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BAAL- 7 km - Wandelzoektocht

Respecteer de geldende coronamaatregelen van de overheid
én het verkeersreglement.
Wees een voorzichtige en (corona)veilige deelnemer.
Hou afstand van elkaar.

4 km

Fietsers, hou je aan het verkeersreglement. Rij op het fietspad en
wees extra voorzichtig en waakzaam bij het oversteken van een straat.
Gebruik de oversteekplaatsen als er zijn, ook al liggen die enkele meters
van het kruispunt!

6 km

Voetgangers, wandel rechts op het voetpad of op de begaanbare
gelijkgrondse berm. Is er geen voetpad of gelijkgrondse berm?
Stap dan op het fietspad aan de linkerkant van de weg en
verleen voorrang aan de fietsers.
Is er ook geen fietspad? Wandel dan zo links mogelijk en achter elkaar.

Kp: kruispunt - rd: rechtdoor
T: je komt uit een weg die (bijna) loodrecht op een andere straat uitkomt
en waar je dus links of rechts moet kiezen.

2 km

Info over Ferm-groepen bij www.samenferm.be, fermbaal.be, fermbegijnendijk.be,
fermbetekom.be, fermgrootlo.be, fermschriek.be, fermwerchter.be en op Facebook.
Vu: Lea Ceulemans - Montystraat 29 - 3128 BAAL

nr. 12

(Straatnaam) of een straatnaam tussen haakjes betekent dat je in die
straat komt maar dat daar op die plek geen straatnaambord staat.

heksenput

Fkp: fietsknooppunt en wkp: wandelknooppunt.

1 km

3 km

Afkortingen bij wegbeschrijvingen

De Marmit

7 km

*

chiroheem

Antwoorden van zoektochten vul je in op het bijhorende antwoordenblad,
dat hierbij gevoegd is. Als je geen antwoordenblad (meer) hebt, kan je
dat blad downloaden bij www.fermbaal.be/fermbuurt2021.

START:
Bonten Osje

Alle vragen bij een zoektocht kunnen beantwoord worden van op de
openbare weg. Privédomein betreden is niet nodig.

november 2021

BAAL- 7 km
start Bonten Osje - Nobelstraat 134
Wandelzoektocht
Deze wandelzoektocht met plan is ruim 7 km lang met start en einde aan
Bonten Osje - Sint-Annaschool, Nobelstraat 134 te BAAL
Noteer de antwoorden op het antwoordenblad (hierbij gevoegd) en bezorg
dit voor 15 december in de brievenbus Montystraat 43 in Baal of bij een
van de bestuursleden van Ferm Baal.
De 10 winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangen
een pakket met producten van Siddartha.
De school - het Bonten Osje - is de wijkschool van de Sint-Annaschool.
In september 1961 begon zuster Juventia (Rina) hier met een meer-dangraadklas: het 1ste, 2de en 3de leerjaar samen. Zuster Maria zorgde
voor de kleuters. Sinds 2020 is er een nieuwbouw bijgekomen.

Sla na huisnummer 41 links de veldweg in (met bord met ‘privé weg’).
T: rechtsaf (Bonte Osstraat). Opgelet: er kunnen nog werken zijn.

Vooraleer op stap te gaan, een schoolvraagje Nederlands en wiskunde.

Vraag 3 - Hoeveel druiven heb je hier nodig om de glazen te
vullen?

Vraag 1 - Je kan een woord dat hier vermeld is zowel van links naar
rechts lezen als van rechts naar links en dit zonder dat de
betekenis wijzigt.
a
Welk is dat woord?
b
Hoeveel is het product van het aantal letters van dat woord
en het aantal keer dat dat woord hier zichtbaar is?
Met je rug naar de school: steek via het zebrapad de straat (Nobelstraat)
over en sla links af.
Sla na huisnummer 161A rechts af (private weg) en ga tot einde.
T: rechtsaf (asfaltweg).
Vraag 2 - Wie mag hier niet rechts afslaan?

Kijk voor je rechts afslaat even naar
links. Je ziet wat verderop het
chiroheem van de meisjes staan. Dat
chiroheem was van 1928 tot 1961 de
eerste wijkschool voor de kinderen van
de Bonte-Os, Pandhoeve, Hazenbergen
en Geertruimoer.

Sla tegenover Siddartha (huisnr. 29) links het pad naast de beek in.
Dit straatje heette vroeger Middelstedijkstraat. Bij de brug over de
Raambeek was de plaatsnaam ‘Het sluis’. Een sluis regelde de waterafvoer naar laaggelegen gebieden. Het bos rechts voorbij de Raam is het
Bertelsbos. In de hoek aan de Raam bevond zich de heksenput. In de
middeleeuwen werden vrouwen waarvan vermoed werd dat ze hekserij
bedreven, onderworpen aan de waterproef. Men gooide de vermeende
heks - handen en voeten vastgebonden - in het water: verdronk ze dan
was ze geen heks; verdronk ze niet dan was ze een heks en wachtte
haar de brandstapel.
Volg tot aan de betonweg
(Grootlosestraat).
Steek over en los aan de
reclamezuil met ‘Sels’
vraag 4 op.
Vraag 4 - Tel de letters a
die zichtbaar zijn op deze
reclamezuil.

a
b

Noteer de kleur van de letters a.
Noteer het verschil tussen het aantal letters a in kleine letter
vermeld en het aantal letters a in hoofdletter vermeld.
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Waar we nu met gemak de Raam kunnen oversteken, was dat in
vroegere eeuwen anders. Net over de Raam rechts bevond zich de
afspanning ‘De Marmit’. Deze herberg had een slechte reputatie. Op het
einde van de 18de eeuw vergaderde hier de bende van Cartouche, ook
de binders van de Papelhei genoemd. Zij verscholen zich in
ondergrondse holen van de oude Spaanse Linie en in de aangrenzende
moerassen van de meren.
Aan de Marmit lag een van de weinige bruggen over de Raambeek en
dus een van de weinige doorgangen om deze brede beek over te
steken. De brug werd verdedigd met barelen en bewaakt door soldaten.
Sla op het volgend kruispunt links af (nog steeds Pandhoevestraat).

Blijf de asfaltweg rechtdoor volgen. Na ongeveer 100 m gaat deze over
in een voetweg (gras). Even naar rechts, dan naar links, over een
bruggetje in mindere staat, tot aan de asfaltweg (Jos Ceulemansstraat).
Sla rechts af.
Vraag 5 - Wat mag je hier op de grond niet aanraken?
Huisnummer 12. Herinner je de ontsnapping op 3 mei 1993 van
Kapllan Murat, Basri Bajrami en Philippe Lacroix (lid van de bendeHaemers)! Het drietal ontsnapte op spectaculaire wijze uit de gevangenis van Sint-Gillis in Brussel. Ze gebruikten pistolen en handgranaten en
gijzelden de gevangenisdirecteur Harry Van Oers. Ze staken Van Oers
door het dak van de auto en legden hem zo op de voorruit als menselijk
schild. Na hun vlucht uit Brussel stopten zij hier bij Raymond Van
Woensel in de Jos Ceulemansstraat 12. De drie kompanen hielden het
gezin en zijn zoon een tijdje gegijzeld.
Draai ter hoogte van huisnummer 4 mee naar rechts. T: steek de straat
(Nobelstraat) over en ga naar rechts op het linkerfietspad.
Vraag 6 - Hoeveel huizen ga je rechts voorbij vanaf de banner met
'Haarmode Sas' tot aan het volgende kruispunt?
Sla de eerste straat links af: Pandhoevestraat.

Vraag 7: Welk is de som van de getallen die op dit kruispunt een
fietsknooppunt aangeven?
Sla na huisnummer 33 * linksaf naar de minder zichtbare voetweg.
Na ongeveer 100 m kom je opnieuw aan de Raam(beek).
Sla rechts af (Raam niet oversteken en dus links laten liggen).
Blijf dit pad volgen tot aan het bruggetje.
Ga niet over de brug maar sla rechts af.
T: sla links af (Merestraat / asfaltweg).
* Mocht het veel geregend hebben, kan je bij huisnummer 33 de asfaltweg blijven volgen. In de bocht van 90° naar rechts niet de Pandhoevestraat volgen maar rechtdoor naar de Merestraat gaan. 50 m verder zie
je dan links het weggetje waar je zou uitkomen bij minder drassig weer.

De Raambeek ontspringt in Begijnendijk en vloeit door Baal, Tremelo,
Grootlo, Schriek, Keerbergen, Rijmenam, Bonheiden en Muizen voor in
Mechelen uit te monden in de Dijle. We komen de Raambeek op
meerdere wandelingen in de Ferm buurt tegen.
Onderweg krijgt de beek verschillende namen: Grote Beek, Meerloop,
Raambeek (in Keerbergen en Tremelo), Zwartwaterbeek (in Rijmenam),
Boeimeerbeek (in Bonheiden) en tenslotte Vrouwvliet (in Mechelen).
In totaal is de loop zo'n 28 kilometer lang.
Vraag 8: Welke namen van dranken kan je van op de straat ter
hoogte van visclub De Brasem lezen? (hou geen rekening met
parasols)
Sla de eerste straat rechts af: Pandhoevestraatje, maar los aan het
kruispunt eerst volgende vraagjes op.
Vraag 9 - Welke Belgische provincies worden hier vermeld?
Vraag 10 - Wie leeft hier volgens gegevens verder?
Je wandelt in het Pandhoevestraatje op de grens tussen Baal en
Begijnendijk.
Blijf ongeveer 700 m volgen (negeer daarbij een doodlopend straatje
rechts en verderop een straat die van links komt).
Vraag 11 - Hoeveel groengekleurde tegels bevinden zich aan de
straatgevelzijde van de woning met huisnummer 2?
Vraag 12 - De ene keer heb je er 10 op een rij en de andere keer 8
en dit zelfs tot twee maal toe. Wat vormt hun geheel?
Tot T. Sla rechts af: Lange Hoevestraat (met huisnr. 18 om de hoek).
Vraag 13 - Welk is het huisnummer van de woning met de
afbeelding van een naakte vrouw?
Vraag 14 - Welk is het huisnummer van de woning met rijk gevulde
metalen fruitkorven?
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Sla na huisnummer 9 rechts de voetweg in. Volg tot aan asfalt. Volg de
asfaltweg mee naar links tot T (met huisnummer 90 aan de overkant).
T: sla rechts af (Pandhoevestraat).
Vraag 15 - In welke gemeente is de firma Lithobeton gevestigd?
Blijf deze straat ongeveer 700 m volgen. Sla na huisnummer 62 links af
(het lijkt een oprit van een huis maar het is tegelijk de toegang tot een
voetweg).
Vraag 16 - Het hoeveelste houten brugje, op dit wandelparcours
gelegen, is het houten brugje dat je op deze voetweg overstapt?
T: sla links af (Stijn Streuvelslaan).
Vraag 17 - Noteer vier duo's volgens gegevens op het parcours en
nog voor je aan de Marcinellestraat komt.
Een duo bestaat uit een letter (staande voor een opgegeven woord)
en een cijfer (staande voor een opgegeven getal) die te associëren
zijn (voorbeeld a4).
a
1

stijn b
33
2

retrofilms
126

c
3

openbare
054

d
4

toegang
39

Sla de tweede straat links in: Marcinellestraat.
Al bij huisnummer 1 sla je rechts af naar een aardeweggetje. Tot einde.
Sla links af (Nobelstraat) en los even verder (links van de weg blijven)
een laatste vraag op.
Vraag 18 - Een bedrijfsnaam klinkt bijna identiek als iets dat te
maken heeft met corona.
Welke letters uit ons alfabet zijn niet vermeld op de borden en/of
banners waarop die bedoelde bedrijfsnaam voorkomt?
Blijf links van de weg verder stappen tot je weer aan het vertrekpunt
bent: het Bonten Osje van de Sint-Annaschool.
Schifitingsvraag:
Hoeveel antwoordenbladen zullen tijdig ingeleverd zijn?

