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WINNAARS
"Na grondig nazicht van alle antwoorden op de vragen, de lijst met aangeduide dieren, de volgorde van de
gefotografeerde voorwerpen en de prestaties bij de twee praktische proeven, is gebleken dat er dit jaar twee
groepen ex aequo op de eerste plaats eindigden op onze wandelzoektocht!
Proficiat aan de familie CORNELIS (en de familie VERSCHUEREN. Daarnaast eindigde de familie DOCKX-GOOS op
de derde plaats. Deze drie winnende gezinnen zullen allemaal thuis hun prijs in ontvangst krijgen: een
geschenkmand vol lekkers uit Oxfam Wereldwinkel."

VRAGEN en ANTWOORDEN
We starten de wandeling richting de voorzijde van het gemeentehuis: bij het verlaten van GC De Reynaert draaien we dus rechtsaf in de Maurits
Pottersstraat. Op het einde van de straat gaan we de ‘heuvel’ vooraan het gemeentehuis op, om zo langs de voorzijde van het gemeentehuis te wandelen.

Vraag 1 Als je op vrijdag een geleend boek terug wil brengen naar de bibliotheek, wanneer kan je dan
die dag de bibliotheek bezoeken? Antwoord: NIET (want de bibliotheek is die dag gesloten!)
Vlak voor het gemeentehuis steken we over aan het zebrapad (naast fietsenstalling) en gaan we rechtsaf verder. We wandelen richting de achterkant van de
kerk en komen zo aan de Cingel – het centrale driehoekige dorpsplein van Vosselaar.

Vraag 2 Hoeveel banken vind je hier rondom het plein? Antwoord: VIJF (drie metalen zitbanken en
twee financiële banken: ING en BELFIUS)
Vanop de Cingel vervolgen we onze wandeling langsheen de Onze-Lieve-Vrouwekerk: we houden de kerk aan onze linkerzijde en komen zo op het Remi
Lensplein.

Vraag 3 Welke onderneming is er gehuisvest in het gebouw waar ooit Remi Lens zelf woonde en
werkte? Antwoord: OXFAM WERELDWINKEL (arduinen gedenksteen in gevel vermeld R.Lens)
We gaan verder tussen de kerk en de Gemeentelijke Basisschool Centrum door en komen zo terecht op het pleintje vooraan de ingang van de kerk.

Vraag 4 De oude pastoriewoning recht tegenover de kerkingang wordt allang niet meer bewoond,
maar wordt wel gebruikt door een lokale vereniging. Welke historische figuur gaf zijn naam aan deze
vereniging – deze historische figuur ligt begraven links van de kerkingang: “Hier leit begraven den
eersamen ..., boshuer die den eersten mastboom ghesaeyt heeft int Grootenhoutbosch, sterft den 8
october 1676...” Antwoord: Adriaen GHYS (naam te vinden op brievenbus van pastoriewoning)
Hier nemen we nu het pad links naast de oude witte pastoriewoning recht tegenover de kerk: we volgen rechtsaf dit klinkerpad verder tussen enerzijds rechts
de Konijnenberg en anderzijds links de speelplaats van Basisschool Heilig Graf – het klinkerpad wordt daar een zandpad. Blijf op dit pad naast de
Konijnenberg en ga zeker niet de Konijnenberg zelf op.

Vraag 5 Welk voorwerp verborgen de inwoners van Vosselaar in het zand van de Konijnenberg, om dit
te verbergen voor de Franse bezetters? Maar dit voorwerp werd later op mysterieuze wijze nooit
teruggevonden? Antwoord: een KLOK (verhaal is vermeld op infobord naast Konijnenberg)
We komen aan de hoek van de speelplaats en links voor ons ligt een grasplein – het zogeheten Geitenblak. Hier draaien we linksaf en volgen we dus verder de
afrastering van Basisschool Heilig Graf, richting de parking van voetbalclub KVV Vosselaar.
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Vlak voor de parking draaien we meteen terug rechtsaf om het zandpad te blijven volgen, nu met de voetbalclub links van ons (betonnen schutting) en de
Konijnenberg aan onze rechterzijde.

Vraag 6 Wat is de hoogte van de Konijnenberg? Antwoord: 36m (èn 33cm – dit staat vermeld op
infobord naast Konijnenberg)
We vervolgen ons pas naast de voetbalclub en komen zo aan op een open ruimte met rechts zicht op de zandduin en links een voetbalveld met een grasplein
ervoor. Hier aan het grasveld vinden we medewerkers van de wandelzoektocht en zullen we een eerste praktische proef afleggen.
Na de praktische proef volgen we verder het zandpad, terug tussen de bomen van de Konijnenberg, tot we aan de kapel van Onze-Lieve_Vrouw van Vosselaar
terechtkomen.
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Vraag 7 Hoeveel maal staat er “O.L.V. van Vosselaar” vermeld op de kapel? Antwoord: DRIE MAAL
(op het beeldje zelf, op het glasraampje voor het beeldje en in de tekst onder het beeldje)
We keren een paar meter terug waar we vandaan kwamen, om het zandpad naast de Veestraat te volgen. Links vinden we meteen een ander pad naast de
eerste woning. Via dit pad steken we door naar de Akkerstraat – we laten zo de Veestraat dus achter ons. We zien meteen aan onze linkerkant de pleinen van
de voetbalclub terug.
Aan de T-splitsing draaien we rechtsaf de Leeuwerikstraat in. Halverwege deze straat komen we aan een ‘rondpunt’. Rechts gaat de straat verder, maar wij
draaien linksaf in de hoek van het ‘rondpunt’ en nemen het zandpad richting Bolk.

Vraag 8 Als we aan Bolk uitkomen, zien we recht voor ons de groenten- en fruitwinkel Fruitkorf.
Welke zeven verschillende groenten en fruit vind je terug op de voorgevel op de verschillende foto’s?
Antwoord: (van links naar rechts) CHAMPIGNON, KIWI, ASPERGE, SLA, SINAASAPPEL, AARDBEI,
WORTEL en TOMAAT
We steken nu de Bolk over – wees voorzichtig en gebruik het zebradpad tegenover de winkel.
We vervolgen onze weg naast de Fruitkorf en wandelen zo verder de Koolhof in. We nemen de tweede straat aan onze linkerkant: Secretaris Van de Venlaan.

Vraag 9 Welke bekende goedlachse dikkerd heet je vrolijk welkom aan één van de eerste huizen in
deze straat? Antwoord: BOEDDHA (standbeeld voor huis aan linkerkant)
We volgen verder de straat, de rechtse bocht om tot aan de Eigenaarsstraat. Daar steken we over en volgen we verder linksaf het voetpad richting de
hoogspanninsmast.

Vraag 10 We worden even verderop gewaarschuwd voor mogelijk electrocutiegevaar. “Opgelet,
draden niet aanraken, ook als zij op de grond liggen” Op welk noodnummer kan je ELIA bereiken,
mocht er zich een probleem voordoen? Antwoord: 0800 / 95062 (vermeld op bordje op
hoogspanningsmast)
We verlaten de Eigenaarsstraat aan de hoogspanningsmast en nemen hier het klinkerpad tussen het appartementsgebouw en de woning. Op het einde van
dit pad komen we aan de Speltstraat: we wandelen tussen de houten poortjes door, linksaf de straat op. We volgen verder de Spelstraat, de bocht om naar
rechts, tot we aan onze rechterkant de Haverstraat vinden. We wandelen deze straat in.

Vraag 11 In Haverstraat staan drie grote bomen in de berm naast de weg. De besjes die aan deze
bomen groei(d)en, zijn populair bij een lokale zangvogel – vandaar dat de bomen ernaar vernoemd
zijn. Hoe heet deze lokale zangvogel? Antwoord: LIJSTER (bomen zijn lijsterbessen)
De Haverstraat komt uit aan een driehoekig pleintje met een speeltuintje. Wij draaien echter meteen linksaf naar Boekweitstraat en houden zo het
speelpleintje achter ons.

Vraag 12 Op de hoek van de Haverstraat (nr.8) en Boekweistraat staat een woning met een zwart
smeedijzeren hek errond. Bovenop dit hek staan er gestileerde denappels: hoeveel van deze
denappels (of ‘mastentoppen’ zoals ze lokaal genoemd worden) staan er bovenop dit hek? Antwoord:
NEGENTIEN (àlle denappels op het hek, dus ook die op de poort, telden mee)
We wandelen Boekweitstraat volledig uit tot we aan Roggestraat komen. Hier draaien we linksaf, die Roggestraat in.
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Vraag 13 Welke snelheidsbeperking gold er in Boekweitstraat? Antwoord: DERTIG KM/U (zie
snelheidsbord aan rechterzijde)
We wandelen nu Roggestraat helemaal uit – we passeren onder andere de gemeentelijke begraafplaats.

Vraag 14 De woonwijk die we achter ons lieten, heeft allemaal straatnamen die enigszins verwijzen
naar een bijzonder gebouw dat hier ooit in de buurt stond. Dit gebouw werd in 1959 gesloopt nadat
het zijn activiteiten stopzette. Wat was dat speciale gebouw? Antwoord: MOLEN
Op het einde van Roggestraat steken we schuin over naar links: we draaien dus eerst linksaf, om dan meteen rechtsaf te draaien en Lindenlaan in te
wandelen.
Halverwege Lindenlaan komen we aan een grasplein omgeven door – uiteraard – lindenbomen.

Vraag 15 Hoeveel lindenbomen staan er aan de rand rondom dit grasplein in Lindenlaan? Antwoord:
VIJFTIEN (àlle lindenbomen rond het grasplein dat omgeven is door de asfaltweg)
Aan het grasplein verlaten we Lindenlaan en wandelen we linksaf Sint-Barbaraplein op. Daar vinden we iets verderop enkele petanquebanen. In de buurt van
deze petanquebanen vinden we medewerkers van de wandelzoektocht en zullen we een tweede praktische proef afleggen.

Vraag 16 Vlak voordat we aan de petanquebanen komen, stoten we op drie witte (verkeers)borden
met verwijzingen naar de huisnummers van de verschillende woningen op Sint-Barbaraplein. Wat is
de totaalsom van al de vermelde huisnummers die samen op de drie witte borden vermeld staan?
Antwoord: TWEEHONDERD TWEEËNDERTIG (232)
Na de praktische proef wandelen we links verder Sint-Barbaraplein op, om aan de garages het klinkerpad te nemen richting Eigenaarsstraat. We steken
daarbij een graspleintje over tot we tussen twee woningen aan Eigenaarsstraat komen. We steken hier over en vervolgen linksaf, om meteen de eerste straat
rechtsaf te draaien: Rerum Novarumlaan.
Deze straat bestaat grotendeels uit een sociaal woonerf met een reeks gelijke rijwoningen in bruine baksteen. We nemen de eerste zijstraat, waar de
bewoners hun garage en achteringang van hun woningen hebben.

Vraag 17 Kinderen uit de wijk kunnen spelen nabij de in vrede rustende buren. Welke balsport wordt
hier gespeeld met de aluminium ‘kooien’ die hier staan? Antwoord: VOETBAL (voetbalpleintje op
einde van de straat, vlak naast het kerkhof - ‘rust in vrede’)
Halverwege de zijstraat vinden we tussen twee woningen een tegelpad naar een grasplein tussen de voorgevel van de huizen van woonerf Rerum
Novarumlaan. Aan dat grasplein draaien we rechtsaf. Aan het einde van het grasplein komen we terecht aan het doodlopende uiteinde van Maurits
Pottersstraat. We zien verderop de achterzijde van het gemeentehuis al, waar we gestart zijn. We wandelen deze straat in.

Vraag 18 Meteen in Maurits Pottersstraat passeren we aan de oude gemeentelijke begraafplaats.
Links vooraan deze begraafplaats ligt een groep bijzondere mensen. Welke mensen hebben daar hun
ererustplaats gekregen van de gemeente Vosselaar? Antwoord: OUDSTRIJDERS
Net voorbij de oude begraafplaats komen we terug aan GC De Reynaert – de eindplaats van deze wandelzoektocht.
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