
De Grote Groen-Gangmakerspeurtocht: parcours 

Start Wiebelplein (achterzijde Boechoutse bib). Met rug naar bibliotheek rechtdoor 

Vredeborgstraat. Links Lintacker. Boshoek dwarsen. Trage weg nemen tot Alexander 

Franckstraat. Alexander Franckstraat tot voorbij spoorweg volgen. Links trage weg 

tussen huisnummer 201 en 203. Provinciesteenweg oversteken (hier geen foto’s of 

vragen). Asberglaan. Rechts Heerbaan. Links Dielmanlaan. Rechtdoor Termikkelaan. 

Rechts Hellestraat. Links aanhouden. Rechtdoor Sneppenbosweg. Rechts ter hoogte 

van containerpark grijze grindweg. Even volgen. Rechts natuurpad. Links Hellestraat. 

Nogmaals links Hellestraat. Rechts Smeendijk. Links over huisnummer 70 trage weg 

die uitkomt op Nieuweweg. Rechtdoor Bloemenhof. Links Hondsstraat (u ruikt dat 

goed, dit is Lier). Inmiddels in Vremde links Grotehoeveweg. Cijnshofweg rechts laten 

liggen. Links Broechemsesteenweg. Op dit stuk Broechemsesteenweg geen foto’s of 

vragen. Rechts Sint-Bernardsstraat. Links Eekstraat. Kort na begin zandweg Eekstraat 

links trage weg. Trage weg gaat naar rechts. Opgelet, lekker smal. Trage weg komt uit 

op Withofstraat. Withofstraat volgen tot Broechemsesteenweg. Rechts 

Broechemsesteenweg. Volgen tot het einde. Boomkensstraat. Dorpsplaats, een 

toertje maken om de kerk. Zet u gerust even neer op een terras. Weverstraat. Ter 

hoogte van huisnummer 32 rechts Van Der Grachtstraat. Links Pietingbaan. 

Rechtdoor aardeweg Rozenlaan. Rechtdoor asfaltweg Rozenlaan. Rechts 

Weverstraat. Weverstraat blijven volgen tot u bijna in Borsbeek bent. Links 

Koeveldstraat. Rechtdoor Olieslagerijstraat. Rechtdoor Spokenhofstraat. Links 

Sombekestraat. Links Kwakkelstraat. Links klein weggetje. Schransstraat linksschuin 

oversteken. Klein weggetje. Rechts Kardinaal Sterckxstraat. Rechts Gillegomstraat. 

Provinciesteenweg oversteken. Rechtdoor Selbstraat. Rechts naast fietsenstalling. 

Doe maar een toertje rond het gemeentehuis. Links Smalleweg via achterzijde 

gemeentehuis. Rechts Heuvelstraat. Spoorweg dwarsen. Rechtdoor Heuvelstraat. 

Links Lange Kroonstraat. Rechtdoor Van Colenstraat. Rechtdoor Jef Van Hoofplein. 

Wiebelplein. Proficiat, u bent er reeds! 



Op een kaart ziet dat er zo uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Grote Groen-Gangmakerspeurtocht: vragen 

Lees zeker goed de spelregels. Daar komt u bijvoorbeeld te weten dat u de 

antwoorden in ronde 3 en ronde 4 op het hele parcours kunt terugvinden. 

 

Ronde 1: openvragenronde 

De antwoorden op de eerste tien vragen vindt u in het eerste deel van het parcours. (start -> 

centrum Vremde) Om het u extra gemakkelijk te maken staan de vragen meteen in de juiste 

volgorde. 

1. Welk hotel is zelfs tijdens de coronacrisis altijd opengebleven? 

2. Een vraag voor onze Vlaams-nationalistische vrienden. Welk tamelijk bekend 

lied schreef ene H. L. A. J. D.? (vanwege schromelijk plaatsgebrek kunnen we u 

alleen de initialen aanbieden) 

3. Waarom mag je deze plaats niet betreden? 

 

4. Hoe heet de hoeve die tot 5 jaar geleden ter hoogte van de Hellestraat nr. 32 

stond? 

5. Welk dier zien we op de foto? Zo specifiek mogelijk graag. 



 

6. In welk bomenpaar kun je in de Withofstraat spelen? 

7. Wie is de baas van de Broechemsesteenweg?  

8. U passeert de Pastoor Henrottestraat. Maar in welk dorp zag Henrotte het 

levenslicht? 

9. Hoe kwam de jonge Emiel Van Camp om het leven? 

10. Naar welke voormalige burgemeester van Mortsel is een wandelpad 

genoemd?  

 

Ronde 2: meerkeuzeronde 

De antwoorden op deze vragen vindt u in deel 2 van het parcours. (centrum Vremde -> finish) 

Bij elk juist antwoord hoort een letter. Die letters vult u in op uw antwoordenblad. Met die 

juiste letters kunt u ook een tienletterwoord vormen. Dat kan u 5 extra punten opleveren. 

1. Welk klein paradijs vind je in het centrum van Vremde? 

a) Antiquariaat (D) 

b) Bloemist (B) 

c) Imker (L) 

d) Schoonheidssalon (R) 

2. Wie van onderstaande vier namen hoort niet in het rijtje thuis? 



a) L. Dielis (F) 

b) E. Merckx (S) 

c) J. Vanlangendonck (N) 

d) R. Ceulemans (L) 

3. Hoe lang is de langste versie van het Jef Van Hoofpad? 

a) 8 kilometer (P) 

b) 14 kilometer (T) 

c) 16 kilometer (M) 

d) 18 kilometer (U) 

4. Welke beek komt u onderweg tegen? 

a) Echtscheidingsbeek (Q) 

b) Vechtscheidingsbeek (E) 

c) Kabouterwouterbeek (V) 

d) Grensscheidingsbeek (A) 

5. Whereabouts. Van welke voormalige minister kunt u zeker zijn dat hij of zij 

zich op 13 maart 1993 in die hoedanigheid heeft vertoond in Boechout? 

a) Magda Aelvoet (A) 

b) Bert Anciaux (R) 

c) Miet Smet (H) 

d) Louis Tobback (G) 

6. Literatuur geneest, dat weten we allemaal. Maar wel icoon uit de mondiale 

letteren helpt je op weg wanneer je toch ziek zou zijn?  

a) Hugo Claus (N) 



b) Marcel Proust (V) 

c) Amos Oz (S) 

d) Griet Op de Beeck (E)  

7. In het najaar van 2019 overleed Herman Van Brempt, boegbeeld van Groen-

Gangmaker. Jarenlang zette hij zich in voor een kinderdagverblijf genaamd… 

a) Pauline en Paulette (I) 

b) De Kleine Berg (G) 

c) Okidoki (O) 

d) Pianissimoki (A) 

8. Hoe laat of liet dhr. of mevr. Everaert zich gewoonlijk aanspreken? Als… 

a) Barones (B) 

b) Monseigneur (K) 

c) Mevrouw de markiezin (M) 

d) Revalidatietherapeut (E) 

9. Welke voormalige gouden schoen trekt er graag op uit? 

a) Sonck (T) 

b) Aruna (E)  

c) Okon (L) 

d) Suarez (P) 

10. Hoe vond u De Grote Groen-Gangmakerspeurtocht? 

a) Gewoon geweldig (A) 

 

 



Ronde 3: fotoronde 

We zoeken in deze ronde telkenmale een straatnaam. In welke straat, op welk plein of in 

welk park stond onze fotograaf toen hij de foto trok? 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 

9 10 11 

12 13 

14 15 



Ronde 4: verbandenronde 

Verbind de juiste letter met het juiste getal.  

Buchenwald (1) Lodewijckx (A) 

Hippocampus (2) Albert en Isabelle (B) 

Sterrata (3) De lachende hond (C) 

Toestemming (4) Claes (D) 

Droom (5) Eibe (E) 

Torenvlag (6) Joseph Van Hellemont (F) 

Hondsstraat (7) Maes (G) 

Haartjes en staartjes (8) Engelbertus Sterckx (H) 

Pastoor (9) Emiel Uytterhoeven (I) 

Apotheek (10) Grotehoeveweg (J) 

 

Schiftingsvraag A 

Genadig dat we zijn krijgt onze schepen Kris Swaegers twee kansen om het 

parcours van De Grote Groen-Gangmakerspeurtocht te voltooien. Daarna geeft 

zij haar antwoordformulier aan de jury. Hoeveel procent zal zij halen? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Schiftingsvraag B 

Hoeveel mensen nemen aan De Grote Groen-Gangmakerspeurtocht deel? (ook 

voor ons spannend) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


