SECRETARIAATSNIEUWS
& ALLERLEI
We hebben allen wel eens een ‘mindere dag’. Je
ontving misschien juist een riante belastingbrief, de
hond van de buurvrouw heeft net tegen jouw
brievenbus zijn plasje gedaan of de spaghettisaus
was aangebrand. Er zijn honderden redenen te
bedenken die er voor zorgen dat je met een slecht
been uit bed stapt en je jouw dag start met een
humeur in mineur. Maar, geen nood, hier volgt de
oplossing.
Haal een frisse neus in de buitenlucht, laat de haren
waaien in de wind en maak een fikse wandeling. En
natuurlijk laat je nadien in de Smidse alle ‘miserie’
tussen pot en pint van jouw systeem afglijden.
OPENINGSUREN SMIDSE:
Zondag 3 april:
(13.00-18.00 uur): ‘April’ & ‘grillen’. Ze horen bij elkaar als ‘kater’ en ‘hoofdpijn’ of
als ‘stoofvlees’ met ‘frietjes’. Je mag je in april nog steeds verwachten aan minder weldadige
weersomstandigheden. Regenjas of zelfs wintermuts komen nog wel eens ‘uit de kast’. Maar in onze Smidse
is het steeds gezellig warm al was het maar door de mede-Bosgeuzen die, soms ongewild, de temperatuur
(en veelal ook het geluidsniveau) op ideale hoogte brengen.
Zondag 1 mei:
(13.00-18.00 uur): Men zegt het wel eens. In mei leggen alle vogels een ei. Dat zal
wat geven in de Zoo als al dat pluimgedierte aan de slag gaat. Dat wordt een reuze-omelet.In ieder geval kan
jij in de Smidse ook steeds jouw ei kwijt. Laat je maar eens gaan hé.
Zondag 15 mei:
Tijdens de Consciencetocht (info verder in de krant) fungeert onze Smidse
traditioneel als ultieme rustpost waar je (al naargelang de gekozen route) tijdens de wandeling kan pauzeren.
Of….misschien…spring je nadien nog eens even binnen of buiten (terras).
Zondag 5 juni:
(13.00-18.00 uur): De kans dat we van een zonnetje zullen kunnen en mogen genieten
zou in juni toch al wel een waarschijnlijkheidsscore van 99,99% mogen behalen. Idem geldt voor de
verwachting dat het Smidse-terras dan in zijn volle glorie van de partij zal zijn. Nu jij nog.
***************************************************************************************
DE BOSGEUZEN ZIJN GOED BEZIG
Ik kon het toch niet nalaten van even aan te stippen dat op ‘Gratis Wandelen voor Bosgeuzen’ bij Beerke Beerse
maar liefst 55 leden van de partij waren. Een dikke pluim dus voor onszelf. Verder in de krant verneem je dan
wanneer je voor de volgende Gratis-editie de beentjes en voetjes in optima forma zet.

Ja, beste Bosgeuzen. Driewerf mea culpa. Ik heb voor het
eerst sinds vele jaren helaas moeten breken met een
jaarlijkse traditie. Immers moet ik bekennen dat ik in het
verleden de ‘boosdoener’ was die jullie met een 1-aprilgrap op het verkeerde been gezet heb. Of dat toch getracht
heb alleszins. Echter laten mijn grijze hersencellen me dit
jaar in de steek want hoezeer ik deze ook pijnigde, tot een
leuk idee kwam ik niet. Maar niet getreurd. Bij wijze van
compensatie bedacht ik hoe ik de Bosgeuzen toch iets in
de plaats kon geven, een geschenk als het ware. Om
voorgaande toch een beetje ‘goed’ te maken dus.
Let wel, dit initiatief is volledig mijn verantwoordelijkheid
en het ‘cadeau’ is enkel voor Bosgeuzen bestemd. Maar, je dient er wel iets voor te doen. Je kan in deze
krant een tekstje van 3 zinnen ontdekken. Het staat cursief en ondersteboven in een artikel verborgen. Zoek
het en je weet dadelijk wat je dient te doen om tot de gelukkigen te behoren.
Veel succes Johnny P.

KALENDER BOSGEUZEN VOORKEMPEN 2022

Zondag

10/4

BUS-UITSTAP naar cluborganisatie
35 ste MARCHE DE LA MOLIGNEE
Veld, bos, dorpjes. Vallei van de Molignée.
Afstanden: 4/6/12/18/22 km.

23/04

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
PUUR NATUUR: eigen creatie.
100% onverhard. Vennen, bos, beekjes, bruggetjes
Afstanden: 7,5 /11 km. + rustpost /

15/05

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
2970 ’s GRAVENWEZEL (SCHILDE)
CONSCIENCETOCHT
Maximum aan onverharde wegen. Groot Kasteel,
de Antitankgracht, La Garenne, de Halse bossen.
Afstanden: 6/9/12/16/21/26/32/40 km.

29/05

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
BUSUITAP: eigen creatie.
Dommelvallei, ‘t Hageven, de Plateaux, de Malpie
Afstanden: ochtend: 5/7/12 km middag 4/7/10 km

Zondag

19/06

GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN
12 de ZEGELTJ ESTOCHT
Meanderende Nete, berg van Heist-op-den-Berg.
Provinciaal groendomein ‘de Averegten’.
Afstanden: 5/6/9/11/13/17/21/27/33/42 km.

Vr 01/07
=>
Zo 04/09

JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
WANDELZOEKTOCHT: eigen creatie

Zondag

17/07

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
LIJNBUSTOCHT: eigen creatie

Zaterdag

06/08

Zaterdag

20/08

zondag

28/08

GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN
WITTETOCHT

Zondag

11/09

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
HARINGTOCHT: eigen creatie

Zondag

25/09

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
BUSUITSTAP
ARDENNENTOCHT: Eigen creatie

Zaterdag

22/10

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
FORTENTOCHT: eigen creatie

Zondag

13/11

Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
HERFSTTOCHT: eigen creatie

Zondag

20/11

GRATIS WANDELEN VOOR BOSGEUZEN
VRIENDENKRING PARA-COMMANDO

Zaterdag

10/12

Zondag

18/12

Zaterdag

Zondag

Zondag

BUS-UITSTAP naar cluborganisatie
ZOMERTOCHT-ADRIAANSTOCHT
Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
PUUR NATUUR: eigen creatie.

BUS-UITSTAP naar cluborganisatie
24ste ‘MARCHE DES ILLUMINATIONS’
Organisatie: BOSGEUZEN VOORKEMPEN
DONKEREDAGENTOCHT: eigen creatie

Organisatie: Les Djâles d’Anhée
5537 Denée (Namen)
Deelname: €10 Inschrijven: Ja
Oppik: Schilde: 07.30 uur /
Kerk ’s Gravenwezel: 07.45 uur
Info: Zie verder in deze krant
Ravels: Variante Bruggeskeswandeling
Deelname: GRATIS
Inschrijving: niet verplicht.
Info: Zie verder in deze krant
Dorpshuis (zaal De Caters)
Kerkstraat 24, 2970 ’s Gravenwezel.
Bosgeuzen: GRATIS
Inschrijving: 07.30 – 15.00 uur
Info: Zie verder in deze krant

Grensgebied België / Nederland
Deelname: €10 Inschrijven: Ja
Schilde: 07.30 u ‘s Gravenwezel: 07.45 u
Info: Zie verder in deze krant
Organisatie IVAS Itegem (A)
Schoolstraat 28, 2222 Itegem
Inschrijving: Ja, ter plaatse
Deelname: GRATIS
Info: Zie verder in deze krant
Vertrek: Goorhof / Sint-Job-in’t-Goor
Voor allen: GRATIS
Smidse, Sint-Jobsteenweg 44,
2970’s Gravenwezel
Bosgeuzen: GRATIS
Organisatie: Padstappers Geraardsbergen
Zaal Pax, Appelterre-Dorp
Sombeke / Waasmunster
6/10 km
Organisatie: De Grashoppers VZW
Sporthal Averbode, Vorststraat 55,
3271 Averbode
Bosgeuzen: GRATIS
Smidse, Sint-Jobsteenweg 44,
2970 ’s Gravenwezel
Bosgeuzen: GRATIS
Nederland omgeving Sint-Geertruid
Wapper vzw.
Fort II straat 2, 2160 Wommelgem
Bosgeuzen: GRATIS
Zaal Jeugd & Cultuur
Leo Baekelandstraat 10
Bosgeuzen: GRATIS
Organisatie: ANPCV Leuven VZW
Zaal Genadedal, Veldenblok 2A
3010 Kessel Lo (Vl. Br.)
Organisatie: Mont-Marche Tournai
Ecole du Chateau, Leray 33, Doornik
2970 Schilde:
Zaal ‘De Wip’, Speelhofdreef 4.

Jaarlijks ziet er, ten bate van
wandelaars in het algemeen en
Bosgeuzen in het bijzonder,
heel wat drukwerk het
levenslicht. Denk maar aan
promo-affiches, info-folders,
parcoursbeschrijvingen en
onze driemaandelijkse krant.
Heel wat papier is daarbij
inmiddels vele en vele jaren
door printers gesluisd.
Dit toch wel zeer
arbeidsintensieve werk werd
trouwens al die tijd door Jos
V.D.H en zoon Erwin, en dit
dikwijls tot in de late uurtjes,
steeds prachtig afgewerkt.
Waarvoor, in naam van onze
Bosgeuzen, alle dank.
Niettemin, tijden veranderen. Dan
hebben we het even niet alleen over werkdruk, het kostenplaatje of de stijgende digitalisering. Voorgaande
zijn natuurlijk belangrijke aspecten waar wij als Bosgeuzen mee te maken krijgen. Maar dit te buiten gelaten
merken we dat meer en meer mensen bezig zijn met, of bezorgd raken over, in mooie woorden gezegd, onze
‘ecologische voetafdruk’.
Als Bosgeuzen, die van oudsher met natuur en milieu zijn begaan, willen we daar toekomstgericht ons
steentje, hoe klein ogenschijnlijk dan ook, aan bijdragen. Zo is het plan opgevat om onze Bosgeuzenkrant
vanaf juli, de eerstvolgende editie dus, digitaal te verzenden. Om één en ander te verduidelijken even enige
cijfers om over na te denken. We versturen gemiddeld een 200 krantjes per trimester. Jaarlijks gaat het dan
om meer dan 60 kg papier. Dat is een oppervlakte van zowat 720 m2 . En…als je weet dat, gezien de
internationale afmetingen, een voetbalveld 714 m2 bedraagt…….
Het is aldus van primair belang om er voor te zorgen dat we over jullie correcte emailadres beschikken en
dat je dit doorgeeft mocht je dat nog niet gedaan hebben. We weten ook dat niet iedereen internet of een
printer heeft (laat maar weten). Daarvoor wordt een oplossing gevonden. Alleszins zal nog een gedeelte van
de ‘normale’ oplage uitgeprint in onze Smidse, tijdens openingsuren, beschikbaar liggen. De kleurenversie
van onze digitale krant is trouwens ook al vele jaren leesbaar op onze website www.bosgeuzen.be
We begrijpen dat één en ander misschien vraagtekens kan oproepen. Heb je dus over dit belangrijk bericht
opmerkingen, suggesties, vragen, raad, enz. enz. aarzel dan niet om deze door te geven. Graag willen we met
voorgaande rekening houden zodat we ons terdege kunnen voorbereiden.
Op de eerstvolgende bladzijden tref je enige pagina’s aan met zogenaamde ‘tips & tricks’ waarbij je info
vindt over openen, bekijken, downloaden en printen van een PDF-bestand. Uiteraard handelt het hier
vertrekkend vanaf een bepaald merk/type printer. Toch komen in elke, niet-vooroorlogse printer, dezelfde
items, al dan niet op dezelfde wijze weergegeven, voor.

Alle info bij: Pepermans Johnny, Ringlaan 9 bus 9, 2170 Merksem.
pepermansjohnny2170@gmail.be

03/646 29 05

Bieren van de maand: april – mei - juni 2022
April 2022: Corsendonck Pater 6.5 % vol
De naam “Corsendonk” verwijst naar de priorij van Corsendonk, een
voormalig augustijner klooster te Oud-Turnhout. De priorij bestond van
1398 tot 1784. Reeds van in de 19de eeuw werd er door brouwerij
Keersmaekers Patersbier gemaakt. In 1982 werd op vraag en met de steun
van de Oud-Turnhoutse VVV gestart met de productie van Corsendonk-bier.
Deze bieren worden evenwel niet in Oud-Turnhout gebrouwen, maar onder
andere in de Brasserie Du Bocq in Purnode, deelgemeente van Yvoir.
Sindsdien kennen de bieren ook internationaal groot succes. Recent werden
grote contracten met de Verenigde Staten en China afgesloten.
Corsendonk Pater is een krachtig bier en zeker het proeven waard. Dit
speciaal bier heeft 6,5% alcohol, hergist en gerijpt op fles tot een levendig
parelend bier. Echter door de ingrediënten en de bitterheid lijkt het
zwaarder. Naast bitterheid proef je zeker een geroosterde moutsmaak. De
Corsendonk heeft weinig koolzuur waardoor het aangenaam is in de mond.
Het donkere bijna amberkleurige bier heeft een hele kleine, dunne schuimlaag. Met wat verbeelding proef je
rozijnen, koffie en chocolade. Een zachte afdronk gegarandeerd.

Mei 2022: Omer – 8% vol
Brouwerij Omer Vander Ghinste brouwt sinds 1892 in Bellegem. Al 5
generaties lang worden de brouwtradities én de naam Omer van vader
op zoon doorgegeven. Omer Vander Ghinste is daarnaast een van de
weinige Belgische brouwerijen die nog steeds actief is in het dorp van
oorsprong. In dit geval zelfs letterlijk 'onder de kerktoren' van
Bellegem.
Traditional Blond is een natuurlijk blond Belgisch degustatiebier van
hoge gisting met hergisting op fles, gebrouwen volgens een traditioneel
recept. Het bier dankt zijn fijn, vol fruitig aroma en subtiele bitterheid
aan de zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zoals de beste gerstemout
uit de Loirestreek (Frankrijk) en drie aromatische hopsoorten uit
Tsjechië, Slovenië en Duitsland.

Juni 2022: Victoria – 8% vol
Victoria is de naam van het nieuwe blonde bier met 8,5% alcohol dat hergist op de fles. Vlot drinkbaar, met
een pittige bitterheid en een kruidig hoparoma met fruitige toetsen afkomstig van drie hopvariëteiten,
waaronder de edelhop Saaz en Fuggle, zo meldt de brouwer.
Het nieuwe bier heeft een lichte kleur, een hoog koolzuurgehalte en een
sterke schuimkraag. AB Inbev benadrukt dat Victoria enkel 100% natuurlijke
ingrediënten bevat: hop, gerstemout, rijst, water en gist.
Heel opmerkelijk echter is de communicatie rond de betekenis van die naam
en de afbeelding op het etiket: Victoria verwijst volgens de brouwer naar het
verhaal van de overwinning van aartsengel Sint-Michiel (de beschermheilige
van Brussel) tegenover het kwade. Op een flyer staat deze tekst: "Aartsengel
Sint-Michiel is de tegenstander van de duivel. Hij is het symbool van de
overwinning van het goede op het kwade, de rechtvaardige, de ware en de
authentieke, in tegenstelling tot het kwade, valse en kunstmatige, wat
kenmerkend is voor de wegen van de duivel…"Die expliciete verwijzingen
naar de duivel zijn niet mis te verstaan: het nieuwe bier wil een plaats
veroveren in het groeiende segment van de sterke blonde bieren, een segment
waarin concurrent Duvel de onbetwiste marktleider is.

Over de Grenzentocht. Part I
Tot onze spijt moesten we onze traditionele startplaats Ravenhof vaarwel zeggen en uitwijken naar "De
Biezen", enkele kilometer verderop, pal de grens over in Nederland. Nu wisten ze daar ook al van
aanpakken bij zulke evenementen, dus stond alles keurig gereed opgesteld, het geheel muzikaal opgesmukt
met carnaval-getinte deuntjes.
De wandelaars kwamen de voordeur in, werden gescand op corona, gingen langs de volgende deur, waar de
lidkaarten werden gescand, en vertrokken voor de wandeling langs de achterdeur. Het viel daarbij regelmatig
op dat "links" en "rechts" zeer wazige begrippen zijn.
Even de grens over in Nederland, en de snacks krijgen dat Nederlandse tintje : broodje kroket, broodje
frikandel, ...en naar het schijnt best lekkere tomaten- en erwtensoep.
We ontvingen ook wandelbezoek van 2 wandelclubs met bussen resp. uit Zottegem en Langdorp, hetgeen
gezien de weersomstandigheden, een zegen was. Zoals geharde wandelaars betaamt begonnen ze
vastberaden aan de tocht, om ettelijke uren later, in alle soorten regenkledij gehuld, maar niettemin doornat,
weer op te duiken.
De afpijling (markering wandelroutes) was een avontuur op zich: reeds op de afpijldag zelf bleken er pijlen
op geniepige wijze te verdwijnen. Op de wandeldag zelf herhaalde dat verschijnse l zich, de afpijlers bleven
aan gang. Stapeltje pijlen werd teruggevonden in een gracht, het bord "inschrijving" in de bosjes naast de
inkomdeur. Rare hobby’s houden sommige mensen erop na, en wat een volharding om zich daar in de regen
mee bezig te houden!
Hoe dan ook blijft het een prachtig gebied om in te wandelen, de 194 deelnemers vonden het een mooie
tocht, maar de weergoden lachten ons vierkant uit.
Hilda Gevels

Over de Grenzentocht. Part II
Hierbij in eerste instantie dank aan Hilda die met haar bovenstaand artikel al weergaf dat de Grenzentocht
van zondag 20 februari 2022 om diverse redenen héél lang in ons collectief geheugen zal nazinderen. Als
organisator alvast vanwege het feit dat het heel wat voeten in de aarde had eer een definitieve wandelomloop
uitgetekend kon worden. Tot drie maal toe moesten we onze route-plannen in de ‘vuilbak’ kieperen. Aan de
basis hiervan lag voornamelijk het feit dat we onze traditionele startplaats, het Ravenhof te Stabroek dus,
niet konden benutten wegens restauratiewerken welke trouwens alvast tot einde 2023 gepland zijn. Een
andere vertreklocatie drong zich op. Gekozen voor De Biezen omdat ons dit toch voor de wandelaars de
meeste garantie bood op een maximum aan onverharde wegen en véél, véél natuur. Toch nog altijd het motto
van de Bosgeuzen hé.
Alleszins heeft die ‘buitenlandse’ startplaats het gros van potentiële deelnemers in verwarring gebracht of op
zijn minst op het verkeerde wandel-been gezet. Samen met de weersomstandigheden, tussen de stormen in,
gaf dit een diepte-record aangaande het aantal ingeschreven stappers.
Zelfs het aantal deelnemende Bosgeuzen was op 4 handen te tellen. Maar natuurlijk dek ik voorgaande toe
met de spreekwoordelijke mantel der liefde en met begrip bovenop. Want dat er regen en wind in overdosis
aanwezig was zullen we geweten hebben. Hierbij dan ook hoedje af voor onze Bosgeuzen, waaronder
trouwens enkelen die pas lid werden, die toch de weergoden trotseerden en bovendien te maken kregen met
modder, plassen en omgewaaide bomen die hier en daar de paden versperden zodat bos-bochtjes maken ook
bij hun avontuurlijke expeditie hoorde. Dat ze dit alles toch heelhuids konden volbrengen is mede te danken
aan de pijl-kundigheid van Marcel, Diane, Ronny, Julien, Danny, Hilda, Nancy en mezelf (hihi).
Dank ook aan Liliane, Mary-Lou en Herman die zich op de rustpost in de Heusche Bollaert positioneerden.
Ook een pluim aan Sonja, Hilda en Danny die er, ondanks de geringe opkomst van wandelaars, de moed in
hielden en niet bij de pakken bleven zitten. En, voor volgend jaar….dat zal de toekomst uitwijzen.
Johnny

ZONDAG 10 APRIL 2022
BUSUITSTAP NAAR DENÉE
35ste ‘MARCHE de la MOLIGNÉE
LES DJÂLES D’ANHÉE ASBL
AFSTANDEN: 3,7-7,2-12,1-16,8-21,3 km
Een tweetal uurtjes brengt ons in Denée waar we in ‘Salle d’Anjou’ door onze wandelvrienden van ‘Les
Djâles d’Anhée’ verwelkomd worden. Zij beloven ons alvast verscholen maadjes, veldwegen, bosrijke
gedeeltes en pittoreske dorpjes.
De bovenstaande keuze-afstanden wijken enigszins af van wat in de ‘Walking in Belgium’ vermeld staat
maar is ons doorgegeven door de parcoursmeester van dienst. Aangezien we met een bus naar ginds gaan en
we huiswaarts gaan om 16.00 uur houden we het op een maximum afstand van 21 km.
Al naargelang de gekozen afstand kom je onderweg heel wat fraais
tegen. Vooreerst natuurlijk de Molignée, een bochtig riviertje dat
ontspringt in de buurt van Florennes en in de Maas uitmondt in Anhée.
Vooral het gedeelte tussen Ermeton-sur-Biert en de monding bezit over
verschillende toeristische troeven waarvan een deel op de wandeltocht
ongetwijfeld aan bos zal komen. Boskronkelingetjes vallen ons ten deel
in de zogenaamde ‘Bois du Pendu’ en het ‘Bois st.Hubert’.
En natuurlijk mag de organiserende club, met recht trouwens, met
enige trots aanstippen dat de mooiste dorpjes van de Ardennen onder
de schoenzolen tercht komen. Denken we daarbij dan vooral aan Falaën en Sosoye. Beide schortgroot maar
met nog een echt typisch Ardens karakter.
Falaën ligt op de twee hellingen van een klein dal waar de Molignée en de Floyon stromen. De dicht
bebouwde dorpskern bestaat uit kalkstenen huizen, waar de kerktorens en de drie hoge torens van de
kasteelhoeve dominerend boven uitsteken. De dorpskern wordt doorkruist door straatjes en steegjes, die elk
op hun beurt een andere sfeer oproepen, en spinnen zich uit vanuit de dorpskern, gelegen aan het kerkplein.
Hier treft u een dertigtal traditionele woningen uit de 18e en 19e eeuw aan, die typische voorbeelden zijn
van de bouwstijl in de Condroz.
Sosoye is een deelgemeente van de Belgische gemeente Anhée.
Het kleine dorpje, waar nog geen 150 mensen wonen, ligt in de
vallei van de Molignée, midden in de Condroz. De belangrijkste
bezienswaardigheden in Sosoye zijn de Onze-LieveVrouwekerk uit 1764, de oude graanschuur uit 1646 en de rots
van Sosoye, vanwaar men een prachtig uitzicht heeft over het
dorp en de vallei. Het dorp is opgenomen in de lijst van de
mooiste plaatsjes in Wallonië. De wandeltocht gaat trouwens
ook over de kalkrots van Ranzinelle, de zogenaamde ‘Berg van
Sosoye’ die uittorent boven het dorp. Het natuurdomein is niet
bedekt met bos, maar met droog gras, kalkplanten en xerofyten
(planten die weinig vocht nodig hebben).

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

Ja, beste Bosgeuzen, hier zijn we
dan weer. De eerste ‘Puur Natuur’
van 2022. En meer bepaald, zoals je
al doorhad, op zaterdag 23 april. En,
als we het in dit geval over ‘puur’
en ‘natuur’ hebben dan mag je dat
voor de volle 100% interpreteren.
Dat zelfde percentage geldt
eveneens voor het gedeelte aan
onverharde wegen dat de wandeling
betreft. Je kan, reeds vanaf de start,
kiezen of je voor 7 of 11 km. gaat
en onderweg is een rustpost
voorzien.

De tocht brengt ons in Ravels en start meer bepaald bij
het Boshuis, bezoekerscentrum van Natuurpunt. Van
daaruit wagen we ons aan de zogenaamde
Bruggeskeswandeling. Maar, ons kent ons intussen,
wordt hier en daar wel ietsje van de bestaande
markering afgeweken hé.
Een en ander speelt zich af in het Gewestbos te Ravels
welk met zijn 850 hectare een van de grootste
bosgebieden van de provincie Antwerpen is. Hier
wacht onze Bosgeuzen heus off-road wandelplezier.
Een hele boel beken, grachten en greppels doorkruisen
het domein. Wees gerust, zoals de naam van de tocht
al doet vermoeden,houden houten bruggetjes van
allerlei kunnen de Bosgeuzen-voetjes droog (enfin, dat
is toch onze onuitgesproken hoop) ! Via smalle,
kronkelende zandpaadjes verken je een gevarieerd
landschap met bos, graslanden, heide en historische vennen.
Over die vennen gesproken. Daarvan komen onder meer het Kesseven ofte Kezeven, het Klotgoor en het

postkaart-ogende Zwartgoor in het vizier. Daarbij verwijst ‘Goor’ naar een laag gelegen, moerassig gebied.
Inmiddels is dat moerasachtig gebied ingeklonken tot een stevige oever, die is overgroeid met gras en andere
planten en is het ven omringd geraakt door bomen, waardoor het geheel eerder oogt als een fraaie,
verwilderde bosvijver.
AFSPRAAK: Boshuis Ravels, Jachtweg 27, 2380 Ravels. Bewegwijzerd vanaf het centrum.
WANNEER: Zaterdag 23 april. !!Open enkel voor Bosgeuzen vanaf 12.30 uur.
!De nodige Natuurpunt-dranken te buiten gelaten zijn eetbare nutsvoorzieningen in het Boshuis niet
aanwezig. Neem dus best een picknickje mee (of je eet vooraf hé). Vertrek wandeling: 13.15 uur.
WAT: Natuurtocht: Keuze uit 7 of 11 km. Rustpost voorzien na respectievelijk 4,5 en 7,5 km.
INSCHRIJVING: Inschrijven hoeft niet maar het is voor ons steeds handig om weten hoeveel leden dat er
van de partij zouden zijn. INFO-Mail: pepermansjohnny2170@gmail.com.
DEELNAME: Is GRATIS voor onze Bosgeuzen. Voorzie je wel van een goed humeur (hihi).

BOSGEUZEN NODIGEN UIT OP HUN
42ste CONSCIENCETOCHT
te ‘S GRAVENWEZEL
De Consciencetocht van wandelclub De Bosgeuzen
Voorkempen is op 15 mei 2022 reeds aan haar 42 ste
editie toe. Maar ook nu heeft het parcours weer
heel wat wandelverrassingen in petto. Bovendien
wordt er met een keuze uit 8 afstanden voor ieder
wat wils geboden.
Het 6-9-16 km. – parcours loopt over achtersteegjes, langsheen het voormalig Hof van Van de Werve Ulens de Schooten, via smalle paardenwegeltjes, kerkepaadjes en boslanen naar het clubhuis van de
Bosgeuzen, een voormalige smidse, om even te genieten van een welverdiende rustpauze.
Nadien langsheen het postkaart-ogende Groot Kasteel van ’s Gravenwezel, waar zij gezelschap krijgen van
de 12 km.-route, richting Caterstraatje. Daar gaan de 6-km.-stappers hun eigen weg door het bos om,
flanerend langsheen het Kattenhof (Catershof), de aankomst te bereiken.
De 9-12-16 km. –wandelaars doen er nog een wandelschepje bovenop. Zij kiezen voor de prachtige natuur
naast de Hofbeek en de Antitankgracht. De 9 km. draait af en gaat via een prachtig, kronkelend natuurpad
langsheen domein La Garenne om vervolgens in te pikken bij de 6 km.-collega’s.
De 12 en 16 gaan nu voor een eigenzinnig extraatje. Ogenschijnlijk doodlopende straatjes, onvermoede
achter-paadjes en verscholen tussenwegels maken hier deel van. Ook mogen zij zich verwachten aan enige
verborgen brokjes natuur zoals de ‘Leeuwerik’ en in omgeving van de Voetboog. Dan lonkt hun rustpost bij
de kruisboogschutters van de Sint-Jorisgilde. Flanerend doorheen bos en langsheen de golf van het Rinkven
komen zij in een fraai bospad terecht. De met rododendrons bezaaide Nieuwgoeddreef brengt hen zo bij de
Antitankgracht en de 9 km. route van waaraf ze een gelijk parcours stappen naar de aankomst toe.
De 21-26-32-40 km.- wandelaars hebben natuurlijk, alvorens zij bij de overige routes inpikken al heel wat
kilometertjes onder het stapschoeisel. Reeds vanaf de start trekken ze via een ander traject naar het Groot
Kasteel van ’s Gravenwezel. Daar nemen ze resoluut afscheid van de ‘kleinere’ routes. Het mooie
Schildewandelpad langs de hofgracht van het kasteel brengt hen, via het domein der Paters van Scheut, naar
het Picardiëbos. Een uniek brokje natuur met smalle paadjes, beek-oversteekjes en smalle kronkelwegeltjes
liggen in het verschiet. Nadien, via bosdreven naar de Antitankgracht, bekend om de huisvesting van een
diversiteit van fauna en flora.
De 21 km neemt dan, voor even, afscheid terwijl de overige afstanden naar visclub De Zonnebaars trekken.
Hun eerste rustpost met uitzicht op de Schans van Schilde. Een panorama-landweg en het Breeveldpad langs
de Kleine Beek brengt hen terug bij de Antitankgracht alwaar de 26 km.-stappers het voor bekeken houden.
De 32 –en 40 km-globetrotters versagen niet. Het vele lentegroen van de Halse bossen brengt hen naar
rustpost de Lievekenshoeve.
Van hieruit ondernemen de 40 km. een stevige lus. Géén kilometer-klopperij over asfalt of beton. Wel een
eigenzinnige aaneenschakeling van veld- en bospartijen met een overdosis natuur als hoofdingrediënt.
Teruggekomen in de Lievekenshoeve is uitblazen aan de orde. Dan samen met de 32 km. op weg door een
waaier van natuurpartijen. Tal van onverwachte paadjes zijn aan de orde waarbij het Drijhoeksbos uitgebreid
wordt verkend. Verbroederen met de 26 km. en later met de 21 km. om samen via jaagpad en weiwegels
richting Den Inslag, de volgende rustpost, te trekken.
Het parcours vervolgt langsheen een uitgestrekt bosgebied en de immense aanplantingszone van Torfheide.
Flaneren over een fraaie bosdreef langs Het Kamp om tenslotte na smalle, kronkelde boswegeltjes en
verscholen mini-veldpaadjes bij domein De Poppelaer terecht te komen. Dan ligt rustpost ’t Goorhof in het
verschiet. Na een natje en/of droogje pikken zij in bij de 12 en 16 km-stappers en verloopt het parcours zoals
boven reeds beschreven.

Naar jaarlijkse traditie volgt na onze Consciencetocht onze mei-bus-uitstap waartoe we ook dit keer een eigencreatie-wandeltocht in mekaar gebokst hebben. Meer bepaald zoeken we het op zondag 29 mei in de
natuurgebieden op de grensstreek België / Nederland. Een dik uurtje tuffen brengt ons bij het
bezoekerscentrum Hageven, waar we even onderuitzakken voor een koffie / thee en een kleine eetbare
verrassing. Deze Natuurpuntlocatie is trouwens het ideaal startpunt voor onze tocht gezien het de ultieme
toegangspoort tot een grote lap natuur vormt. Gelegen in een groene uithoek van Limburg vinden we er immers
het Hageven - de Plateaux. Een grensoverschrijdende oase van heide, vennen, bossen en graslanden, waar de
Dommel zich een weg baant langs het prachtige natuurlandschap. De Plateaux is bekend om zijn unieke
vloeiweiden. De bloemenpracht met o.a. brede orchis en herfsttijloos is hier een streling voor het oog.
Na het kort vertoeven trekken we rechtstreeks op stap. Je hebt dan de keuze uit 5 / 7 of 12 km. De twee kortste
routes belanden dan na verkenning van de uitgebreide natuurpracht bij onze bus waarna deze (met chauffeur hé)
hen naar onze picknickplaats, Woeste Hoeve in Borkel & Schaft (Nederland), brengt. Het 12 km-traject krijgt er
dus nog een stevige extra onder de schoenzolen bij. Onze globetrotters komen na afscheid van hun Bosgeuzencollega’s terug bij de Dommel terecht en wagen zich op een eerder avontuurlijke wijze en dit met een schare aan
overstapjes en wei-oversteekjes aan de voortzetting van de tocht zodat ook zij in Borkel & Schaft aanbelanden.
Na het verorberen van onze bokes (picknick dus niet vergeten hé ) trekken we weerom op stap. Ook nu kan je
kiezen welke afstand je het beste ligt.
Ga je voor de 4 km dan kom je na een fraaie natuurminnende tocht bij onze bus terecht en rijdt je stante pede
naar de eindbestemming, de Venbergse Molen, waar je jezelf desgewenst kan verwennen met een natje en een
droogje in afwachting van de overige Bosgeuzen. We voorzien daartoe ook nog een 7 of 10 km route. De
grootste route neemt een stukje van de 4 km mee en wijkt dan, net zoals de 7 km-stappers, af om de Malpie in te
draaien. Een bosrijke wandeling neemt hen mee via aangename groen-paden en zandwegeltjes doorheen bos en
heide, langs het groot Malpieven en met als extraatje tussendoor een leuk knuppelpad over een ander ven en een
stukje stuifduinen. Een schitterende, gevarieerde wandeling door een natuurgebied van meer dan 400 hectare dat
echt wel de moeite waard is om door onze Bosgeuzen ontdekt te worden!

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

Op voorgaande bladzijde had je het al door. Op zondag 19 juni kan je als Bosgeus weerom gratis van een
bewegwijzerde wandeltocht genieten. Dit keer bij onze collega’s te Itegem. Gewoonweg jouw geldige 2022lidkaart aan de inschrijfbalie laten scannen en, vooral, niets betalen.
Ivas Itegem belooft ons alvast een mooie en gevarieerde wandeltocht. Een letterlijk ‘hoogtepunt’ is alvast de
zogenaamde ‘berg’ van Heist-op-den-Berg. Wellicht het meest opvallende landschappelijke kenmerk van
de omgeving. De getuigenheuvel steekt 48 meter boven de zeespiegel uit, en was 15 miljoen jaar geleden
een zandbank. Heist bevond zich namelijk op dat ogenblik op de kustlijn, in de overgangszone van de zee
naar het vasteland. Later heeft de zee zich teruggetrokken maar deze zandbank, de latere Heistse berg, bleef
staan. Op de 48 m hoge top ligt het historische centrum van de gemeente met onder andere het oude
vredegerecht uit 1867, het gemeentehuis, de Sint-Lambertuskerk uit de 14de eeuw en de pastorie uit 1769.
De straat Bergop is opgenomen in de Cotacol Encyclopedie met daarin de duizend zwaarste beklimmingen
voor wielertoeristen in België. Over een lengte van 500 meter wordt een gemiddeld stijgingspercentage 6%
gehaald
Even niet stijgen maar kronkelen. Dat is in ieder geval wat de Grote Nete hier ongetwijfeld doet. De
bewuste rivier meandert hier namelijk over een afstand van goed 8 km door een uniek landschap. Het
natuurgebied is gelegen tussen de hoevewoning Mac Adam (beter bekend als taverne Pallieterhoeve) te
Booischot en de Fonteinbrug in de dorpskern van Itegem. Het valleilandschap omvat een kleinschalige
afwisseling van hooilanden, populierenbossen, ruigtes, wilgenstruwelen en graasweiden. Het oude
cultuurlandschap is nog zeer goed bewaard te Hallaar en Itegem en wordt gekenmerkt door een fijn vertakt
netwerk van kleine landschapselementen, zoals houtkanten, bomenrijen, sloten en knotwilgen.
En….als we het dan toch over natuurgebieden hebben…….dan vergeten we zeker De Averegten niet. Een
bosrijk gebied (100 ha) op de grens van de Heistse deelgemeenten Hallaar en Itegem.
De Averegten was oorspronkelijk was het een kasteeldomein dat hoorde bij het kasteel van Isschot. Het
kasteel staat er nog steeds, verscholen achter dichtbegroeide hagen buiten het domein. Het is nu particulier
eigendom. In de kasteeltijd werd het domein gebruikt als 'lusthof' waar de kasteelheer met zijn vrienden ging
jagen en de kasteelvrouw met haar vriendinnen ging zwemmen in de vijvers. Op de wandeltocht doorheen
merk je een lappendeken aan landschappen en in de omgeving van de ecologisch beheerde bio boerderij, tref
je sporen van een ouderwets boerenland met hooilandjes, houtkanten en vlechtheggen. Door gevarieerd
hooiland wandel je verder en passeer je dieren- en picknickweiden, de plantentuin, de vijvers en de
speelbossen.
Veel wandelplezier

OPLOSSINGEN VORIGE KRANT:
AFGEVALLEN / LEAH THYS / SLAKKENHUIS / JAN VAN GENT
/ ERDINGER / DROMEDARIS / APENSTAARTJE /
NUDISTENKAMP / TRAVESTIET / ORNITHOLOOG / CISKE DE
RAT / HOCUS POKUS / OCHTENDSTOND / PLOPSALAND /
STEPHEN KING / TANTE SIDONIA / APELDOORN / PINA
COLADA / WAARZEGSTER / ITALIAANS / LINKEROEVER /
TEKST: Als je dan toch op stap wil gaan doe dan schoenen aan.
SCHIFTINGSVRAAG: De 20 eigennamen bevatten 61 klinkers.
De Vos Danielle uit Schoten had niet alleen alle antwoorden en de
zoektekst juist maar zat er bovendien met haar klinkers-gok ‘boenk’ op
(61 dus). Zij sleept ons wijn-geschenk in de wacht dat haar eerstdaags
plechtig zal uitgereikt worden.
Johnny

Je krijgt bij onze ‘De waarheid als een koe-kwis’ genummerde
vragen (bij deze editie zijn dat er 22). De oplossingen zet je in het
bijhorende letterraam. Als je dit correct doet dan krijg je verticaal
(zie kolom ‘A’ en vervolgens daarachter kolom ‘B’) een tekst. Een
waarheid als een koe en toepasselijk voor Bosgeuzen natuurlijk.
Even aangeven dat ‘IJ’ => ‘I’ + ‘J’ (2 vakjes dus). We ontvangen
graag zowel de oplossingen van de vragen alsook de tekst.
En…..natuurlijk jouw gok bij de schiftingsvraag. Belangrijk is in te
zenden ook al heb je niet alles kunnen ontraadselen. Elke vraag is 1
punt waard en de tekst 10 punten. De winnaar krijgt van ons een
dubbele wijnverrassing. Oplossingen uiterlijk zondag 5 juni 18.00
uur bij Pepermans, Ringlaan 9 bus 9, 2170 Merksem.
Via mail => pepermansjohnny2170@gmail.com
Of inleveren in onze Smidse kan ook. Veel succes.
1.
5.
9.
13.
17.
21.

2.
6.
10.
14.
18.
22.
Schiftingsvraag:

3.
7.
11.
15.
19.

4.
8.
12.
16.
20.

Tekst:

Schiftingsvraag:
Op zondag 26 juni 2022 wordt te Middelkerke het Belgisch Kampioenschap, heren Elite met contract,
gereden. Gok hoeveel tijd in uren, minuten en sekonden de winnaar zal gereden hebben om als eerste over
de meet te komen. Tip: In 2021 deed Wout van Aert er 4u 40´41´´ over.
Naam:

voornaam:

Adres: straat:
Tel./GSM:

nr.:
e-mail:

gemeente:

Vul jouw oplossingen in dit rooster van links naar rechts. De ‘waarheid als een koe’
is de tekst die je vindt door de letters uit de vakjes A en vervolgens B verticaal
achter elkaar te plaatsen.

VRAGEN ‘DE WAARHEID ALS EEN KOE-KWIS’
1 => Het fictief persoontje dat ons zogezegd aan een rustige slaap helpt en er
voor zorgt dat wij daarbij steeds lieflijke en zalige dromen ervaren. De evenknie
van Klaas Vaak dus. =======================================
2 => We zoeken een woord van 10 letters (a/b/c/d/e/f/g/h/i/j). Enige hints: Als je
‘c’ tot ‘j’ neemt dan heb je het verstaan. Ga je voor ‘e’ tot ‘j’ dan heb je dingen
waar je je kan aan vasthouden of die doorgaans aan schuiven zitten als hulp om ze
er mee open te trekken. Heb je het meer voor ‘f’ tot ‘j’ dan zit je gebeiteld als je er
chocolade bij neemt. Je bevindt je in een gemeente in het Nederlandse ZuidLimburg als je in ‘g’ tot ‘j’ vertoeft en met ‘h’ tot ‘j’ kan je schrijven. Genoeg hints hé. Nu gaan we
natuurlijk ‘inclusief’ voor het 10-letterwoord.
3 => Het voormalig ? was een koninkrijk op de Balkan dat bestond vanaf het einde van de Eerste
Wereldoorlog (1 december 1918) tot in de Tweede Wereldoorlog (18 april 1941). Het gebied bestond uit de
huidige landen Bosnië en Herzegovina, Servië, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië, en het grootste
deel van het huidige Slovenië en Kroatië. Wat hoort bij het vraagteken?
4 => Leerlingen kunnen dankzij de ? hun eigen cijferoefeningen checken om na te gaan of zij die juist
maakten en of de bekomen oplossing wel correct is. De ? is dus een goede controlestrategie die wij wellicht
zelf van onze jeugdjaren kennen en die we vooral bij lange staartdelingen uitvoerden.
5 => Wanneer je besluit vanuit jouw (geboorte)land, op vrijwillige basis of omdat je niet langer wordt
erkend door dat land of zijn regering, te vertrekken / verhuizen naar een ander land dan ga je dus ? . Welk
woord hoort bij voorgaand vraagteken?
6 => We zoeken voor-en achternaam (zonder spatie) van een man die zijn
carrière begon bij een regionaal radiostation als sportverslaggever. De
filmmaatschappij Warner Bros bood hem in 1937 een contract aan; hij bracht de
daarop volgende eerste jaren in Hollywood door als acteur in B-films. Tegen het
einde van 1939 was hij al in 19 films verschenen. Na die carrière ging hij in de
politiek en werd hij zowaar de 40ste president van de Verenigde Staten. Bekijk eens
de bijgeleverde karikatuur. ====================================

7 => Een soortement vuilbak waarbij je het deksel kan liften door met jouw voet op een voorziening
onderaan het ding te trappen.
8 => Bij wijze van tip hierbij een
klein deeltje van een tabel waarop je
de ‘scores’ kan zien die een Vlaamse
zangeres met enige van haar nummers
eertijds behaalde. Wat is dan haar
artiestennaam? (zonder spatie).
============

Single in Ultratop 50

9 => Hierbij een gedichtje van
vroeger. Echter twee woordjes werden
2 keer vraagtekens. Welke woordjes?
(Zet ze zonder spatie achter elkaar).

?

Datum van
verschijnen

Datum van

Hoogste
positie

Aantal
weken

Opmerkingen

binnenkomst

Hé, lek k er
beest

1990

13-10-1990

4

19

Nr.1 in de
Vlaamse Top
10

Ik weet wat ik wil

1991

09-03-1991

6

14

Nr.1 in de
Vlaamse Top
10

Blank of zwart

1991

22-06-1991

12

14

Nr.1 in de
Vlaamse Top
10

? met zijn leren broekske aan. Heeft zijn pappeke opgegeten. Al de kindjes mogen da weten. Al de
kindjes krijgen ne koek. Uit ? ? zijn...kakkebroek.

10 => Op de afbeelding zie je Tijl, Nele en een figuur die de trom bespeeld.
Van dit muzikaal aangelegd persoon zoeken we de naam (zonder spatie) zoals
hij, in de verhalen over de avonturen die hij samen met Tijl beleefde, vermeld
wordt. ================================================
11 => Een ? die men voor officiële wedstrijden gebruikt heeft een
rechthoekig springvlak van 4,26 meter bij 2,13 meter. Dit bestaat uit 4 mm en
4 mm gevlochten witte ‘strings’. Het vlak is onderverdeeld in een aantal
vakken met een kruis in het midden wat ervoor zorgt dat de springer kan zien
waar het midden is.
12 => Op deze toch wel iets vreemde wenskaart zie je er een hele boel op staan.
Wat dan? Jouw antwoord komt logischerwijze ook in het meervoud. ======
13 => ‘ ? ? is kattengespin‘ is een mooi spreekwoord voor het feit dat je in
het begin van een wedstrijd of competitie wel eens de overhand kan hebben maar
dat dit niet noodzakelijk bepalend is voor het verdere verloop of het eindresultaat
ervan. Welke 2 woorden (zonder spatie) verwijderden we?
14 => ‘1/2/3/4/ 5/3/4 1/3/6/3/4/7’ is de uit 3 delen bestaande voor-en
achternaam van een Vlaams begenadigd zanger en bekend acteur (en meer verklap ik niet) waarbij we echter
de letters vervingen door cijfers. Tracht uit te vissen wie we bedoelen (zonder spaties). Onze hint: Cijfer ‘3’
is een ‘A’.
15 => We zoeken de naam van een wereldberoemde muziekgroep (zonder
spatie) die steeds in toch wel uitzonderlijke kleding optraden en die de
nodige meezingers in hun repertoire hadden zoals ‘Go West’, ‘Y.M.C.A’,
‘Macho Man’ en ‘In The Navy’. ============================
16 => We zoeken de voor-en achternaam / firmanaam (zonder spatie) van
een dame die samen met haar man Joseph Lauter, waarvan ze trouwens in 1939 scheidde maar met wie ze in
1942 hertrouwde, in 1946 een cosmeticabedrijf oprichtte. Een leuk weetje: de 4 de letter van Lauter werd later
gewijzigd.
17 => We zoeken de voor-en achternaam (waaronder bekend en zonder spaties)
van een beroemd, in 1995 overleden, tekenaar-schilder van wie we op talloze
kerstkaarten, boeken en kalenders illustraties tegen komen. Hierbij een
voorbeeldje van zijn werk. ==================================
18 => In het Engels heette dit feuilleton ‘The Avengers’, in het Frans werd dit
‘Chapeau melon en bottes de cuir’ en in Duitsland gingen ze voor ‘Mit Schirm
und Melone’. Onder welke naam kwam dit bij ons op de buis?
19 => Cryptisch: Beest dat je niet op zaterdag of zondag tegen komt.
20 => Je krijgt 5 getallen of cijfers: 6 / 50 / 3 / 5 / 7 / . Je krijgt hiermee een berekening te maken maar we
vervingen de cijfers/getallen door letters. Wat is de uitkomst als je weet dat ‘A’ 10 keer groter is dan ‘B’ en
dat ‘D’ 1 meer is dan ‘C’. Vul het bekomen eindtotaal in letters in het raam in.
De te maken bewerking: A + B = uitkomst – C = uitkomst : D = uitkomst x E = ?
21 => Het gaat hier over een ? of neutrale zone in een (grens)gebied. In oorlogstijd wordt het gebied tussen

? . Ook tussen
een strook ? gecreëerd.

de frontlinies van twee vijandelijke legers ook wel aangeduid als

Nederland en Duitsland werd na de Tweede Wereldoorlog
22 => Op onze Belgische vlag zien we doorgaans ‘L’ Union Fait La Force’ staan. Natuurlijk is er een
Nederlandstalige (Vlaamse) tegenhanger van deze tekst. Wat is het eerste woord daarvan?

