Deze zoektocht start op de parking van Depot Deluxe gelegen aan de
Nijverheidsstraat 27 in Hemiksem. Dit oude fabrieksgebouw heeft op een
voortreffelijke manier een transformatie overleefd en is nu onder het beheer
van de gemeente Hemiksem. Er is een ruime parking (gratis) aanwezig. Daar kan
je ook de eerste vraag oplossen:
Aan de inkom van het gebouw staat een opsomming van 5 verschillende ‘zaken’ :

 Welke 5 ‘zaken’ vindt je onder dit dak ?
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………
5. ………………………………………………………

Voila, en we zijn vertrokken 
We laten de parkeerplaats achter ons, gaan via de
hoofdingang naar de openbare weg en slaan links af. Hier is
geen voetpad voorzien dus wees voorzichtig, het kan hier
soms ook druk zijn !!! Wanneer je verder op de weg de
wegwijzers op deze foto tegenkomt volgen we de pijlen van
het “Administratief Centrum”. We zien onmiddellijk in de verte al de toren van
een abdij staan, dat is ons doel, we stappen richting abdij.

Op weg naar de abdij passeren we een bord “In Vlaanderens velden bloeien de
klaprozen”. Op dit bord staat een gedicht geschreven door luitenant-kolonel
John McCrae. Hier vinden jullie de oplossing van volgende vragen.

 Op welke leeftijd stierf deze Canadese militaire Arts ?
………………………………………………………

 En wat was de doodsoorzaak ?
………………………………………………………
Misschien moet je best een foto nemen van dit bord, deze zal nog van pas komen
bij de volgende vragen …
Terwijl jullie verder nadenken over de moeilijke vragen zijn jullie waarschijnlijk
al aangekomen onderaan de toren, de ingang van het “Administratief Centrum”.
Daar zijn 12 fietsenstallingen terug te vinden in 6 verschillende kleuren.

 Welke 6 kleuren kan je herkennen ?
1. …………………………

4. …………………………

2. …………………………

5. …………………………

3. …………………………

6. …………………………

We vervolgen onze weg en laten de toren links liggen … we
laten uiteindelijk de ganse abdij links liggen en draaien ten
einde rechts de dreef in. We wandelen gewoon rechtdoor
tot het eerstvolgende kruispunt, waar we oversteken en zo
het bos betreden. Deze weg wandelen we gewoon verder tot
we uitkomen op een T-kruispunt, waar we links afslaan. Zo komen we terecht aan
de waterkant. Net voordat we de gemeente Schelle binnen wandelen kunnen we
even rusten bij ‘Aresenup’ dat geplaatst is ter
nagedachtenis van iemand :
 Ter nagedachtenis van wie is dit geplaatst ?

…………………………………………………………

Na dit rustpunt wandelen we verder en komen zo volledig
onopvallend Schelle binnen. Aan de eerstvolgende splitsing
slaan we opnieuw links af, richting o.a. Schelle Centrum.

We blijven deze kronkelbaan volgen en komen ergens
onderweg aan de linkerkant een vreemde constructie tegen.
Op de foto zie je wat wij bedoelen. En dat brengt ons tot de
volgende vraag waarvan de oplossing op deze constructie
staat.

 Wat is de juiste naam van deze constructie ?
…………………………………………………………
We laten de bijen en hommels voor wat ze zijn en vervolgen
onze baan. Iets verder door, voorbij 2 visvijvers die rechts
van ons in de diepte liggen, komen we op een pleintje.
Welke weg nu ?
Geen paniek, we blijven de waterloop die links van ons ligt
verder volgen, dat pleintje laten we dus rechts liggen, links aanhouden, achter
een groot gebouw.

 Wat is daar nu momenteel gevestigd in dit gebouw ?
…………………………………………………………………………………………
Na deze zoektocht gaan we verder op de ingeslagen route
richting deze toren die in de verte opduikt. We blijven links
aanhouden d.w.z. dat we het bosweggetje volgen dat iets
verder links ontstaat terwijl deze baan naar rechts beneden
draait. Dat bosweggetje blijven we volgen, we lopen nu op de
top van een talud en blijven dit doen … tot we niet meer
verder kunnen . Gelukkig hebben ze daar een trap
voorzien zodat we zonder kleerscheuren kunnen
afdalen !
Heel bizar, maar beneden aangekomen zitten we
plots in de bewoonde wereld. Over ons zien we zelfs
een supermarkt.

 Welke supermarkt vinden we hier terug ?
…………………………………………………………………………………………

We blijven aan deze kant van de drukke baan en slaan links de hoek om. Op dit
minder aangename wandelgedeelte gaan we wel de ene gemeente buiten en de
andere gemeente binnen. We zitten terug in Hemiksem.
De eerste straat die we aan de linkerkant tegenkomen
mag je inslaan. Dit is de Molendreef. En ook al loopt
deze dood toch gaan we deze straat ten einde. Op het
einde van deze straat komen we de poort van St Anna
tegen. Deze poort sluit deze residentie af van de buitenwereld maar dit gebouw
was vroeger een kleine fabriek.

 Kunnen jullie terugvinden welk fabriek hier vroeger gehuisvest was ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Links voor de poort zie je een kleine zandweg het bos in gaan. Deze zandweg gaan
we volgen. We blijven dit paadje verder volgen in het mooie frisse groen.
Uiteindelijk doemt er rechts van ons een bekend gebouw terug op.

 Hoe noemt dit gebouw eigenlijk ?
…………………………………………………………………………………………

Iets verder aan de rechterkant zien we in de diepte een
‘petanqueveld’ uit de préhistorie liggen. Hier dalen we af en
gaan over het ‘petanqueveld’ terug richting abdij, rechtdoor
dus…tot aan het volgende T-kruispunt, terug rechts. En zo
staan we opnieuw op bekend terrein.
Met de abdij voor ons gaan we nu de weg volgen die
rechts van de abdij loopt. Een kenmerk voor deze weg is
de tafel met 2 banken die er in het begin staan. Herken
je de foto ? Dan zit je op de juiste weg.

We blijven deze baan volgen en ergens halverwege vinden we opnieuw een
vreemde constructie. We hebben ook ditmaal een foto
daarvan genomen.
En met een vreemde constructie
bedoelen we niet de verlichtingspaal op de achtergrond
maar wel degelijk de ‘kegel’ op de voorgrond. Kijken mag
maar aankomen hoeft niet 

 Waar dient deze kegel voor ?
…………………………………………………………………………………………
Zo komen we uiteindelijk terecht aan de voorzijde van de abdij, waar nu
serviceflats gehuisvest zijn. Nu houden we rechts aan, richting Hemiksem City.
In de verte zie je de grote inkom van het domein rond de abdij.
Ongeveer 30 meter voor deze grote poort zie je aan de
linkerkant een zandweg met een paaltje in het midden. Volg dit
paadje en je komt zo terug uit bij je vertrekpunt.
Maar vooraleer jullie terug huiswaarts
keren mag je toch door de inkompoort van
de abdij naar buiten gaan, zoek de plaats waar deze foto is
genomen en neem een selfie van de groep met de abdij op de
achtergrond.
Wanneer jullie dit ingevuld formulier doorsturen, mag je
deze selfie erbij voegen.

En los ondertussen de laatste vraag op, de oplossing daarvan moet je hier niet
zoeken, maar kan je terugvinden op de foto die je hebt genomen van “In
Vlaanderens velden bloeien de klaprozen” uit vraag  en 



In welk jaar heeft luitenant-kolonel John McCrae het mooie gedicht

geschreven ?
…………………………………………………………………………………………

Vul hieronder je gegevens in zodat we bij ontvangst van je invulformulier jou
een beloning kunnen bezorgen (zolang de voorraad strekt).
Gegevens deelnemer:
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………
Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en gemeente : ……………………………………………………………………………
Mail dit invulformulier naar antwerpen @s-sportrecreas.be of stuur het naar

S-Sport //Recreas, St. Bernardsesteenweg 200,2020 Antwerpen
vzw S-Sport //Recreas neemt uw privacy ernstig. U kan onze uitgebreide privacyverklaring terugvinden
op www.s-sportrecreas.be of contact opnemen met info@s-sportrecreas.be voor meer informatie.

