiende rust komen in de Smidse.
Natuurlijk laten ook de 11 km-stappers het niet aan hun hart komen. Zij krijgen, samen trouwens met de 16
en 22 wandelaars, het privé-gedeelte van het Domein van Scheut onder de schoenzolen. Een veelal
onbekend en ongerept brokje puur natuur met kronkelige, grassige wegeltjes, beekjes en bruggetjes.
Opgelet….het domein is enkel voor onze deelnemers toegankelijk. Na dit vele groen via de Plantentuin
verlaten te hebben nemen onze stappers nog een stukje Picardiëbos mee waarna ze, bij de alomgekende
Antitankgracht, afscheid nemen van hun collega’s 16 en 22 km. Zij passeren nabij Schildestrand enige
horeca-gelegenheden waar zij lever en maag op peil kunnen stellen. De gracht en vervolgens de Ketelstraat
volgend pikken zij in bij de 6 km om samen het Caterstraatje in te duiken.
De 16 en 22 doen er nog een stevig(e) stap(je) bovenop en trekken naar visclub De Zonnebaars voor een
natje en een droogje. Daar houden de 16 km’ers het even voor bekeken want voor hen is dit het verste punt.
De 22 km-globetrotters houden, letterlijk, voet bij stuk en exploreren er nog zo’n 6 km bij. Daarbij genieten
zij niet enkel van de fauna en flora van de Antitankgracht maar nemen zij ook het Breeveld-en Sniederspad
onder de loupe. Natuurlijk ook onverwachte kronkelingetjes in de Halse bossen. Mini-stukjes heide en weioversteekjes zijn eveneens van de partij. Tenslotte belanden ze voor een tweede keer bij de Zonnebaars waar
ze uitbundig (hmhm) verbroederen met de 16 km-route. Enige veldwegen verder brengt hen bij het
Schildestrand en vervolgen ze de omloop zoals hun mede-Bosgeuzen van de 12 km. om ietwat verderop
samen met de 6 km-ers richting Smidse te flaneren.
!!!Wellicht worden kleine gedeeltes van het parcours ‘gepijld’. Wel steeds beschrijving volgen.!!!
Nadien heerlijk smullen van de vers-gegrilde haring aan wandelvriendelijk Bosgeuzen-prijs
Voor bijkomende info:
Pepermans Johnny. E-mail: pepermansjohnny2170@gmail.com Tel.nr.: 03/6462905

ZONDAG 27 SEPTEMBER

BUS-UITSTAP ARDENNENTOCHT

Al wijken we niet van de traditionele benaming ‘Ardennentocht’ niet af, wat de locatie betreft durven we
ons al eens op een zijspoor begeven. Zo ook voor deze natuurgerichte bus-daguitstap.We kozen voor de
gelegenheid voor onze Noorderburen en dit in omgeving Gronsveld, Sint-Geertruid en Rijckholt. Namen die
weinigen bekend in de oren zal klinken. Mee op stap gaan is dus de boodschap.
Ochtend: Ons busje brengt ons bij café De Zwaluw (’t Schieperke) waar we ons aan een koffietje of theetje
wagen. We worden nadien ‘gedropt’ voor een natuurgerichte wandeltocht in de streek. Een gebied bezaaid
met groeves zoals de Varkensgatgroeve en tal van zogenaamde Grubben die veelal erosieoverblijfselen die
tot holle wegen of droogstaande beken geleid hebben. We mogen ons verwachten aan smalle, onvermoede
doorsteekjes en wei-of bospaadjes. Afstanden 5 of 8 km.
Onze picknick (dus wel meebrengen hé) verorberen we eveneens in De Zwaluw.
Middag: Na de dorst gelaafd en de honger gestild te hebben worden we weerom uit de bus gekegeld. Nu
gaat de tocht vanaf Rijckholt richting Sint-Geertruid. Diverse afstanden tussen 5 en 9 km gaan we hiertoe
voorzien. De ‘grotere’ routes doen uiteraard extra kronkels. Alleszins komen voor allen de Savels-en
Eijsderbossen onder de schoenzolen. Bossen gekenmerkt door putten, groeven en vuursteenmijnen. En….net
zoals in de voormiddag….massa’s natuur. Voor de diehards hebben we nog enige extra wandelverrassingen
en een rimboe-aandoend pad in petto.
Avondmaaltijd: Als niemand de weg kwijt raakt (grapje zene) komen we terecht bij camping De Bosrand
waar we niet alleen even kunnen bekomen op het terras maar waar ons ook in buffetvorm een avondmaaltijd
geserveerd wordt.
- varkenshaas met champignonroomsaus - zalm op vel gebakken - frites en aardappelkroketjes
- ciabatta met kruidenboter - gemengde salade met dressing - salades en olijven - verse fruitsalade
Deelname: Natuurlijk wil je op deze uitstap van de partij zijn. En dat kan voor een deelnameprijs van €25
per persoon. Daarin zit het vervoer met bus, ochtendstop, avondmaaltijd en begeleiding van
supersympathieke (hmhm) Bosgeuzen. Niet-leden betalen €35 (enkel indien plaats beschikbaar).
Inschrijven: Geef eerst een telefoontje of stuur een mailtje naar Ronny Roothans:
(03/3532971 / 0477/385618 / ronny.roothans@skynet.be)
Na bevestiging storten op rekening van Bosgeuzen: BE34-2200-2350-8590
Algemene Info: Pepermans Johnny. Tel.nr.: 03/6462907 mail: pepermansjohnny2170@gmail.com
Opstapplaatsen / uren: 07.30 uur Muziekacademie Turnhoutsebaan Schilde
07.45 uur Kerk ’s Gravenwezel
Vertrek huiswaarts: Wordt voorzien 18.30-19.00 uur

Hier gaan we dan van start met de derde editie van onze kwis jaargang 2020
en met de toepasselijke naam ’Als ’t verstand in de hand is’.
Wat is de bedoeling. Je zet in het kader de antwoorden op de gestelde
vragen. Zet dan de letters uit alle vakjes met een * achter elkaar (van links
=> rechts, van boven => onder).
Als je dit correct doet dan krijg je een spreekwoord. Of toch bijna. Want
twee woorden uit het originele spreekwoord hebben we vervangen door
woorden die verband houden met onze Bosgeuzen. Je bezorgt me niet alleen
de antwoorden op de vragen maar ook de twee originele woorden.
Oplossingen bij Pepermans Johnny (Ringlaan 9 bus 9, 2170 Merksem).
Mailen kan ook naar pepermansjohnny@gmail.com. Of afgeven in onze
Smidse wanneer geopend. Laatste inlevering zondag 6 september 18.00 uur.
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1* Dit in een welbepaald Aziatisch land levend dier.
Zijn Afrikaanse soortgenoten zijn zowat op alle vlakken
heel wat groter en dit betreft bijvoorbeeld ook de oorschelpen
en de slagtanden. (naam bestaat uit 2 delen => in te vullen zonder spatie).
2*
a) Je ziet een gedeelte van een pop die beoogt een
legendarische strip-en filmfiguur voor te stellen. Onze tip:
Het is zeker geen groentje. Of wel? =============

*

*

b) Eén van de beroemdste liedjes van Marilyn Monroe begon als volgt:
The French are glad to die for love
They delight in fighting duels
But I prefer a man who lives
And gives expensive jewels
A kiss on the hand
May be quite continental
But ? are a girl's best friend
Zet wat in de plaats van het vraagteken hoort in het Nederlands en vul het enkelvoud in.
c) Cryptisch: 2 dezelfde muzieknoten is uitgestorven.
3*
a) We zoeken de artiestennaam van een wereldberoemde zangeres en actrice. “Poker Face” werd beloond
met een Grammy. In 2018 scoorde ze in ‘A Star is Born’ (2 delen zonder spatie).
b) De Efteling, Bobbejaanland, Walibi zijn wat we zoeken. Wel in het enkelvoud graag.
4*
a) Is het enige van de door Moslims erkende Islamitische Heilige Boeken dat zuiver zou zijn
overgeleverd.
b) Welke collega van ‘Lucifer’ kan je maken met de letters uit ‘NAAST’.
c) Deze installatie is gemaakt om met bepaalde golven de omgeving naar,
al dan niet gewenste, objecten op te sporen. Onze tip: Ook achterstevoren blijft het
ding zijn werk doen.
5*
a) We zoeken de achternaam van deze acteur. Hij ontving een Oscar voor
beste mannelijke bijrol in de film ‘Once Upon A Time in Hollywood’=======
b) Ik zal proberen dit snij-of steekding te beschrijven zonder te veel te
verklappen. Het voorwerp is opvouwbaar waarvan het lemmet zijdelings uit het
heft kan worden geklapt. Dit kan handmatig of automatisch met een druk-of
springmechanisme.
c) Als je deze eendachtige vogel achterstevoren laat lopen wordt hij de
eerste van de voormagen bij herkauwers.
6*

a) ’s Gravenwezel, de ? der Voorkempen. Wat hoort in de plaats van het vraagteken?

b) Wordt algemeen aanvaard als het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op
de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde
dag na zijn kruisiging.
c) Jantje zag eens ? hangen, O! als eieren zo groot.
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken. Schoon zijn vader 't
hem verbood.
Wat zag Jantje hangen? (in het enkelvoud).
7*
a) De naam van de musical, gecomponeerd door Andrew
Lloyd Webber, die bij onze foto hoort. ==========
b) Hier enkele beweringen waarvan we in het midden
laten of ze al dan niet waar zijn.
‘Hij weet waar de mosterd te halen’.
‘Hij heeft zeven zonen’.
‘Met vader erbij is hij een bekende artiest’.
‘49-ers zien hem stilaan aankomen’.
c) Kleur die bij Marco Borsato hoort.

8*
We zoeken het niet ongevaarlijke beroep van de man wiens hand
we nog net op de linkerzijde van onze foto ontdekken. Een bezigheid die
trouwens voornamelijk in India en Egypte wordt beoefend en waarbij
dikwijls een blaasinstrument wordt gehanteerd al reageren slangen niet echt
op de muziek maar veeleer op de bewegingen van de persoon die zijn
kunsten ten berde brengt. =================================
9*
a) Met ‘D’ ervoor kost het me wat. Met ‘P’ ervoor wordt het
zuiver. Met ‘G’ ervoor is het geen weer om buiten te komen. Met ‘Z’
ervoor denk ik aan citroenen.
b) Intussen is wat we zoeken gepromoveerd tot een niet aardig scheldwoord maar oorspronkelijk zou het
uit de pottenbakkerij afkomstig zijn. Met name tijdens de Oudheid, Grieks-Romeinse tijd en de Middeleeuwen
was pottenbakken een veelvoorkomend fenomeen en was pottenbakker een veelvoorkomend beroep. Als een pot
tijdens het bakproces brak en sneuvelde, bijvoorbeeld omdat de bakoven te heet gestookt was, werd dit een ?
genoemd dat meteen weggegooid werd. Dit soort stukken waren natuurlijk niet bruikbaar, je had er niets aan…
c) Eertijds werden berkentakken of twijgen met lint, koord of bamboe aan elkaar vast gemaakt om er
mee te kunnen vegen of bijvoorbeeld een schoorsteen proper te maken. Dat je hier vroeger ook Piet, de knecht
van Sinterklaas, mee zag rondlopen is dus begrijpelijk. Dat je er ook mee kon dreigen of een tik mee kon geven
is natuurlijk minder leuk.
10*

a) In 1964 ontwierp de Oostenrijkse Amerikaan Rudi Gernreich de eerste ?. Hij is tevens de bedenker

van de term. Gernreichs ? zag eruit als een uit één stuk bestaand
badpak, dat echter ter hoogte van de taille was afgesneden
waardoor de borsten ontbloot werden (topless). Er liepen twee
riemen over de schouders.
b) We zien hier de bovenzijde van een gebouw in de
Antwerpse Bouwemeesterstraat. Over wat voor soort gebouw gaat
het hier (algemene term dus)? =======================
OPLOSSINGEN:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

De twee te zoeken woorden:
Schiftingsvraag:
Vanaf het gelijkvloers ga ik via de trap tot de zevende verdieping en dan weerom terug naar beneden. Hoeveel
meter zal ik dan, volgens mijn pedometer dan toch, afgelegd hebben. Schatten maar.
(Schiftingsvraag komt enkel in aanmerking bij gelijk gehaalde punten).

Naam:

voornaam:

Adres: straat:

nr.:

Tel./GSM.nr.:

e-mail:

gemeente:

RAADSELMAN-WANDELZOEKTOCHT
De verderfelijke, verfoeilijke, vermaledijde (en nog zo’n heleboel gelijkgestemde onaardige beschrijvingen
die met ‘ver’ beginnen) Raadselman is weer vrij. En, natuurlijk is hij weer duchtig bezig de mensen het
leven zuur te maken. Hij zwaait er zoals steeds op los met zijn raadsel-scepter en iedereen die te maken
krijgt met zijn vragen, raadsels, rebussen, droedels en zoekfoto’s kan niet anders dan, onmachtig de
oplossingen te vinden, vol frustraties en schaamte het onderspit delven.
Zowat de hele bevolking zit daarmee in zak en as, heeft een serieuze dip, zit aan de stress-pillen, is helemaal
down en ziet het kortweg niet meer zitten. Temeer daar Raadselman met één van zijn legendarische
Raadselman-Wandelzoektochten boven water komt en deze vanaf 1 juli als een onvermijdelijk zwaard van
Damocles boven de hoofden laat hangen.
Wie immers een blik in het verleden werpt weet dat deze zoektocht niet alleen maar klassieke
zoektochtvraagjes bevat maar dat hij bovendien vol zit met verborgen foto’s die je dan soms ook nog eens in
volgorde moet zetten. Bovendien schuwt Raadselman geen raadsels, rebussen, droedels en puzzels die te pas
en te onpas vanuit zijn waanzinnige hersenen ontsproten in de zoektocht opgenomen worden. Komt daarbij
dan ook nog een geschifte schiftingsvraag en een al even gekke zoekvraag in omgeving van het clubhuis van
de Bosgeuzen, de Smidse dus, en men kan zich al inbeelden wat voor een geestelijke slachting Raadselman
gaat veroorzaken.
Maar…..er is licht in de duisternis. Wandelclub Bosgeuzen is vastbesloten zich niet te laten imponeren of
intimideren door Raadselman. Als enigste vereniging die Raadselman durft te trotseren gaat de club absoluut
de Wandelzoektocht-uitdaging niet uit de weg en zal er vol tegenaan gaan om de duivelse Raadselman een
koekje van eigen deeg te geven.
De Raadselman-wandelzoektocht zal door de Bosgeuzen GRATIS ter beschikking liggen en iedereen die
wil, dus niet alleen de clubleden, zullen hier vanaf 1 juli GRATIS aan mogen deelnemen.
(red.: Bovenstaand verhaal is natuurlijk lichtelijk overdreven. Uit betrouwbare bron weten wij dat het met
die zoektocht nogal meevalt en dat die echt wel familiaal, gericht is. Hier en daar een addertje onder het
gras mag men wel verwachten. Alleszins goed voor heel wat ontspanning dus).

