MEER VROUW OP STRAAT - met uitleg over straatnamen
fietsen of wandelen - 13 km - van 22 augustus tot 18 september 2020

INFO - nr. 5 - 2020
22 augustus 2020

www.fermbaal.be - Facebook/fermbaal.be

Bij de straatnaamborden die verwijzen naar een man vind je van
22 augustus tot eind september uitleg over wat deze man voor
Baal betekend heeft.
Zoekopdracht
Als je het woordrooster op de achterzijde volledig ingevuld hebt,
kan je verticaal lezen waar we op vrijdag 18 september om 19 uur
samenkomen. Deze zoektocht en puzzel vertellen heel wat over de
geschiedenis van Baal. Wil je graag wat extra’s horen en weten
over Baal? Wees er dan zeker bij op 18 september.
Breng een mondmasker mee en iets aan de hand waarvan jij een
anekdote of geschiedenisje (van Baal?) kan vertellen.

Start op de parking aan ’t kapelleke, Baalsebaan BAAL.
De namen van de straten staan vermeld. Ze staan tussen haakjes
als ter plekke geen straatnaambord staat.
Rij/stap het kiezelpadje in t.o. de school, naast bushalte kerk.
Einde kiezel, begin asfalt: (Jan Van Regenmortelstraat).
Eerste straat linksaf.
Op einde rechts en daarna weer links (Rozendal).
Eerste straat rechts. Rij/stap tot einde, even naar links en volg dan
rechts in de hoek het doorgangspadje (wees voorzichtig) tot einde.
Rechtsaf (Monnikstraat).
Aan het (Sint-Anna)kapelletje rechts (Camille Huysmansstraat).
Eerste straat links: Pastoor Caytanstraat. Tot einde.
Rechtsaf: Nobelstraat, aan kruispunt rechtdoor naar Pastoriestraat.
Vlak na nr. 57: rechtsaf naar smal kiezelpadje.
Steek het kleine pleintje over, tweede straat links.
Eerste straat links: Fasbinderstraat. Tot einde en rechtsaf.
Na ongeveer 20 m oversteken (let op!) naar eerste straat links:

www.fermbaal.be
facebook/fermbaal

Louis Van Holestraat.
Op het einde rechts (Beulkensstraat).
Eerste straat links: Beulkensstraat met nr. 33 t/m 41.
Op het einde van het asfalt rij/stap je over zeer losse kiezel verder
via een aardeweggetje.
Aan het asfalt: linksaf naar bospadje.
Volg tot einde, het laatste stuk kan moeilijk zijn (mul zand).
Linksaf (Kerkebosstraat). Tot einde.
Rechtsaf (Remerstraat). Gaat over in Felix Aertgeertsstraat.
Linksaf aan het bord ‘Lindenhof’ (links van de weg):
Booischotsestraat.
Eerste straat links: Lange Venstraat.
Bij T-kruispunt aan veldje met druivenstokken linksaf en na
enkele meters rechtsaf: Stijn Streuvelslaan.
Bij tweesprong: rechts. Tot einde.
Aan eerste kruispunt: rechtdoor.
Volgend kruispunt: rechtsaf (Nobelstraat).
Tegenover huisnr. 208 linksaf: Jos Ceulemansstraat: let op bij
het oversteken!
Tegenover huisnr. 14 linksaf: Middelschendijkweg of Voetweg 27.
Wie met de fiets is, zal moeten afstappen aan het bruggetje.
Volg deze voetweg tot het einde.
Kruispunt (met Grootlosestraat) oversteken (aan dierencrematorium).
Aan Siddartha rechtsaf: Bonte Osstraat.
Onmiddellijk na wit huis met huisnr. 31 linksaf (rode kiezelweg).
Voor het volgende huis rechtsaf naar smal (hobbelig) veldpadje,
tot einde.
Aan asfalt rechtsaf (Geertruimoerstraat).
Kruispunt rechtdoor naar Reyersstraat.
Op het einde rechtsaf (Camille Huysmansstraat).
Op het einde linksaf: Schaluinstraat.
Tweede straat rechts: Peter Benoitlaan. Tot einde.
Na huisnr. 34 meedraaien naar links en meteen na 20 m rechtsaf
(nog voor het chiroheem) naar smal bospadje (naast omheining
met draad).
Na 100 m rechts. Tot einde.
Linksaf. Op het einde linksaf (Lange Rechtestraat).
Hou even halt bij de tweede straat rechts: Jef Van Horicklaan.
Vervolg opnieuw de Lange Rechtestraat.
Tweede straat rechts: Stappaertblokstraat.
Tot einde. Steek kruispunt (Baalsebaan) naar links over, na
enkele meters meteen rechtsaf: Villadreef. Tot einde.
Linksaf: Veldonkweg. Tot einde.
Steek T-kruispunt (Domstraat) over naar links.
Na enkele meters al rechtsaf: Familie De Cockstraat.
Tweede straat rechts (Montystraat).
Eerste straat links: Parkheidestraat. Tot einde.
Je bent opnieuw op de parking aan het kapelleke.

Ferm curieuze neuzen 2020 – MEER VROUW OP STRAAT – Wandel- of fietszoektocht – 25 augustus tot 18 september 2020

Hallo. Wij zijn Ferm. Van Ferm Baal.
Bizarre coronatijden blijven ons op afstand houden. Een half jaar
geleden hoopten we nu opnieuw over te gaan naar normale tijden.
Maar … mondkapjes, afstand houden, handen wassen wordt het
nieuwe normaal voor zeer ruime tijd. We maken er het beste van!
Met spijt annuleren we volgende activiteiten voor het najaar 2020:
ontbijtbuffet, ontspanningsnamiddag, ledenfeest en kooklessen.
Wie inschreef voor de reeks kooklessen, krijgt 20 euro terug.
Ons brei & haakcafé blijft voorlopig gesloten.
We hopen dat deze activiteiten in 2021 opnieuw kunnen.

Zelf geen fan van zoektochten? Plezier iemand anders met deze gratis wegbeschrijving en puzzel!

Een flinke wandeltocht of korte fietstocht van ongeveer 13 km
brengt je langs alle straten in Baal met een persoonsnaam.
Allemaal mannen! Zijn er in Baal dan geen straffe madammen
geweest die een straat verdienen!?
Moesten vrouwen zich alleen maar bezig houden met de kinderen
en het huishouden? Was het vanzelfsprekend dat zusters en
alleenstaande vrouwen zich ten volle inzetten bij de soepbedeling,
in de zorg en het onderwijs?
Kwam je alleen maar in aanmerking voor een straat als je rijk was
en bovendien grootgrondbezitter?
Lijnrecht tegenover die rijke grootgrondbezitter verdient zwart
Liezeke misschien wel een straat?
Of Jeanne Cardijn, die met bijna 40 jaar leiding geven aan de
Boerinnenbond het verschil maakte voor vele vrouwen op het
platteland en dus ook voor onze grootmoeders en hun generatiegenoten? En tegelijk voor hun mannen en zonen!

We annuleren, maar tegelijk zetten we nieuwe dingen op stapel die
we coronagewijs plannen, met jullie hulp.
Lees meer aan de achterzijde en reageer!
Hierbij vind je info over onze laatste zoektocht Meer vrouw op straat.
Op 18 september komen we samen om de zoektocht af te ronden.
Tegelijk kan je je kennis over de geschiedenis van Baal wat
bijspijkeren. Informeer geïnteresseerden over deze zoektocht.
Verder lees je info over komende activiteiten. Bij al deze activiteiten
dragen we een mondkapje en houden we 1,5 m afstand!

maandag - woensdag
donderdag vanaf september
We wandelen voorlopig niet meer met Ferm. Je kan wel afspreken
onder elkaar, maar doe dat best in zeer kleine groepjes.
Bewegingsactiviteiten starten in de eerste week van september,
ook het zwemmen. Wie voor een reeks soepel bewegen, zumba,
beter bewegen of linedance betaalde in februari, heeft nog
beurten te goed. Kan/wil je deze beurten niet meer opnemen,
neem dan zelf contact met de verantwoordelijke voor 10 september en je krijgt het resterende bedrag terug. We hopen jullie allen
in goede gezondheid weer te zien om samen meer te bewegen.
Minimaal 7, maximaal 17 deelnemers per sessie.

Omwille van coronaperikelen hanteren we tot eind 2020
de voordeelprijs van 3 euro per beurt met Ferm-kaart,
zonder Ferm-kaart: 5 euro per beurt.
In sportzaal ‘t Zand of in het zwembad te Tremelo.
maandag van 10 tot 11 uur: soepel bewegen (niet op 14 en 21/9) - Lea
woensdag van 21 tot 22 uur: zwemmen - Diane
donderdag van 18.20 tot 19.20 uur: zumba gold - Mieke
donderdag van 19.25 tot 20.25 uur: beter bewegen - Sonya
donderdag van 20.30 tot 22 uur: linedance - Mieke

dinsdag 22 september om 19.30 uur
in Ons Parochiehuis
prijs: € 25, met Ferm-kaart € 20
inschrijven voor 4 september
Hou je van leuke creaties voor je interieur of
feesttafel? Met etspasta en sjablonen leg je eigen
accenten op glaswerk. Je kan zelf unieke stukken
maken met leuke motieven of quotes: een apart
cadeau met geëtste glazen, mok of vaas of een
persoonlijk glas voor een volgend feest.
De vinylstickers en etspasta zijn inbegrepen in de
Laura Noppe
prijs en worden door lesgeefster meegebracht.
Breng mee: mondmasker, tafelbeschermer, fijn pincet en verschillende glazen voorwerpen om te etsen (alleen glaswerk met rechte
wanden). Deel bij inschrijving mee welk nummer van stickervel je
wenst. Op www.fermbaal.be vind je duidelijkere/grotere voorbeelden.
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Baalse schepen die samen met zijn vrouw een herberg had in de
Zandstraat en die amper 42 werd.
Monty was de koosnaam voor ...
OCMW heette vroeger het bureau van …
Minister van Onderwijs en burgemeester van Antwerpen die - raar
maar waar - een straatnaam kreeg in Baal.
Naam van het appartementsblok in de Pastoriestraat waar de
familie De Cock in de 19de eeuw al een stenen huis had.
Geschenk van de familie Fasbinder aan de kerk van Baal.
Familie van wie altijd iemand in de gemeenteraad zat, zolang Baal
een onafhankelijke gemeente was. Dus van 1794 tot 1977.
Vereniging die een reeks van zes zoektochten in Baal organiseert
met o.a. deze Meer vrouw op straat.
Dirigent en componist die met muziek de eigen Vlaamse
volksaard wou uitdrukken en in Baal een straatnaam kreeg.
Bestemming die de wijkschool op Geertruimoer in 1961 kreeg.
Grootvader van August Reyers, begraven in Tremelo.
Had de eerste straat in Baal met vrouwennaam kunnen zijn.
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vrijdag 2 oktober om 19.30 uur
in Ons Parochiehuis
prijs: € 45, met Ferm-kaart € 36
inschrijven voor 4 september
Bloemschikken zonder zelf materiaal bijeen
te zoeken. Om van te dromen? Neen hoor!
Dankzij Ferm en Fleurtop maak je op een
avond een mooi basisstuk. Alle materiaal is
in de prijs inbegrepen.
Breng mondmasker, tafelbeschermer, snoeischaar en transportdoos mee.
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oktober 2020
Tijdens deze coronatijden zijn velen actief en
creatief bezig geweest. Op Facebook zijn pareltjes
te zien. Als al die creatieve geesten meewerken,
biedt Ferm Baal jullie een geweldige kans om je
coronavruchten te laten zien. Wij zijn benieuwd!
Dus: heb jij de laatste tijd bestaande projecten
afgewerkt, of ben je inventief bezig geweest met
nieuwe dingen? Wil jij die handwerkjes, schilderwerkjes, recyclagedingetjes … laten zien?
Wij broeien op een leuk concept om dat aan de
buitenwereld te laten zien én om mensen weer
met hun tweetjes of drie of vier of met hun bubbel
uit hun kot te lokken ... Laat voor 1 september
weten of je wil meewerken: 0484 76 01 21 of
leaceulemans@yahoo.com.
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Naam van de witte brigade in Aarschot tijdens WOII.
Burgemeester die het voetbalterrein KFC Baal opende in 1954.
Voornamen van het kind bij wiens doopsel de familie Fasbinder
de doopvont schonk aan de Sint-Annakerk.
Familienaam van de laatste eigenaars van de hoeve waar nu vzw
Siddartha gevestigd is.
Naam van de herberg die Amanda Van den Bergh uitbaatte.
Vroegere naam van het perceel achter de Kinderplaneet.
Patroonheilige van de wijkschool op Geertruimoer.
Verzamelnaam van de zes zoektochten die Ferm Baal organiseert.
Naam van de Monnikstraat vóór de Franse bezetter die verkeerd
overschreef.
Bijnaam van een vrouw uit de Meiboomlaan die de tegenpool was
van alle rijke grootgrondbezitters die met een straatnaam vereerd
werden.
Groottante van August Reyers en begijn in Mechelen.
Nationale voorzitster van de Boerinnenbond van 1923 tot 1961.
Persoon die via zijn nalatenschap er mee voor zorgde dat het
Baalse OCMW jarenlang bijzonder kapitaalkrachtig was.
Naam van café Loeterjan ten tijde van de familie Reyers: In de …
Naam van deze zoektocht.
Erfgenaam van de laatste eigenaars van de Nieuwe Bonte Os.
Naam van wat op de plaats van de Nieuwe Bonte Os kwam.
Zelfs een begijn in Mechelen, Anna Maria Reyers, had ooit een
herberg in Baal. Naam van deze herberg: In den ...
Naam in de volksmond gebruikt - in de jaren rond 1960 - voor bos
en heide tussen de Zandstraat, Schaluinstraat, Lange Rechtestraat en Rechtestraat.
Persoon die na de Belgische onafhankelijkheid gevraagd werd om
de eerste burgemeester van Baal te worden, maar dat weigerde.
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