
SECRETARIAATSNIEUWS EN ALLERLEI 

OPENINGSUREN SMIDSE: 

Inmiddels is de, soms bloedhete, zomer weeral voorbij en zitten we midden in de bruin-geel-rode herfst met 

de witte winter al stilletjes aan in het verschiet. Wat voor weer het ook is, Bosgeuzen blijven trouw aan hun 

heilige hobby en gaan onversaagd storm, wind, hagel, sneeuw en andere weerscapriolen tegemoet. Mocht 

het toch te bar worden dan heb je nog altijd de mogelijkheid om zogenaamd te gaan ‘schuilen’ in onze 

Smidse. Het perfecte excuus om jezelf, zonder schuldgevoelens, als rechtgeaarde Bosgeus te profileren. Met 

natje en droogje natuurlijk. 

De Smidse-vrijwilligers verwelkomen je graag op volgende dagen: 

Zondag 3 oktober:  Stemming gegarandeerd want het zullen 

wellicht niet alleen onze fervente Smidse-aanhangers zijn die 

gewoontegetrouw, na hun zondag-stapje, naar onze Smidse komen 

afgezakt. Eveneens en dit vanaf 16.00 uur wordt de uitslag van 

onze zomerse SUPER-SPEURNEUZEN WANDELZOEKTOCHT 

gegeven. De juiste oplossingen (hmhm) kom je dan te weten en de 

winnaars/winnaressen bekend gemaakt. 

Smidse open van 13.00-18.00 uur 

Zondag 7 november: Herfst alomtegenwoordig maar in de 

Smidse zomert het altijd. Dus allen daarheen.  

Smidse open van 13.00-18.00 uur 

Zondag 5 december: Weet je nog niet wat je voor de Sint op 

jouw verlanglijstje gaat zetten of ben je vergeten wat voor 

snoeperijen je in jouw wandelschoen dient te voorzien. Dan is het 

nu het ultieme moment om inspiratie op te doen bij jouw 

wandelcollega’s. Ze verwachten je.  

Smidse open van 13.00-18.00 uur 

 

LIDMAATSCHAP 2022 
WAAROM LID WORDEN VAN 

WANDELCLUB DE BOSGEUZEN VOORKEMPEN? 
 

Ben je ook zo verzot op wandelen en kan je ook zo intens genieten van die gezonde buitenlucht? Dan zit je goed 
bij Wandelclub De Bosgeuzen Voorkempen vzw. 

We kunnen niet ontkennen dat we met ons allen de laatste maanden en weken massaal het wandelen 

(her)ontdekten. Wandelen wint nog dagelijks aan belangstelling. Ons hoofddoel, en dit is reeds vanaf de club-
stichting in 1975,  is elkeen aan het bewegen = wandelen te brengen. Met je vrienden, je gezin of in je eentje 

maakt niet uit. Wandelen heeft niet alleen een helend effect voor je gezondheid. Dank zij de talrijke gemarkeerde 

wandelactiviteiten over het hele landsgedeelte kom je onbezorgd op unieke plekjes. Vaak plaatsen waar je het 
bestaan niet van kent, zelfs heel dichtbij in je eigen buurt. Je hoeft enkel de signalisatie te volgen.  Wandelen als 

lid van de Bosgeuzen geeft hierbij de vrijheid om zelf te bepalen hoe dikwijls en waar je gaat stappen. Dit 
allemaal zonder verplichtingen! 

Natuurlijk trachten we ook zelf voor onze Bosgeuzen elk jaar weerom een gevarieerd programma samen 

te stellen waar je als lid zeker je gading in vindt. Denk maar aan onze zes eigen publiekstochten en de bus -

uitstapjes naar andere cluborganisaties. Ook de e igen creaties zoals onze Beuling-Lijnbustocht,  Puur 

Natuur-tochten, de klassieke Haringtocht of de zomerse Wandelzoektocht zijn steeds erg in trek. Vergeten 

we ook de traditionele dag-trip in de maand mei en de Ardennentocht eind september niet. 

En…dan is  er nog ons  clubhuis…’De Smidse’…waar je als lid elke eerste zondag van de maand en in de 

zomermaanden (juli en augustus) alle zondagen van harte welkom bent van 13.00-18.00 uur. Daar ontmoet 



je gelijkgestemden die wandelen hoog in hun vaandel dragen. Gezellig keuvelen tussen de bekende ‘pot en 

pint’ is daarbij onmiskenbaar van de partij. 

Je ontvangt onze trimestriële Bosgeuzenkrant waarmee je op de hoogte blijft van de activiteiten.   

Wanneer je aansluit bij de Bosgeuzen dan heb je bovendien recht op een jaarlijkse tegemoetkoming van je 

mutualiteit. Wat moet je precies hiervoor doen:  

°Ben je reeds lid en verleng je jouw lidmaatschap voor 2022 (huidige lidkaart van 2021 dus bijhouden want 

die wordt na betaling elektronisch verlengd voor 2022). Je bekomt een formulier voor de mutualiteit.  

° Voor nieuwe leden wordt niet alleen het formulier maar ook de lidkaart opgestuurd. Het lidgeld wordt dan 

teruggestort (gezien het laagdrempelige Bosgeuzen-lidgeld is dit doorgaans integraal. Info over het bedrag bij 

jouw mutualiteit). 

° Onze Bosgeuzen-verantwoordelijke zal het formulier invullen met de nodige gegevens. Vul het formulier zelf 

verder aan.  Bezorg het ingevulde formulier terug aan je ziekenfondskantoor. Terug-storting volgt. 

Gezondheid, ontdekken en vrijheid zijn niet de enige voordelen. Als lid van de Bosgeuzen ben je steeds 24/24 en 
7/7 verzekerd tijdens al je wandelactiviteiten in binnen- en buitenland. Daarnaast geniet je van een korting op de 

georganiseerde wandeltochten, ontvang je gratis het federatietijdschrift "Walking Magazine" en talrijke extra 
voordelen op diensten of producten van onze wandelsportfederatie en onze partners.  

Als nieuw lid van jouw Bosgeuzen krijg je een gepersonaliseerde lidkaart. Bij voorlegging van je lidkaart geniet 

je op iedere officieel erkende wandelorganisatie vanaf 2022 een korting van minstens €1,5  op de 
inschrijvingsprijs 

Met je lidkaart ben je 24/24 & 7/7 verzekerd. Ook tijdens de uitoefening van alle wandelactiviteiten in binnen- en 

buitenland. Met uitzondering van conflictgebieden zoals Iran, Afghanistan, … 

De verzekering omvat lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Als lid ben je 

verzekerd als volgt: 

° Tijdens georganiseerde wandeltochten mits voorlegging van betaalbewijs van de organisatie 

° Op weg van en naar de tocht  ° Tijdens alle clubactiviteiten  ° Als medewerker aan de clubactiviteiten 

° Tijdens je individuele of private wandelactiviteiten 

° Tijdens nevenactiviteiten op de wandelorganisaties Bijvoorbeeld ongeval op een springkasteel 

Niet leden zijn enkel verzekerd tijdens de tocht mits voorlegging van inschrijvingsbewijs van de organisatie en 

tijdens nevenactiviteiten op de wandelorganisaties. 

Per adres ontvangen leden een gratis abonnement op het federatietijdschrift ”  Walking Magazine“. Een 

jaarabonnement kost anders 20 euro 

Leden genieten van een serieuze korting bij aankoop van de wandelkalender “Walking in Belgium“ 

In de webwinkel van Wandelsport Vlaanderen vzw kan je als lid van de Bosgeuzen tegen gunstig tarief leuke 

wandelgadgets, accessoires of gepersonaliseerde Wandelsport Vlaanderen kledij aankopen 

Idem geldt dat onze leden genieten van extra voordelen en kortingen op de producten of diensten die de 

federatie en haar partners aanbieden. 

LIDKAARTEN BOSGEUZEN 2022 

Ben je momenteel lid (2021 lidkaart in bezit):  
Voordeelprijs bij betaling vóór 31 december: 

Lidgeld: 1ste volwassene: €13  2de volwassene: 12€ (koppel= dus 25€) kinderen  < 12 jaar Gratis.!!! 
De lidkaarten zelf blijven behouden. Niet weggooien dus. Ze worden elektronisch verlengd!!! 

Je ontvangt de formulieren voor de mutualiteit  

Nieuwe leden (=nog geen Bosgeuzenlid in 2021):  

Voordeelprijs bij betaling vóór 31 december: 

Lidgeld: 1ste volwassene: €13  2de volwassene: 12€ (koppel= dus 25€) kinderen onder de 12 jaar Gratis. 
Je ontvangt de lidkaarten en de formulieren voor de mutualiteit. 

!!! De voordeel-lidmaatschapsprijzen zijn enkel geldig bij storting VÓÓR 31 december 2021!!! 

Indien je aanbetaald na 31 december 2021  (= dus vanaf 1 januari 2022) 

dan bedraagt het lidgeld voor volwassenen €15 (= per koppel €30). 

 

Storten op rekening van Bosgeuzen BE34-2200-2350-8590 omschrijving ‘lid 2022’ 

https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/wandelmagazine/244/abonneren
http://www.walkinginbelgium.be/
https://www.wandelwebshop.be/
https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubinfo/14312/alle-voordelen-op-een-rij


KALENDER 2021: 

Dit kalender is een overzicht van wat de Bosgeuzen in 2021 
zoal in petto hebben voor haar leden. Op latere datum 

worden wellicht nog activiteiten toegevoegd of aangepast. 

 Raadpleeg dus steeds jouw krant. 

Mochten activiteiten, wegens Corona, worden geschrapt 

dan  zoeken we waar mogelijk naar alternatieven die we je 

dan zo snel mogelijk per mail bekend maken.  

 

 

Zaterdag 2 oktober: 

Gratis wandelen voor Bosgeuzen. 
!! Voor onze Gratis Wandelen voor Bosgeuzen was de 45ste Internationale Wandeltocht, 

WSV CLUB 76 Merksem (Westmalle) van 3 oktober gepland. Deze tocht is echter afgelast !! 

Een gepaste vervanging: Herfsttocht van wandelclub Kwik Bornem op zaterdag 2 oktober. 

Mooie natuurwandeling naar het pittoreske Eikenvliet en natuurgebied Het Moer. 

Start: Gemeenschapshuis Wintam, Jozef Spiessensstraat 4, Wintam (Bornem) 

Afstanden: 6-12-18 km. Inschrijven: 08.00-15.00 uur. Deelname: Gratis voor Bosgeuzen.  

Je laat jouw geldige lidkaart scannen maar betaalt niets.     Zie verder in deze krant. 

Zaterdag 23 oktober:    Eigen publieks-organisatie : Fortentocht Borsbeek. Bosgeuzen. 

Organisatie door jouw eigen club. Verwacht je aan een afwisselende natuurgerichte wandeling waarbij de 
forten van Borsbeek en Wommelgem centraal staan. Naargelang de afstand kom je in het  
overstromingsgebied Fortloop, het Ter Rivierenhof , domein Ertbrugge en de Schijnvallei. 

Start: Fortvissers Borsbeek, Frans Beirenslaan 2, 2150 Borsbeek.     Zie verder in deze krant. 

Afstanden: 4-6-10-15-21-26 km.     Inschrijven: 08.00-15.00 uur  Deelname: Bosgeuzen Gratis 

Zondag 14 november:   Eigen publieks-organisatie : Herfsttocht Gooreind. Bosgeuzen. 

De Bosgeuzen bieden je een een tocht via smalle paadjes en het Goed van Koch naar het Klein Schietveld 
met bospaden, weilanden, vennen en heide. In het Kempens Landschap Domein der Zusters Franciscanessen 

gaan cultuur, historiek en natuur hand in hand.     Zie verder in deze krant. 

Start: Zaal Concordia, Bosduinstraat 5, 2990 Gooreind (Wuustwezel). 

Afstanden: 7-12-17-22 km Inschrijven: 08.00-15.00 uur             Deelname: Bosgeuzen Gratis 

Zaterdag 18 december: Bus-uitstap: Opsinjoorke ‘Mechelen in kerstsfeer en in den doenker’. 

De zogenaamde Gouden Carolus Christmaswandeling belooft een sfeervolle wandeling door de historische 

binnenstad, een kerstmarkt in Groot en Klein Begijnhof en Haverwerf. Bovendien een levende kerststal op 
het binnenplein van brouwerij Het Anker. Afstanden: 5-10 km. 

Oppik: Muziekacademie (Turnh.bn) Schilde: 14.00 uur-’s Gravenwezel kerk: 14.15 uur 

Deelname: €10 (= incl. bus een deelnameprijs)        Inschrijving en info: zie verder in deze krant. 

Zondag 19 december:    Eigen publieks-organisatie : Donkeredagentocht Schilde 

Deze Bosgeuzen-organisatie wordt een tocht in de groenrijke omgeving van de Antitankgracht,  doorheen de 
Halse bossen en het Schildehof. Bovendien garanderen we avontuurlijke kronkelingen in het provinciaal 

domein Vrieselhof met enige wandelverrassingen.    Zie verder in deze krant. 

Start: Openluchtschool Dennenhof, De Rentfort 9, 2970 Schilde 

Afstanden: 4-6-12-16-22 km     Inschrijven: 08.00-15.00 uur   Deelname: Bosgeuzen Gratis 

 



Bieren van de maand: oktober – november – december 2021 

 
Oktober 2021 : Gauloise 10 triple blond 9.7 % vol 

Het verhaal van Brasserie du Bocq begon in 1858, toen Martin Belot, een 

boer in Purnode, voor het eerst bier brouwde in een schuur van zijn 
boerderij. Eerst maakte hij alleen in de winter bier, wanneer er weinig werk 

was op het veld. In het begin van de twintigste eeuw werd de eerste La 
Gauloise gebrouwen. Dit bier was meteen een ontegensprekelijk succes. In 
1949 werd de brouwerij een naamloze vennootschap. In 1960 werden de 

landbouwactiviteiten  voorgoed stopgezet. Op dat ogenblik besloot de 
familie Belot ook om nog uitsluitend speciaalbier van hoge gisting met 

tweede gisting op de fles te brouwen.  
In 1983 waagde Brasserie du Bocq zich aan de export. Het werd een groot 
succes. Het Belgische bier staat in heel de wereld hoog aangeschreven. 

Brasserie du Bocq exporteert voornamelijk naar Frankrijk, Nederland, 
Italië, Groot-Brittannië, Spanje, Zwitserland, Finland, Australië, Japan, China, Zweden, de Verenigde 

Staten, Brazilië, Rusland, Oekraïne enz. Met een huidige omzet van meer dan 14.8 miljoen euro is 
Brasserie du Bocq een van de grootste onafhankelijke Waalse brouwerijen. 
De familie Belot heeft de brouwerij nu overgelaten aan de familie Keersemaekers, die al meer dan 30 jaar 

Corsendonk brouwt bij Brasserie du Bocq.  
Het bier zelf is mooi goudblond, de kleur lijkt op Venetiaans blond met een relatieve troebelheid. De geur 

wijfelt tussen hoppebloemen en wat citrus. De smaak is elegant, de hop draagt het geheel maar blijft 
steeds discreet, zonder te overheersen. Een tooetsje bitterheid op het einde om alles in evenwicht te 
brengen en klaar is kees. Dit is een prachtig biertje dat kracht en verfijning weet te combineren, een 

ijzeren hand in een fluwelen handschoen. 
 

November 2021 : Rochefort bruin 8 % vol 

Net als in andere trappistenkloosters brouwen de monniken van deze abdij bier. In 1899 richtten ze een 
kleine brouwerij op.  

In 1952 werd een zware investering gedaan wat zowel de 
kwaliteit als de kwantiteit van het geproduceerde bier deed 

stijgen. De brouwerij werd de voornaamste bron van inkomsten 
van de abdij. De Rochefort 8 dateert van 1955 en is de laatst 
geborene van het gamma. Oorspronkelijk werd dit bier enkel 

gebrouwen ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten.  
In de jaren zeventig werd een volledige vernieuwing 

doorgevoerd.  
In 2010 rees een conflict met 
de mijnbouwonderneming Lhoist over de uitdieping van de 

nabijgelegen kalkgroeve La Boverie. De abdij vreesde dat een 
uitdieping de Tridaine-bron zou bedreigen die het water levert 

voor het trappistenbier. Sedert 2017 plande Lhoist pomptesten, 
voorafgaand aan een uitdieping. De abdij verzette zich 

daartegen, op grond van een in 1833 verkregen erfdienstbaarheid, kreeg aanvankelijk ongelijk in de 

rechtbank, maar boekte uiteindelijk op 11 mei 2021 succes voor het Luikse Hof van Beroep. Lhoist 
overwoog cassatieberoep, maar zou ook een alternatieve uitdieping ten noorden van La Boverie aanvragen.   

Rochefort 8 is één van de 3 trappisten van de abdij Notre Dame de Saint-Rémy en het meest verkochte bier 
v/d 3 (meer dan 60 % van hun totale productie). ... Dit bier heeft een mooie roodbruine kleur met stevige -
tussen wit en crémekleur- schuimkraag die goed aan de wand v/h glas blijft kleven. De geur is 

complex.Mannelijk van karakter, leent het zich vooral voor een degustatie onder vrienden! Gezien het grote 
succes van dit bier, beslisten de monniken rond 1960 om dit bier op regelmatige basis te brouwen. Dit bier 

wordt soms de ‘Spéciale’ genoemd. Licht zoet en toch niet plakkerig: goede balans tussen fruitigheid en 
alcohol. Lichtzilte en  lichtdroge, bittere nasmaak. 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lhoist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfdienstbaarheid_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerechtelijk_gebied_Luik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hof_van_beroep_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cassatie_(recht)#Belgi%C3%AB


December 2021 : Gouden Carolus triple  

Eerst een beetje geschiedenis. In het begin van de 15e eeuw was het 

begijnhof van Mechelen sterk aanwezig in de stad. In 1471 beslist 
Karel de Stoute dat het bier gebrouwen voor het Krankenhuis “voor 

de begijnen en hunne officieren" vrij is van accijnzen en belastingen. 
In 1872 koopt de familie Van Breedam de brouwerij en bouwt een 
moderne brouwerij met stoomketel. 

In 1990 neemt Charles Leclef, 5e generatie, de brouwerij over en 
worden belangrijke investeringen gedaan.  

Naar eigen zeggen en niettegenstaande de technologische 
vooruitgang wordt dit bier gebrouwen volgens de eeuwenoude 
traditie en verenigt het, zoals voorheen, de beste grondstoffen van 

onze bodem zoals rijpe gerst en fijne hop, om zo veel mogelijk puur 
aroma te behouden. Dit bier werd oorspronkelijk gebrouwen voor de 

Ridders van het Gulden Vlies in 1491. Met een zuivere en keurige 
smaak, zal dit bier u bekoren: op fles gerijpt, uitsluitend van bleke 
mout bekomen, hoog gegist en 100 % natuurlijk. Met een 

volmondige smaak die toch dorstlessend werkt, dankzij een 
evenwichtig hoppen. Om ideaal te proeven schenkt men zacht en in 

één trek aan een temperatuur van ongeveer 7°C. Dit aangename goudblonde bier wordt gekozen door wie 
houdt van een zwaarder, ietwat kruidig en verfrissend bier. 
 

================================ 

 
 

 



 

!! Oorspronkelijk was voor onze Gratis Wandelen voor Bosgeuzen de 45ste Internationale 

Wandeltocht, WSV CLUB 76 Merksem (Westmalle) gepland. Deze tocht is echter afgelast !! 

Een waardige vervanging brengt ons naar Bornem, land van ‘Stille Waters’ op zaterdag 2 oktober 

Als”groene long “in het dichtbevolkte gebied tussen Brussel, Antwerpen en Gent is BORNEM zeker een 

wandelend bezoek waard. Bornem en de gehuchten Branst & Buitenland liggen in een uniek natuurgebied 

van dijken, polders, bomen, wijmenvelden, grachten & kreken. De schilderachtige omgeving van de Oude 

Schelde en het groene Scheldeland met zijn 

kronkelende dijken maakt de streek tot een 

openluchtmuseum. Denken we aan Hingene dat 

heel wat heeft te bieden aan landelijk 

natuurschoon en bezienswaardigheden (kasteel 

D’Ursel, De Notelaer). Ook Weert is bijzonder in 

trek bij de dagjestoeristen voor z’n vele 

restaurants, de wandeldijken langs de Schelde en 

de prachtige natuur rond de Oude Schelde. Langs 

de oever van deze oude Scheldearm in Weert, 

heeft men een prachtig zicht op het kasteel van 

Bornem aan de overzijde.Mariekerke is een oud 

vissersdorp aan de Schelde, bekend om zijn 

Paling- en Visfeesten. Het is het geboortedorp 

van de priester-dichter Jan Hammenecker. 

Hingene strekt zich met de woonkernen Wintam en 

het pittoreske Eikevliet uit langs de Schelde, de Rupel, Het vermelde Eikenvliet is trouwens vervat in de 

wandeling. En natuurlijk is het zogenaamde Moer eveneens van de partij. Wisselende hoogtes en laagtes, 

natte en droge stukken maken van het Moer een prachtig stukje natuur met een rijke fauna en flora.  Een 

gebied dat al 300 jaar onaangeroerd in schoonheid het landschap bepaalt langsheen de Vliet en het 

Eikevliet.   

Organisatie: Herfsttocht op Zaterdag 2 oktober door wandelclub Kwik Bornem 

Afstanden: 6 – 12 -18 km 

Startplaats: Gemeenschapshuis Wintam, Jozef Spiessensstraat 4, 2880 Wintam (Bornem). 

Inschrijven: 08.00-15.00 uur (laatste aankomst 17.00 uur). 

Deelname: GRATIS voor Bosgeuzen (geldige lidkaart van 2021 laten scannen maar NIETS betalen). 



 



VERLOOP VAN DE OMLOPEN (4/6/10/15/21/26 km) 

FORTENTOCHT ZATERDAG 23 OKTOBER 2021 

Vertrek:    Fortvissers Borsbeek, Frans Beirenslaan 2a, 2150 Borsbeek 

Na even weg geweest, vertrekken we terug in het prachtige Fort van 

Borsbeek bij de Fortvissers, gelegen in het Fort zelf. Het zal een zeer 
afwisselende wandeling worden en zeker ook voor de kleinere afstanden 
die een maximum aan natuur zullen zien.  

Alle afstanden verkennen het  Fort van Borsbeek en zullen kunnen genieten van de prachtige omwalling en 
de mooie vergezichten. Met een beetje geluk kan je ook de galloway runderen zien.   
Deze hoornloze, zwart behaarde runderen die oorspronkelijk uit Schotland komen, worden dikwijls ingezet 
voor projecten zoals dit omdat het grote grazers zijn, ze hebben weinig zorg nodig en zijn van nature niet 
agressief.  
Alle wandelaars circuleren eerst wat rond in het Fort en gaan daarna naar de controlepost. De 4 km stappers 

gaan direct noordwaarts tot de Koude Beek. Deze  Koude Beek 

ontspringt in Hove en stroomt door Boechout, Mortsel, Borsbeek en 
Wommelgem om tenslotte in Deurne uit te monden in het Groot Schijn. 
In het verleden zorgde de Koude Beek meermaals voor wateroverlast 

na hevige regenval. De overstromingen van 1998 vormden de directe 
aanleiding voor verscheidene ingrepen op de Koude Beek en zijn 

zijlopen. Na de Koude Beek komt de Fortloop aan bod. De Fortloop en 
de Koude Beek komen uit in wat men het Provinciaal 
Overstromingsgebied Fortloop noemt. Dit prachtig natuurgebied staat 

dus alle wandelaars te wachten. 
De 6 km stappers doen een ommetje langs de watertoren van Borsbeek. 

Deze werd in 1964 gebouwd en heeft een inhoud van 1000 m³. Dit jaar 
maken deze stappers een extra lus via het nieuw aangelegd vlonderpad 
en het geboortebos. De namen en geboortedata van alle kindjes, in 

Borsbeek geboren,  worden in houten geboortebakens bevestigd. 
De aanplanting is steeds een feestelijk evenement met een drankje, 

suikerbonen, animatie en een streep muziek. Sinds 2019 kregen de 
bomen gezelschap van een vlinderkring. Deze kring van twaalf verschillende bomen met bloembollen aan 
hun voeten herdenkt ongeboren of overleden kinderen. Centraal in de cirkel staan er twee houten vlinders. 

Zo hebben alle kinderen uit de gemeente een plaatsje in het bos gekregen. Verder vervoegen zij het parcours 
van de 4 km.    

Ook de 10 km route gaat eerst langs het geboortebos om dan verder oostwaarts te wandelen via landelijke 
wegen richting de Diepenbeek en het Domein Nosegoed. Het Nosegoed is ingericht met medewerking van 
Kempens Landschap, de Provincie Antwerpen en de Gemeente Borsbeek. Het centrale punt is een ven waar 

de fauna en de flora zich reeds mooi hebben ontwikkeld. Dan pikken ze nog even een 2de kontrolepost mee 
om terug te keren naar de start ook via de Koude Beek en de Fortloop. 

De 15 - 21 – 26  km stappers wandelen samen met de 10 km naar de 1ste controlepost maar trekken verder 
naar het Fort van Wommelgem en de volkstuintjes om zo hun 2de controlepost te bereiken. 
De 15 km route keert onmiddellijk terug via de achterpaadjes van Wommelgem en het Fort. Zij vervoegen 

de wandelaars van de 10 km route nabij de Diepenbeek en keren via dezelfde weg als de 10 km stappers 
terug naar de start. 

De 21 – 26 km wandelaars gaan nog een beetje verder in noordelijke richting. Zij bereiken via het 
Rivierenhof het Park Groot Schijn. Dit park is onlangs helemaal heringericht tot een sport- en recreatiepark. 
In het park neemt de 26 km terug afscheid van de 21 km en trekt verder naar het wandelpad “ Ertbrugge” dat 

een afwisseling biedt tussen weilanden, fauna-akkers, dreven, bos en boomgaarden. Het kasteel zelf ( Zwarte 
Arend) dateert van einde 18e begin 19e eeuw. Het staat ook mooi in de verlengde as van de lindendreef. Het 

kasteel en bijhorend koetshuis zijn beschermd sinds 1994 en doen thans dienst als kindertehuis. 
Net voor de Schijnvallei komen deze beide routes weer tezamen om dan via het speelbos terug te keren naar 
de controlepost. Van daaruit volgen ze dezelfde route als de 15 km stappers om terug te keren naar het Fort 

van Borsbeek waar de Fortvissers zullen instaan voor een natje en een droogje.  
 



 



VERLOOP VAN DE OMLOPEN 

(7/12/17/22 km) 

HERFSTTOCHT 

ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 

Vertrek:    Zaal Concordia,              

          Bosduinstraat 5, 

        2990 Gooreind (Wuustwezel) 

Gooreind ( einde van de gore of 
moerassen ) gelegen ten zuidwesten van 

Wuustwezel, was eertijds voor ¾ 
eigendom van enkele rijke 

grootgrondbezitters zoals de familie 

Koch. 

Maar wandelaars hebben van oudsher meer interesse in natuur. En laat dit nu in Gooreind en met uitbreiding 
naar de aanpalende gemeentes nog steeds alomtegenwoordig zijn. Gedeeltes ervan zijn nog identiek als150 

jaar geleden. De Bosgeuzen nodigen met plezier alle wandelaars weerom uit te genieten van een prachtige 
tocht doorheen bosrijk en landelijk gebied.  

Met keuze uit 4 afstanden (7-12-17-22 km) hebben de Bosgeuzen voor ieders gading, en dit op alle vlak, een 

mooi parcours voorzien. De 4 afstanden lopen vanaf de start even gelijk op en al snel wordt er langs de 
Vennekens gegaan. Iets verder daagt een eerste splitsing op. De 7 km route gaat zijn eigen weegs. Zij 

verkennen doorsteekjes en tussenwegeltjes van Gooreind zelf waarna zij belanden in het gewezen domein 
van de Zusters Franciscanessen. Dit prachtige gebied staat voor een ruim gedeelte onder beheer van het 
Kempens Landschap dat er alles aan doet om het in zijn huidige, natuurminnende staat te behouden. Het 

park is heel divers van uitzicht. Slingerende paadjes doorheen de bossen en kronkelingen langsheen weitjes  
wisselen elkaar in snel tempo af. Natuurlijk wordt ook niet aan de mooie vijver voorbijgegaan en zullen 

enige historische gebouwen zeker herinneringen uit het verleden oproepen. 

De 12/17/22 trekken richting Klein Schietveld maar exploreren eerst nog zigzaggend bospartijen en een 
gedeelte van het voormalig Goed van Koch. In het Klein Schietveld zelf maken ze kennis met een 

gevarieerd gebied vol eiken-berk-en dennenbos, weilanden, schrale graslanden, vennen en heide. De 
militaire aanwezigheid en activiteiten hebben ervoor gezorgd dat het 19e eeuwse heidelandschap bewaard 
bleef. Elke wandelaar die van ongerepte natuur houdt komt hier beslist aan zijn trekken. Met een beetje 

geluk kan je hier een ree zien opduiken.Via de herfstkleurende bosdreven en paadjes komen de wandelaars 
op de rustpost de Aeroclub van Brasschaat terecht. Na het gebruikelijke natje en droogje dient een volgende 

splitsing zich aan. 

Terwijl de 12 km-stappers stillaan richting aankomst trekken, maken de 22 km-globetrotters een 
eigenzinnige lus en ondernemen zij een uitgebreide extra-expeditie in het Klein Schietveld. Ongerepte en 

gevarieerde natuur gegarandeerd. Verscholen heidepaadjes, kronkelende bospaden en statige dreven……het 
komt allemaal aan bod. Tenslotte verbroederen zij met hun 17 km-collega’s. 

Beide routes trekken dan naast de fortgracht van het Fort van Brasschaat bekend om zijn unieke fauna en 

flora. Het fort zelf herbergt een talrijke vleermuizenpopulatie. Via de Antitankgracht komen zij bij de 
tweede controle, de kantine van de Vlaamse Herdershond terecht. Even tot rust komen en dan terug op stap. 
Eerst kuieren over minder bekende Brasschaatse weggetjes waarna ze terug het Klein Schietveld intrekken. 

Een prachtig gedeelte volgt waarbij de 12km-afstand inpikt. Gezamenlijk flaneren ze dan huiswaarts. 
Natuurlijk niet zonder nog de nodige bospaden en rustige dreven onder de schoenzolen te krijgen. 

In de startzaal worden de wandelaars uiteraard op alle vlak verwend en kunnen zij tussen pot en pint (of iets 

anders) gezellig nakeuvelen over de voorbije wandelervaring. 

 



De meeste Bosgeuzen zullen wellicht  al wel eens rond-gekuierd hebben in de  prachtige stad Mechelen en 

uiteraard zullen deze zich daarbij vergaapt hebben aan de eeuwenoude ‘bouwsels’ van de historische 

binnenstad. Maar……..doorgaans zal voorgaande vermoedelijk plaats gevonden hebben op klaarlichte dag 

(daar wil ik natuurlijk niet mijn handen voor in ’t vuur steken). 

Bij onze bus-uitstap van 18 december (putje winter dus) zal een en ander wel een heel andere ervaring 

worden. We nemen immers deel aan de zogenaamde Gouden Carolus Christmas Wandeltocht van 

Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw. Of…zoals ze de tocht zelf plegen te noemen ‘ Mechelen in 

kerstsfeer en in den doenker’. Afstanden: 5 of 10 km. 

Je mag je verwachten aan een sfeervolle kerstwandeling doorheen de verlichte historische binnenstad. Tal 

van kraampjes en bijhorende geneugtes met kerstmarkt vanaf de Vismarkt tot aan de Korenmarkt. Verlichte 

kerstsfeer in de smalle straatjes van het Groot Begijnhof en een multicultureel getinte kerstmarkt in het 

Klein Begijnhof Bogaerd. Ja, zelfs een levende kerststal (vanaf 18.00 uur) op het binnenplein van Brouwerij 

Het Anker. En, voor de braafsten, de kerstman komt op bezoek. 

 

Oppik:  

 Schilde =>Muziekacademie (Turnhoutse 

baan) 14.00 uur- 

 ’s Gravenwezel => kerk: 14.15 uur 

Vertrek: uit Mechelen: 20.00-20.15 uur. 
 



 



 

VERLOOP VAN DE OMLOPEN (4/6/12/16/21km) 

DONKEREDAGENTOCHT 

ZONDAG 19 DECEMBER 2021 

(Vertrek: De Rentfort 9, 2970 Schilde) 

Al snel na het vertrek nemen de 4 en 6 km stappers afscheid 

van de langere afstanden. Deze twee kleinste afstanden trekken 
immers resoluut richting park van Schilde. 

De 4 km is bedoeld voor mensen met kinderwagen of als 

rolstoelparcours. Zij krijgen goed begaanbare wegen 
voorgeschoteld. 

 

De 6 km wandelaars trekken volledig het park rond. Je treft er een enorme rijkdom aan erfgoed- en natuurrelicten 
aan. Het Park van Schilde behoort samen met De Pont tot de zogenaamde Schijnvallei dat net als enkele andere 

groengebieden, zoals het Veer en de Beemdkant, door Natuurpunt wordt beheerd.  De Pont herbergt op een 
kleine oppervlakte, een schat aan biodiversiteit. Je vindt er een vijver met open water, een stuk rietland, 

hooiweide, bos en een groot stuk half open landschap met begrazing. 

De andere afstanden 12 km, 16 km en 21km komen pas later op hun tocht in dit park. Eerst volgen ze in de 
richting van Sint Guibertuskerk dat nu tot de  beschermde dorpszichten van Schilde behoort. 

Je ziet het bijna niet liggen, maar wat verder trekken ze de “Hoggeskes” in en even verder belanden zij op het  

Renier Sniederspad. Het pad zelf is een lange afstandspad (GR) van wel 121 km tussen Antwerpen en Bladel. 
Renier Snieder was een letterkundige die vooral het Kempische dorpsleven beschreef.  

Als we de anti tank gracht oversteken nemen de 12 en 16 km parcours afscheid van de 22 km. De grootste route 

heeft nog een hele omzwerving door de Schildese en Halse bossen voor de boeg. Zij zullen wat later de 16 km 
stappers terug tegen komen om gezamenlijk in de richting van hun eerste controlepost  ‘t Lekker Koeike te 

trekken. 

Even terug op krachten komen, en dan verder op pad richting Antitankgracht waar ze terug even het gezelschap 

krijgen van de 12 km stappers. 

Niet voor lang echter want de twee grootste afstanden maken nog een leuk wandel-ommetje langs het 
Albertkanaal. Ze verbroederen met de 12 km bij de controlepost De Watervrienden. 

Na een natje en een droogje trekken de drie grootste afstanden resoluut in de richting van het Vrieselhof.  

Regelmatig doet de grootste afstand er een lusje bij vooraleer de ingang van het fort van Oelegem te bereiken. 
Het fort is reeds jaren de favoriete verblijfplaats van vleermuizen. 

Vlak tegenover de ingang van het fort vertrekt het nieuw gebouwde vlonderpad dat het Vrieselhof  als het ware 
binnen dringt en dat onderdeel is van een natuurinrichtingsproject van het domein waarmee de Schijnvallei in ere 

wordt hersteld. Het werd aangelegd om wandelaars door het moerassig gebied van het Groot Schijn te leiden. De 

eiken planken bevatten groeven en zijn ingesmeerd met een gel met ruwe zandkorrels. Met deze anti-slip-laag 
wordt voorkomen dat de planken in deze vochtige omgeving glad worden. De wandelaars passeren ook een 

bomkrater van tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam een V1-bom op de grond tot ontploffing. De 

explosie maakte een krater met een doorsnede van een tiental meter en wordt vandaag gebruikt als een biotoop 
voor waterplanten en amfibieën. Om genoeg zonlicht op het water te brengen werden een aantal omliggende 

bomen geveld. 

Het provinciaal domein Vrieselhof zelf is een 80 ha grote gebied, en is eigendom van de provincie Antwerpen en 
wordt ook door haar beheerd. Reeds in de 12de eeuw was sprake van dit domein. De stilte is er bijna tastbaar. 

Door een verscheidenheid aan biotopen, krijgt het ieder seizoen een andere aanblik. Het kasteel in het Vrieselhof 
keren we de rug toe om de uitgang te vinden. 

Even de nieuwe huizen in de Knodbaan in Oelegem bekijken, en dan verder naar het park van Schilde. Via een 

landweg bereiken de stappers een bruggetje. Na oversteek komen zij de wandel-vrienden van de 6 km tegen en 
exploreren zij samen met hen dit prachtige domein 

Nog even volhouden want het einde komt steeds dichter bij. 

In de refter van openlucht school Dennenhof kunnen de wandelaars napraten bij een stevige pint of een hapje en 
herinneringen ophalen over de naruur die ze hebben tegen gekomen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(provincie)


BEWEGWIJZEREN *******MARKEREN*******AFIJLEN 

Als ‘t kind maar een naam heeft hé. Nu, mooie termen zoals bewegwijzeren en markeren hebben de Bosgeuzen niet 
echt opgenomen in hun vak-jargon. Van oudsher spreken zij over ‘afpijlen’. Al staat dat woord niet eens in welk 
woordenboek dan ook. ’t Zal ons een worst wezen. Dit terzijde is het intussen al meer dan een jaar (zeg maar 
anderhalf jaar) geleden dat we ons met bovenvermelde bedrijvigheid dienden bezig te houden. De voorbije tijdelijke 
Corona-wandelingen te buiten gelaten weliswaar. Nu…..’t is zowat lijk fietsen. Dat verleer je niet. Toch vonden we 
het gepast om hierbij nog eens een overzichtje te geven van de meest voorkomende afpijl-situaties. 
Opgelet…onderstaande pijlsuggesties zijn niet heilig-verklarend en beslist voor interpretatie vatbaar. Hopelijk kunnen 
ze alleszins nog even het geheugen opfrissen en van pas komen in oktober, november en december. Lees eens het 
‘sprookje’ uit de oude doos over het ontstaan van het ‘afpijlen’. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESCHIEDENIS DER AFPIJLKUNDE:   

 
Jarenlang werd er studie verricht naar het ontstaan van het ‘afpijlen’ waarmee dus het bewegwijzeren of markeren 
van een wandelomloop bedoeld wordt. Een hele meute archeologen hebben zich met dit onderzoek bezig gehouden 
maar een eensluidend antwoord kwam niet boven water. Tot….onze eigenste professor Pepersius…geniaal als hij 
is…tot een verbazingwekkende oplossing kwam. Een resultaat dat eigenlijk voor de hand lag. Voor zijn afpijling -
studie baseerde hij zich namelijk op verhalen uit een ver verleden en in dit geval een nooit gepubliceerd sprookje 
waaruit duidelijk blijkt hoe ‘afpijlen’ ontstaan is. Hierbij een relaas van professor Pepersius in hoogsteigen persoon.  
 

Beste Bosgeuzen. Ik ben verheugd om jullie te kunnen melden dat ik nu de enige, echte waarheid omtrent de oorsprong van 

de afpijlkunde ontdekt heb. Ik ben namelijk in het bezit gekomen van het originele manuscript van het verhaal van Klein 

Duimpje. Het sprookje, dat U allen bekend is, is gebaseerd op ware feiten. Door eeuwen heen mondeling doorgeven van  

het verhaal lijkt het ‘sprookje’ echter nog nauwelijks op de oorspronkelijke werkelijkheid. Wat is er namelijk echt gebeurd? 

Eeuwen geleden woonde er een familie Duim nabij de Wezelse bossen. Vader en moeder Duim had 7 kinderen. Meer 

bepaald 7 zonen. Aangezien vader Duim over niet al te veel fantasie beschikte en hij bij de geboorte-aangiftes van zijn 

kroost doorgaans een serieuze pint teveel op had, verliep de naamgeving van zijn 7 zonen redelijk inspiratieloos. Zo noemde 

hij zijn eerstgeborene Grootste Duim, dan kwam Grote Duim, vervolgens Ietwatmindergrote Duim enz. tot en met Klein 

Duimpje die de 7ste in het rijtje was. 

De familie Duim was aangesloten bij een lokale wandelclub, de Bosneuzen. Op een mooie maartse lentedag vond de 

jaarlijkse Lijnkartocht plaats. Normaal zou de ganse familie Duim hieraan deelnemen maar moeder Duim was, weeral, in 

opperste verwachting, van een achtste kind dus, en vader Duim was al stevig aan het pintelieren geslagen. Dit laatste bij 

wijze van voorproefje op wat komen ging, namelijk de aangifte van Superklein Duimpje.  

De kinderen gingen dus alleen op Lijnkartocht en lieten zich, wellicht ietwat overmoedig, als enigen op het verste punt 

afdroppen. Alles ging perfect. Klein Duimpje was een kei in het oriënteren op zon, maan of sterren. Ze maakten een goed 

tempo en zouden al gauw bij de eerste rustpost aankomen. Dit was ’t Peperkoekenhuisje dat ergens midden in het bos 

gelegen was. Maar toen onze Duimpjes daar arriveerden bleken Hans en Griet (ook leden van de wandelclub) zowat de hele 

rustpost opgevreten te hebben. De brave heks die het etablissement uitbaatte was er het hart van in en vond het vreselijk 

jammer voor de andere Bosneuzen. Niks aan te doen. 

Klein Duimpje en zijn broers trokken dan maar voort. Maar toen ze bij ’t Cafeeke van de 7 Dwergen aankwamen vingen ze 

weerom bot. Sneeuwwitje was hen voor geweest en nu ze voor de verandering eens niet op dieet was had ze alle 

dwergporties beuling opgepeuzeld. Blijkbaar had ze zelfs, van de grote honger, een giftige appel naar binnen gewerkt. Dit 

zonder enig effect trouwens wat Sneeuwwitjes stiefmoeder niet bepaald op prijs kon stellen. 

De zonen Duim begonnen stilaan echt honger te krijgen . Maar och, taveerne De 7 Geitjes was niet ver meer weg. En, al 

smaakt geit dan wat taai….als je honger hebt gaat dat er ook wel in. Ze hadden echter buiten de wolf gerekend. Die had 

natuurlijk al wat er geitachtig uitzag achterover gedrukt. Grootmoeder had op haar beurt geflambeerde wolf op een bedje 

van 3 biggetjes klaargemaakt en haar kleindochter, Roodkapje, was er met een hele mand koekjes vandoor. Dus ook daar 

viel er niks meer te bikken. Onze Duimen werden radeloos. 

Er restte hen nog slechts één mogelijkheid om iets eetbaars te pakken te krijgen. Aankloppen bij de concurrerende club, de 

Bosreuzen. Dit lag helemaal niet voor de hand want er deden nogal, op zijn zachtst gezegd, rare verhalen over die 

‘vereniging’ de ronde. Bij het Bosreuzenkasteel aangekomen gluurden onze Bosneuzen voorzichtig door de reuzenramen. 

Hun vrees werd bewaarheid toen ze vrouw Reus in een enorme ketel zagen staan roeren. Uit die 

ketel staken enkele armen en benen die onze Duim-broers meer dan vaag bekend voorkwamen. 

Deze lichaamselementen waren blijkbaar onderdeel van een, naar de likkebaardende en 

glunderde gezichten van de Bosreuzen erom heen te oordelen, overheerlijk stoofpotje 

mensenvlees. De zonen Duim zagen het helemaal niet zitten om zich als dessert te profileren en 

kozen het hazenpad (Enfin, het is volgens de professor niet echt duidelijk wat voor pad het was). 

Klein Duimpje kon het echter niet nalaten nog gauw een paar zevenmijlslaarzen uit het 

Bosreuzen-laarzenhok te pikken. Zijn gloednieuwe stapschoenen knelden wat, begrijp je? 

Maar dan kwam het echte probleem pas op de proppen. Het was inmiddels aardedonker 

geworden en bovendien verduisterde de rookwolk komende uit de schoorsteen van het  

Bosreuzenkasteel alle zicht op maan en sterren. Klein Duimpje en zijn broers keken eens in hun 

rugzakken om te zien of er niks bruikbaars inzat om hen te helpen de weg terug te vinden maar 

het enige dat eruit kwam waren hun picknick-brooddozen (dat waren ze vooraf dus rats vergeten). 

Klein Duimpje eiste daarop dat ze alle boterhammen op een grote stapel moesten leggen en ze er bovendien als zotten 

moesten op en neer springen tot er enkel kruimels overbleven. Met de zevenmijlslaarzen aan de voeten en een berg 

broodkruimels in zijn armen toog hij als voorverkenner op stap. Hij zou met de kruimels de weg aangeven (de allereerste 

afpijling als het ware) en zijn broers zouden dan volgen. ‘Zouden’ is het juiste woord want toen Klein Duimpje achterom 

keek, zag hij niet zijn broers maar wel dat de broodkruimelpijlen verdwenen waren.  

Wie de pijlendief was is tot op heden ten dage een raadsel al zijn er sterke aanwijzingen dat het de gelaarsde Kat moet zijn 

geweest. Speurders vonden immers later op de bewuste plek van het misdrijf 2 kattelaarzen en een kattengeraamte. 

Bovendien wist iedereen dat de Gelaarsde Kat allergisch was aan verkruimeld brood en aanverwante.  

En…de 6 Duimbroers dan? Die zijn nooit meer teruggezien al kreeg de familie Duim 2 maanden later wel een postkaartje 

uit Blankenberge  met zes handtekeningen erop. Ze waren dus misschien toch nog goed terecht gekomen.  



 

Kerstmis: het feest dat de geboorte van 

het kindeke Jezus viert. Of toch niet? 
Rond de feestdag doen heel wat mythes 
de ronde, en wij trachten alvast enkele 

ervan de wereld uit te helpen (of 
misschien ook juist niet). Hier gaan we 

dan. 

 

Kerstmis wordt voor velen gekoppeld aan de 

geboorte van ‘kinneke Jezus’. Echter wordt in 
de Bijbel nergens met precieze zekerheid die 

geboortedatum op 25 december gelegd. 

Volgens de eerste schatting, ergens in de 

tweede eeuw van onze jaartelling, zou deze 

gebeurtenis eerder in maart plaatsgevonden 

hebben. 

En de aanduidingen 'voor Christus' en 'na Christus' blijken niet helemaal te kloppen. Jezus van 

Nazareth zou volgens sommige bronnen ergens in het jaar 5 of 6 v.C. geboren zijn. Anderen spreken 

over 20 en zelfs 30 jaar na Christus. Dit alles heeft te maken met de hantering en de interpretatie 
van toenmalige verschillende tijdsrekeningen. 

Nogal wat historici gaan er trouwens van uit dat Kerst op 25 december valt omdat het dan samenvalt 

met de oude 'heidense' feestdag Saturnalia van het oude Rome. Maar Saturnalia werd altijd gevierd 

op 17 december. Later werd het wel uitgebreid zodat het duurde tot 23 december, maar het heeft 

nooit iets gemeen gehad met 25 december. Er was wel een andere feestdag op die dag: Sol Invictus. 

Maar de Romeinen hadden zowat elke andere dag een feestdag, en ook deze heeft weinig te maken 

met Kerst. 

1) De drie wijzen 

"En toen kwamen er drie wijzen uit het oosten naar Jeruzalem", staat er in de Bijbel. Toch? Niet 

dus: er wordt nergens gewag gemaakt van een aantal. Het kunnen dus best drie wijzen geweest zijn, 
maar evengoed twee of zestig. We denken dat het er drie zijn omdat de Bijbel vermeldt dat ze drie 

soorten geschenken met zich mee brachten: goud, wierook en mirre. Maar wetenschappelijk bewijs 

kan je dat nauwelijks noemen.  

2) Kussen onder de maretak 

Bij ons iets minder ingeburgerd, maar kussen onder de maretak is in het buitenland helemaal in. En 

het verhaal wil dat het gebruik afkomstig is van de oude Vikingen. Daar zou de god Balder gedood 

zijn door een pijl gemaakt van maretak, waarna zijn moeder Frigg zwoor dat niemand ooit nog 

kwaad zou ondervinden van de plant. Ergo: een teken van liefde en een aanzet om een kus te geven. 

Alleen was de reactie van Frigg iets drastischer: ze folterde de moordenaar van haar zoon tot in het 

oneindige. De kustraditie is ergens ontstaan in het Engeland van de 18e eeuw.  

3) Engelenhaar? 

Al decennialang gebruiken mensen Engelenhaar om de boom te versieren. Waarom is die traditie 

ooit ontstaan? Door Engelenhaar in de boom te hangen, wilden mensen laten zien dat echte Engelen 

de boom hadden versierd, er waren wat van hun prachtige haren achtergebleven. Later werd het 

Engelenhaar vervangen door de zilveren en anderskleurige slierten, maar de gedachte erachter is 

nog steeds hetzelfde. 



4) De Christmas stocking 

Je kent het vast wel uit films en series: de Christmas Stocking. Waarom hangen Amerikanen, 

Britten en mensen in andere landen zo’n sok aan de schouw? Wel, in eerste instantie was het geen 

sok, maar een schoen voor de open haard. Volgens het verhaal liet St. Nicholas (lijkt bekend in de 

oren hé) een zak met goud door een schoorsteen vallen. De zak viel in een schoen die toevallig bij 

de open haard aan het drogen was (en…ja…waar kennen we het zetten van een schoen nog meer 

van?). De zak met goud was bedoeld voor de vader van drie dochters, zodat zijn dochters konden 

trouwen. 

5) Coca-Cola 

Het is een hardnekkige mythe die regelmatig 

wordt bovengehaald aan de feestdis: het beeld 

van de kerstman dat wij nu hebben (een dikke, 

gezellige man in rood pak) zou uitgevonden 

zijn door de marketingafdeling van Coca-Cola. 

Alleen heeft de frisdrankgigant de kerstman 

voor het eerst in zijn reclames verwerkt in 

1933, en wordt het personage al sinds het begin 

van de 19e eeuw afgebeeld in het rood. 

 Cartoonist Thomas Nast voegde er de meeste 

karakteristieke eigenschappen aan toe in 1870. 

En Coca-Cola was trouwens niet de eerste die 

hem overnam: ook frisdrankmerk White Rock 

had al een kerstman in zijn campagne in 1923. 

6) Jingle Bells 

Vraag mensen naar een kerstnummer, en de 

kans is groot dat ze Jingle Bells beginnen 

zingen. Alleen gaat het nummer niet over kerst. 

James Pierpont schreef het lied in 1857 en 

doopte het 'One Horse Open Sleigh'. Het gaat 

over Thanksgiving (dat in Amerika in 

november plaatsvindt) en over winterpret in het algemeen. 

Niettemin is Jingle Bells het eerste lied dat ooit vanuit de ruimte te horen was. De Gemini 6 

astronauten Tom Stafford en Wally Schirra zongen dit nummer voor Mission Control op de ochtend 

van 16 december 1965. Maar niet voordat ze mission control eerst flink lieten schr ikken! 

“Gemini VII, this is Gemini VI. We have an object, looks like a satellite going from north to south, 

up in a polar orbit. He’s in a very low trajectory traveling from north to south and has a very high 

climbing ratio. It looks like it might even be a … Very low. Looks like he might be going to reenter 

soon. Stand by one … You might just let me try to pick up that thing…” 

Ze hadden het over de kerstman, en op dat moment, begonnen ze Jingle Bells te zingen! 

7) Er bestaat een Kersteiland 

Ooit gehoord van het Kersteiland? Dit is een klein eilandje met een oppervlak van 135 vierkante 

kilometer. Het ligt in de Indische Oceaan en telt meer dan 1400 inwoners. Kersteiland is op Eerste 

Kerstdag ontdekt door kapitein William Mynors van de Royal Mary, vandaar de opvallende naam. 

Ditzelfde deed Jacob Roggeveen met Paaseiland, die op paaszondag 1722 op dit rotsachtige eiland 

arriveerde. Voor het ultieme kerstgevoel adviseren we om niet naar Kersteiland te gaan, maar eerder 

voor een kerstmarkt te kiezen. 

 

http://www.scientias.nl/nasa-fotografeert-eiland-waar-het-iedere-dag-kerst/


8) Guinness Wereld Record 

 

Het Guinness Wereld Record voor de grootste bijeenkomst van Kerstmannen werd gehouden in 

Derry City in Noord-Ierland. Op 9 december 2007 kwamen daar 13.000 Kerstmannen bij elkaar 

9) Kerstboomformule 

 

Moet je nog een kerstboom inrichten? Dan hebben we goed nieuws. Je kan namelijk profiteren van 

een handige formule, waarmee je precies kunt berekenen hoeveel ballen, lichtjes en slingers je in de 
boom moet plaatsen. De formule voor de perfect ingerichte kerstboom ziet er als volgt uit:  

– Het aantal ballen = de wortel van 17 gedeeld door 20, x de hoogte van je boom in centimeters. 

– De lengte van de slingers in centimeters = 13 keer pi, gedeeld door 8, x de hoogte van de boom in 

centimeters. 

– De lengte van het snoer met lichtjes in centimeters = pi x de hoogte van de boom in centimeters. 

– De hoogte van de piek in centimeters = de hoogte van de boom in centimeters gedeeld door 10. 

10) De kleinste kerstkaart 

 

De kleinste kerstkaart ter wereld is iets breder dan een menselijke haar (200 bij 290 micrometer). 

Het kerstkaartje past maar liefst 8.000 keer op een postzegel. Het piepkleine kaartje is in 2011 

gemaakt door wetenschappers van de universiteit van Glasgow en is een knap staaltje 

nanotechnologie. “Je kunt ongeveer een half miljoen van dit soort kaartjes op een standaard A5-

kerstkaart kwijt. Het schrijven van de kaarten zou wel een uitdaging zijn”, grapt onderzoeker David 

Cumming. 

11) Postcode 

 

In Canada heeft de Kerstman zijn eigen postcode, namelijk H0H 0H0. Kinderen in Canada krijgen 

zelfs antwoord als ze post sturen naar de Kerstman, maar dan moeten ze hun brief wel voor 16 

december versturen. SANTA CLAUS, NORTH POLE, H0H 0H0 CANADA 

12) Snelle Kerstman 

 

Dat de kerstman op kerstavond heel de wereld rondgaat om kerstcadeautjes af te leveren, wist je 

natuurlijk al. Maar wist je dat hij, om alle huizen te kunnen bezoeken, maar liefst  822 huizen per 

seconde afwerkt. Dat betekent dat hij zich moet voortbewegen met een snelheid van 1046 kilometer 

per seconde. Snelle gast, die kerstman! 

13) Kolonel wordt Kerstman 

 

In 1955 publiceerde Sears, een warenhuis in de VS, een advertentie waarin kinderen werden 

gevraagd om de Kerstman te bellen. Helaas werd hierbij het verkeerde telefoonnummer vermeld. 
Het telefoonnummer was van een kolonel in de Continental Air Defense’s Director of Operations, 

CONAD. Dus in plaats van een telefoontje over een raket die door Rusland werd afgevuurd, kreeg 

deze goede meneer telefoontjes van kinderen met hun verlanglijstjes.Maar de kinderen afschepen, 

dat deed Kolonel Harry Shoup niet. Hij en zijn staf gaven de bellende kids de coördinaten van de 

woonplaats van de Kerstman op de Noordpool. In de jaren daarna is het CONAD veranderd in 

NORAD en bellen kinderen nog steeds. 

Op dit moment spenderen honderden vrijwilligers een gedeelte van hun kerstavond met het 

beantwoorden van telefoontjes van kinderen en het doorgeven van de exacte locatie van de 

Kerstman. Ooit heeft toenmalig first lady Michelle Obama heeft al eens telefoontjes beantwoord. 

http://www.scientias.nl/richt-uw-kerstboom-perfect-in-met-deze-wiskundige-formule/
http://www.scientias.nl/wetenschappers-maken-kleinste-kerstkaart-ooit/
http://www.scientias.nl/wetenschappers-maken-kleinste-kerstkaart-ooit/
http://www.noradsanta.org/


 
Beste Bosgeuzen 

 

Ja, het klopt, er zijn in 2021 nog enige maanden die ons resten. 

Toch geef ik naar goede gewoonte in de laatste Bosgeuzenkrant 

traditioneel mijn aller-allermooiste Nieuwjaarswensen ten beste. 

En ik denk dat die ongetwijfeld van pas zullen komen….want.. 

…dat 2021 niet echt ‘top’ was dienen we helaas te erkennen. 

Er was en is dat virus dat nog steeds op ons gemoed slaat 

en de verschrikkelijke water-ramp in onze eigen Ardennen. 

Om maar enige zaken te noemen waar een mens bij stil staat. 

Velen hebben dus wellicht in 2021 mindere dagen gekend. 

Met zekerheid was het niet altijd rozengeur en maneschijn. 

Gebeurtenissen en zaken waar niemand ooit aan went. 

Negatieve boodschappen: ze zijn nu eenmaal nooit fijn. 

Toch verliezen we bij dit alles niet onze goede moed 

En we moeten vooral hoopvol richting toekomst kijken. 

Jullie hebben van mij nog een eindejaars-kado te goed 

Vandaar mijn formule om jullie liefste wensen te bereiken. 

Want, het is mijn idee om al onze heuglijke gedachten 

eens aan elkaar te koppelen, breien, naaien of kleven. 

Dan staat er ons vast en zeker een beter jaar te wachten 

Ga voor een positief 2022 want goede hoop doet leven. 

 



WANDELEN……………EEN  BEESTIGE  AANGELEGENHEID 

Ik hoor het jullie al luidop denken (knars, knars). Wat voor een artikel heeft hij (ik dus) nu weer uit zijn 

grote duim gezogen. Maar, helaas, bovenstaande titel is werkelijk realistisch en uit het leven gegrepen. Ik 

weet immers uit welingelichte Bosgeuzen-bron (en de privacy-wetgeving laat niet toe hierbij namen te 

vermelden) dat nogal wat onze stappers en stapsters belaagd zijn geweest door dieren van allerlei kunnen. Ik 

spreek dan over dazen en ander vliegend ongedierte die het wandelen verpestten door kilometerslang 

stekend te werk te gaan. Of één onzer dames die gewoonweg tegen de grond gekeild werd door een hitsig 

paard. Of wat denk je van een stier die één onzer leden bij de horens vatte in plaats van omgekeerd? Ik kan 

zo nog een tijdje doorgaan maar ben, en dit voor de laatste keer, in oeroude kranten gedoken om te kijken of 

zich ook vroeger van deze ‘onfrisse’ zaken afspeelden. En, ja hoor, het kan alles nog veel erger dan wat wij 

ooit meemaakten. Lees maar eens. 

 



 



 



OPLOSSINGEN VORIGE KRANT: Bosgeuzen / Zenobe / Nobel / Obelix / Elixir / irrigatie / tienduizend / 
duizendpoot / otter / Tervuren / Renee / neerslag / La Gioconda / Da Vinci / Citroen / enzovoort / voortand / tandem / 
monocle / Cleopatra / Patrasche / schelp / elpee 
Wat de schiftingsvraag aangaat. Ik kon op 5 minuten 34 woorden maken van 5 letters. De meeste inzenders hebben 
mijn ‘brein’ danig onderschat. H. Naumann zat er met zijn gok van 33 bijna ‘boenk’ op en is dus de winnaar. Hij 
ontvangt eerstdaags zijn prijs. Voor een lijstje van de door mij gevonden woorden mag je me altijd een mailtje sturen. 

 

 
Hierbij de vierde editie van onze kwis. Voer jouw 
antwoorden in volgens de omschrijvingen in de vragen. 
Elke oplossing voor een nieuwe vraag begint met één of 
meerdere letters waarmee een voorgaande vraag eindigde. 
De ene oplossing’ achtervolgt’ dus als het ware de andere. 
Oplossingen uiterlijk zondag 5 december 18.00 uur bij 
Pepermans, Ringlaan 9 bus 9, 2170 Merksem. 
Via mail => pepermansjohnny2170@gmail.com 
Of inleveren, indien open, in onze Smidse kan ook.  

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

A1=>I1 G1=>A2 J1=>H2 E2=>A3 

I2=>H3 F3=>A4 I3=>H4 F4=>C5 

J4=>F5 D5=>J5 H5=>D6 B6=>I6 

D6=>J6 H6=>E7 C7=>H7 F7=>A8 

I7=>D8 B8=>I8 H8=>D9 B9=>H9 

F9=>G10 E10=>J10 VVVEEL SUCCES 

Schiftingsvraag: Ik neem 2 volle flesjes bier van een verschillend merk (welke merken verklap ik niet)  en 2 

daarbij passende glazen. Ik zet dit alles netjes op een weegschaal. Hoeveel gram in totaal weegt die 
opstelling volgens jouw schatting. 

 

Naam:      voornaam: 

Adres: straat:                 nr.:   gemeente: 

Tel./GSM.nr.:      E-mail: 

 

mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com


 

A1=>I1:    Alle superlatieven die in klassieke woordenboeken staan vermeld zijn nog niet voldoende om deze 

wandelclub naar waarde te beschrijven. 

G1=>A2:  Ter info: Dit riviertje ontspringt op 123 meter hoogte in het gehucht Naast ten zuiden van Zinnik en 

stroomt daarna door Brussel, waar de rivier werd overwelfd. Na 103 kilometer vloeit ze op een hoogte van 5 

meter in Heffen in de Dijle, samen met het Kanaal Leuven-Dijle 

Als je in bovenstaande info-tekst bij één der eigennamen 1 letter schrapt en bovendien de klinkers vervangt door 

een andere klinker dan weet je over welk riviertje we het hebben. 

J1=>H2:   Hierbij een tekst-gedeelte uit een liedje dat we allemaal luidkeels meezingen als het op de radio te 

horen is. Welk land hoort in de plaats van het vraagteken? 

………. Waar kan ik heen 
 Ik kan niet naar Cuba ik wil niet naar Cuba, dat is me te zoet 

 Waar kan ik heen 

 Ik kan niet naar Polen ik wil niet naar Polen daar gaat het te goed 
 Ik wil niet wonen in Lapland want Lapland, dat is me te koud 

 En ik wil weg uit ? want hier krijg ik het benauwd. 

 

E2=>A3:   Hoe je iemand noemt die liever vaste grond 

onder de voeten heeft dan zich op zee te  begeven. Laat het 
bijhorende prentje een hint zijn. ================= 

 

I2=>H3:    

Naam van dit hondenras. 

=======================  

 

 

 

 

F3=>A4:  Synoniem voor deze droedel.  

 

 

 

  

I3=>H4:  Als we toch met droedels bezig zijn. 

Over welke schokkende gebeurtenis hebben we het? ==== 
 

F4=>C5: We zoeken de meest bekende voornaam tevens artiestennaam van een Belgisch persoon die zowel eer 

haalde als cabaretière, presentatrice van diverse veelbekeken TV- programma’s en actrice. Toch zal ze bij ons 
wellicht het meest bijblijven als begenadigd zangeres. Haar achternaam is gelijk aan een rang in het Belgische 

leger die hoort bij ‘lagere onderofficieren’. Tot slot willen we nog kwijt dat haar bekendste lied nog niet zo heel 

lang geleden werd gecoverd wat resulteerde in meer dan 4 miljoen kijkers op Youtube. 

J4=>F5:   De ? voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van een in hechtenis genomen persoon laat de persoon 

toe in voorlopige vrijheid gesteld te worden, mits betaling van een ? in geld. Het idee achter de ? of onderpand is 
dat de verdachte niet zal vluchten, omdat anders het bedrag niet wordt terugbetaald. De ? moet de aanwezigheid 

van de verdachte op de rechtszitting (min of meer) garanderen. Als de verdachte niet terugkeert naar de 

rechtbank, wordt de ? verbeurd verklaard. Welk woord hoort in de plaats van de vraagtekens? 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtszitting


D5=>J5:   ? , officieel de Federale Republiek ?, is een land in de Hoorn van Afrika dat grenst 

aan Djibouti, Ethiopië en Kenia. De hoofdstad van ? is Mogadishu. Welk land zoeken we? 

 

H5=>D6:  We zoeken de enigszins muzikaal klinkende achternaam die bij onze 
illustratie hoort. We geven mee dat deze voormalige Miss niet alleen in het verleden 

TV-bekendheid verwierf maar dat zij ook nu nog  beroepsmatig in binnen-en 
buitenland gevraagde gaste is. Haar huidig  politiek en sociaal engagement bracht 

haar onder meer naar Afrika. ==================================== 

 
 

 

B6=>I6:  We zoeken de naam van een Nederlandse stad die de grootste is van de 
provincie Overijssel. Helaas is deze stad bij ons voornamelijk om een tragische 

gebeurtenis in het nieuws gekomen. Meer bepaald vanwege de vuurwerkramp op 

zaterdag 13 mei 2000 waarbij 23 doden vielen, 950 gewonden en 200 verwoeste 
woningen. 

 
D6=>J6:   Deze afbeelding moet, wat mij betreft, voldoende zij, hé?  ========= 

 

 
H6=>E7:  Je krijgt nog een afbeelding. Nu betreft het een oeroude 

verpakking van een product dat je kon vinden bij wat je momenteel een 

supermarktketen zou noemen. Zes zonen van een wijnhandelaar in 
Ransart, nabij Charleroi, liggen hiervan aan de basis. Als je goed kijkt 

merk je dat de beeltenis van een welbepaald dier de verpakking siert.  
Nog steeds hoort dat dier bij het welbekende logo van het keten 

waarvan er trouwens alleen in België al toch een kleine 800 filialen te 

vinden zijn. We zoeken de hoofdnaam van het bewuste 
supermarktketen die we op de verpakking natuurlijk netjes weggewerkt 

hebben. ========================================== 

 
C7=>H7: We zoeken een stad in provincie Oost-Vlaanderen. Eertijds was deze stad vermaard om schoenen en 

borstels. En….uiteraard… wordt deze ‘bekendheid’ ook met veel trots weergegeven in het lokaal 

erfgoedmuseum Eperon d’Or dat trouwens in een voormalige schoenenfabriek gevestigd is.  
 

F7=>A8:   We zoeken de naam van een specerij die uit de wortelstok 
(zie afbeelding) van een gelijknamige plant wordt betrokken. Werd 

deze enigszins scherpe specerij vroeger voornamelijk in Aziatische 

landen gebezigd dan vindt deze nu meer en meer zijn gebruik in onze 
contreien. De eerlijkheid gebied ons te melden dat in Japan het product 

van een andere plant afkomstig is. ======================= 

 
I7=>D8:   Je zou denken dat deze Belgische provinciehoofdstad héél 

heuvelachtig is. 

B8=>I8:   Over Belgische provinciehoofdsteden gesproken. Het eerste deel van deze bloem is er een.  

H8=>D9: Van welk woord is NARMAAG het anagram? 

B9=>H9:  ? is de negende maand van de islamitische maankalender. In de islam geldt ze als de heilige maand 

van inkeer, waarin tussen fajr (de dageraad ruim vóór zonsopkomst) en maghrib (bij zonsondergang) door vele 

gelovigen -voor zover zij daarvan niet vrijgesteld zijn - gevast wordt. 

F9=>G10: We zoeken wat wellicht de grootste hit (zonder spatie) van de Zweedse 
popgroep ABBA was en welke volgens het gezaghebbende Rolling Stone een van de 

beste popsongs aller tijden is. In de naam zit een Britse rockgroep verborgen.  

 

E10=>J10: Wie zou, de afbeelding in aanmerking genomen, koning zijn? ====== 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Landen_van_de_wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoorn_van_Afrika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Djibouti_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethiopi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kenia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mogadishu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islamitische_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fajr
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dageraad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonsopkomst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maghrib_(islam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vasten
https://nl.wikipedia.org/wiki/ABBA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone

