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11 juni–10 september

Londerzeel
Vlaams-Brabant
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Welkom in Londerzeel

Het pure platteland
van de Brabantse
Kouters
Van 11 juni tot 10 september 2022 is Londerzeel het decor
voor de jaarlijkse Nationale Streekzoektocht van Landelijke
Gilden. De route loopt vanuit Steenhuffel via Londerzeel,
Sint-Jozef en Malderen terug naar de startplaats.
Het wordt een verrassende ontdekkingstocht langs
uitgestrekte velden, weilanden, Brabantse trekpaarden,
kastelen, de dijk langs de Grote Molenbeek, erfgoed
en cultuur, het drieprovinciënpunt Vlaams-Brabant,
Antwerpen en Oost-Vlaanderen en nog zoveel meer!
Onderweg krijg je een kijk op het leven van de lokale
landbouwers, die onder andere streekproducten als witloof
en asperges telen. Spring op je fiets en ontdek deze mooie
groene gemeente.
Neem gratis deel aan deze leuke en spannende zoektocht
en maak kans op een van de vele mooie prijzen uit onze
prijzenpot van € 5000 voor de fiets- en autozoektocht.

Foto’s: steefjansenfotografie.be en Tim Kiekens

Meer info over de Nationale Streekzoektocht van Landelijke
Gilden vind je op de website streekzoektocht.be.
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Goed voorbereid vertrekken
Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wie mag er deelnemen?
Iedereen mag deelnemen!
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Hoe lang is de route?
De fietsroute is 40 km lang. Opgelet! Er liggen dit jaar
heel wat smalle paadjes en gravelwegen op het parcours.
Op die manier kom je op de mooiste plaatsen, maar wees
voorzichtig!
Wanneer kan ik de zoektocht rijden?
Van 11 juni tot en met 10 september 2022. Opgelet, op de
hierna vermelde dagen kan je de zoektocht niet rijden! Andere activiteiten belemmeren je dan om de route te rijden.

9 juli

11 juli-viering kerkplein Londerzeel
Sint-Jozef (doorgang te voet mogelijk,
programma start pas na de middag)
24 juli
Looptocht Londerzeel Sint-Jozef
30–31 juli
Kermisweekend Londerzeel (doorgang
te voet mogelijk)
7 augustus
Autowijding Sint-Kristoffel en wielerwedstrijd Londerzeel
15 en 21 augustus Paarden- en ponytornooi aan de Zavel
3 september
Palmcross en rommelmarkt Steenhuffel (doorgang met fiets aan de hand)
Moet ik betalen om deel te nemen?
Neen!
Kan ik een prijs winnen?
Je maakt kans op een van de vele mooie prijzen uit onze
prijzenpot van € 5000.
Hoe bereik ik de startplaats?
De route start en eindigt aan Taverne Gertrude, J. Van
Doorslaerstraat 34 in 1840 Steenhuffel, gelegen op 5 à 6
km van de afrit Londerzeel op de A12 Brussel-Antwerpen.

Waar kan ik parkeren?
Je kan parkeren in de straat van de taverne (gps-adres:
J. Van Doorslaerstraat 42, 1840 Steenhuffel) of op een van
de vlakbij gelegen pleintjes (gps-adres: Heerbaan 1, 1840
Steenhuffel of J. Van Doorslaerstraat 5, 1840 Londerzeel).
Wandel (of fiets als je verderop geparkeerd staat) naar
Taverne Gertrude (gps-adres: J. Van Doorslaerstraat 34,
1840 Steenhuffel).
Waar vind ik de routebeschrijving met vragen en een
deelnemingsformulier?
In Taverne Gertrude, dagelijks open vanaf 10 uur. Je
ontvangt er een gedrukt exemplaar van deze brochure
met routebeschrijving, vragen en deelnemingsformulier
(1 per aanwezige deelnemer). Om geldig te zijn moet elk
deelnemingsformulier een originele startsticker dragen.
Die sticker krijg je in Taverne Gertrude. Als er routeaanpassingen zijn, verneem je die hier.
Op de website streekzoektocht.be vind je, naast de laatste
nieuwtjes, ook een downloadbare versie van deze brochure, het deelnemingsformulier en de routekaart. Je vindt er
ook de link naar een website waarop je de fietsroute kan
downloaden als gps- of smartphonebestand. Gebruik je
een zelf afgeprint deelnemingsformulier, laat er dan wel
een startstickertje op plakken in Taverne Gertrude.
Welke afkortingen gebruiken we in de wegbeschrijving?
L = links
Onverharde wegen en
R = rechts
doodlopende straten
Kr = kruispunt
worden niet meegeEi = einde
rekend, tenzij anders
EiWL = einde weg links
vermeld. Als er geen
EiWR = einde weg rechts
wegverandering is
Rd = rechtdoor
aangegeven, volg je
W = weg
(!) = g
 evaarlijk, aandacht vereist altijd de weg rechtdoor.
Wat bij fietspech?
Achteraan in deze brochure vind je de contactgegevens van
enkele fietsherstellers.
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Wat doe ik met mijn ingevulde deelnemingsformulier?
Het ingevulde deelnemingsformulier moet je uiterlijk op
16 september 2022 terugzenden (poststempel telt) naar:
Streekzoektocht Landelijke Gilden, Diestsevest 40, 3000
Leuven. Je kan het ook afgeven in Taverne Gertrude.
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Hoe weet ik of ik gewonnen heb?
Als je gewonnen hebt, word je uitgenodigd voor de prijsuitreiking op zondag 23 oktober 2022. Als winnaar moet je je
prijs persoonlijk komen afhalen. De antwoorden worden na
de prijsuitreiking gepubliceerd in ons ledenblad Buiten en
op de website streekzoektocht.be.
Wat moet ik nog weten?
Schrijffouten in de antwoorden worden als fout aangerekend. Teksten en woorden die tussen dubbele aanhalingstekens vermeld worden, moeten steeds identiek worden
teruggevonden. Je mag als deelnemer slechts één deelnemingsformulier invullen. In de einduitslag van de auto- en
fietszoektocht nemen we slechts één naam op per adres.
Antwoorden kunnen niet betwist worden.

Routebeschrijving en vragen fietszoektocht
Wandel naar buiten, volg de W naar R, sla meteen voorbij de
taverne R af op het kasseibaantje (J. Van Doorslaerstraat),
rij door tot op het pleintje, sla eerst R en meteen daarna L af
(!), hou 200 m verder R aan richting kerk, stop 50 m verder op
het pleintje aan de kerk, laat je fiets hier op slot achter, steek
voorzichtig de W over, loop naar de winkel van de Brouwerijen
Palm & De Hoorn (S-HOP).
Achter een van de ramen van de winkel staat een recipiënt
met kroonkurken.
Schattingsvraag Hoeveel kroonkurken van Cornet zitten er
in dit recipiënt?
We staan hier in het centrum van Steenhuffel, een deelgemeente van Londerzeel. Vijfhonderd jaar geleden werd hier
in dorpsherberg De Hoorn de basis gelegd voor brouwerij
Palm. Brouwerij Palm en microbrouwerij De Hoorn zorgen
vandaag nog altijd voor een verrassend stukje bierbeleving:
Palm en Cornet, vloeibaar koper en goud. Wie Palm zegt,
denkt meteen ook aan dampende Belgische trekpaarden.
Palm helpt mee het Belgisch trekpaard te beschermen.
Wandel terug naar je fiets, sla voorbij de kerk R af richting
Merchtem (St. Niklaasstraat), sla meteen R af (St. Genoveva
straat), volg de W naar L, neem na 250 m EiWL, neem na 80 m
EiWR (St. Niklaasstraat), rij op het fietspad verder, sla na 300 L
af (onverhard!, St.-Niklaasstraat 92-94).
Je rijdt nu op de Schommelweg. Deze fietsweg werd in 2014
heraangelegd met een dubbel doel: een veilig en aangenaam fietspad creëren en de wateroverlast voor Steenhuffel,
Moorhoek en Sneppelaar beperken. Regelmatig worden er
door Salix Steenhuffel, in overleg met de eigenaars, ‘Plantdagen’ georganiseerd. Zo wil men het landschap in de Grote
Molenbeekvallei herstellen. Verderop kom je ook voorbij het
schommeltje dat door een buurtbewoner werd opgehangen.
Sla na 350 m L af richting wandelknooppunt 330 (onverhard!),
sla na 550 m R af richting fietsknooppunt 69, sla na 600 m aan
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de kapel R af richting fietsknooppunt 69, sla 300 m verder L af
(Krinkelsteert), sla na 1,3 km R af en rij verder op het rode fietspad dat voor de huizen doorloopt, sla 100 m verder R af (Pluimennest), sla na 200 m L af richting wandelknooppunt 318, sla
na 600 m R af (onverhard), hou 270 m verder L aan (verhard),
neem na 450 m EiWR, stop 40 m verder, steek met je fiets aan
je hand de straat over (!!), rij aan de overkant de straat in (Cattemansdreef), sla na 130 m R af richting wandelknooppunt 540,
blijf deze W (die van verhard naar onverhard gaat en van breed
naar smal!!!) gedurende 850 m volgen, sla op het Ei van het pad
L af richting wandelknooppunt 317, blijf deze W (grotendeels
onverhard!) 900 m volgen tot aan het recyclagepark, sla daar L
af (passeer L of R naast de dubbele poort).
Vraag 1 Hoeveel minuten heb je op woensdag om je afval
in de containers van het Londerzeelse recyclagepark te
deponeren ?
Rij verder, stop 600 m verder aan het Kr, steek met je fiets aan
je hand de straat over op het zebrapad (!), rij aan de overkant
de straat in (Ursulinenstraat), stop 200 m verder op het plein
(Heldenplein).
Vroeger maakte het Heldenplein deel uit van de site van de
voormalige pastorij van Londerzeel, een omwald en versterkt complex dat pas rond 1950 verdween. Van de tuin rest
nu nog de grote moerascypres (Taxodium distichum) aan de
rand van het plein. De uit Amerika afkomstige boom, ingevoerd door de abdij van Affligem, is meer dan 100 jaar oud
en ruim 25 meter hoog. Het voormalige Ursulinenklooster
met bijhorende school werd opgericht in 1837. Momenteel
wonen er geen zusters Ursulinen meer. De pas aangelegde
wandelboulevard moet de schoolomgeving veiliger maken,
en tegelijk is er meer aandacht voor groen.
Vraag 2 Welk woord, meermaals terug te vinden op
verschillende dragers rondom dit plein, is in een van zijn
betekenissen ook de naam van een sterrenbeeld?
Links voor je zie je het Administratief Centrum. In de gevel is
een bronzen kiekenpoot in de muur ingewerkt. Londerzeel
stond in het verleden bekend voor zijn kippenkwekerijen. De
kippenkweek zorgde voor een zekere welstand. De kwekers

werden in de volksmond ‘kiekenpoeliers’ genoemd. Al vlug
kregen ze de bijnaam ‘kiekenplukkers’ of ‘kiekenfretters’.
De Orde van de Kiekenpoot, een uitloper van een carnavalsvereniging, organiseert tijdens het kermisweekend (24 september omstreeks 19 uur aan het Administratief Centrum)
de ‘Kiekenpootworp’. Echte kippenpoten worden dan in het
publiek gegooid: 250 poten kunnen ingeruild worden voor
een braadkip, eentje levert zelfs een prachtig gouden juweel
op! De reus van de Orde loopt op kop van de stoet die vóór
de kiekenpootworp door de straten van Londerzeel trekt.
Wanneer je het padje naast het Administratief Centrum
neemt, kom je in de Groene Long. Van een verwaarloosde
pastorietuin en achterliggende particuliere tuinen werd een
belevingsgebied gemaakt. Het natuurgebied loopt langs de
Molenbeek en is volledig ingericht met poelen, bruggetjes,
wandelpaden, een hoogstamboomgaard, een insectenhotel,
een doolhof, een bloemenweide en een speelruimte! De
Groene Long vormt een speelterrein voor jeugdverenigingen, maar ook een park waar iedereen kan wandelen.
Keer terug naar het Heldenplein, verlaat het plein in de richting
van de kerk, sla voor de kerk R af, rij bijna volledig rond de
kerk, stop aan de voordeur van de kerk, leg je fiets vast aan het
fietsenrek R van de toegangsdeur van de kerk, los in de buurt
van de kerk de volgende vraag op.
Vraag 3 Weet je wie al zingende 13 kinderen droeg?
Naast het voormalig gemeentehuis vind je de toegang tot
het terrein De Burcht. Londerzeel ontstond op het kruispunt van twee belangrijke wegen: de weg Asse-Mechelen
en de verbinding Grimbergen-Puurs. Daardoor kreeg het
strategisch een interessante ligging. De Berthouts, heren
van het Land van Grimbergen, bouwden hier, vermoedelijk
in de eerste helft van de 12de eeuw, een burcht. Deze feodale
motte is een kunstmatig opgeworpen versterkingsheuvel.
Op het Burchtdomein zie je de overblijfselen van de oudste
site van Londerzeel: de oude toren, een herenhuis en de
funderingen van de woontoren met ringmuren uit de 14de
eeuw. Waarschijnlijk was de burcht door een slotgracht
omringd. Er stonden ook minstens drie hoektorens die
verbonden waren door een gemetselde ringmuur. Aan de
achterzijde was nog een toegangspoort. De motte is een be-
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schermd monument, evenals de 18de-eeuwse herenwoning.
Deze heeft een bakstenen brug en hekpijlers. In april werd
een nieuw infobord geplaatst met een kijk op de geschiedenis van de Burcht en de Motte.
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Loop terug naar je fiets, rij nog een stuk verder rond de kerk,
neem aan de achterkant van de kerk de straat R van de mutualiteit (Gildenstraat), sla na 220 m L af op het Kr (Kerkhofstraat),
volg 180 m verder de bocht naar L richting kerk, stop na 100 m
aan KBC Verzekeringen ZVC.
Vraag 4 Los de rebus op die je achter een van de uitstalramen van KBC Verzekeringen kan vinden.
Rij verder, sla na 30 m R af (smal steegje), sla na 150 m L af
richting wandelknooppunt 318, hou 80 m verder R aan (niet
Voetweg 25!), rij Rd verder, sla na 100 m R af (Tramstraat), stop
na 180 m aan het Kr, steek met je fiets aan je hand de straat
over (!), neem aan de overkant het smalle pad dat meteen L op
de hoek van de straat begint, blijf na 150 m de breder geworden
W Rd volgen, neem in de volgende bocht het pad Rd richting
wandelknooppunt 316 (onverhard en smal!), blijf dit onverharde
pad (eerst smal, daarna breder!) 650 m volgen tot op het Ei
en stop, steek voorzichtig de W over (!), volg aan de overkant
het fietspad naar L, sla na 300 m R af en stop voor de spoorwegovergang.
Links van je zie je een spoorwegbunkertje uit WO II. Deze
kleine bouwstructuur werd tijdens de Tweede Wereldoorlog
(1940-1945) opgericht als bescherming voor het tewerkgesteld spoorwegpersoneel bij eventuele luchtaanvallen op
de spoorwegen. Dit soort bunkertjes werden vrij dicht bij
spoorweggebouwen en bij bareelwachters- en seinhuisjes
opgesteld. Het waren meestal eenmansbunkers, maar
soms konden er zich ook meerdere personen in verschuilen. De bunker is gemaakt uit een metalen kooi waarrond
nog een betonnen omhulsel gegoten is. De volledige binnenkant bestaat uit dikke stalen platen die aan elkaar gelast
zijn of verbonden zijn met zware klinknagels. De ingang
tot deze kleine bunker is voorzien van een stalen deur. Je
draait er, zoals bij een slakkenhuis, het bunkertje binnen.
Daarnaast moet een betonnen muur nog extra bescherming bieden. Op 22 januari 1945 om 6 uur ’s ochtends viel er

een bom op het gehucht Ursene. De bom kwam terecht op
het seinhuis van de spoorweg, dat volledig verwoest werd.
De kabinewachter Kamiel Kersebeeck, 47 jaar oud, raakte
niet tot in het bunkertje, werd onder het puin bedolven en
was op slag dood. Deze kleine bunker werd in 2020 tijdens
de heraanleg van de Drietorenstraat opnieuw zichtbaar.
Rij verder (spoorwegovergang!), stop na 180 m ter hoogte van
huisnummer 7 aan de container met aardappelautomaat.
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Vraag 5 Welke naam, die je in de aardappelcontainer meermaals en heel duidelijk kan terugvinden, is ook de naam van
een stad in de Amerikaanse staat North Carolina?
Rij verder, sla na 100 m R af (onverhard!), blijf deze W (eerst
onverhard, daarna verhard!) 400 m volgen tot op het Ei en stop,
steek voorzichtig de W over (!), volg aan de overkant het fietspad naar L, stop na 250 m aan de oversteekplaats voor fietsers,
steek voorzichtig over (!), volg aan de overkant het fietspad naar
R, stop verderop aan het oorlogsmonument.
Bij de Slag van Londerzeel, ook wel de Slag van Neeravert
genoemd, sneuvelden op 29 september 1914 aan Belgische
zijde 3 officieren en 127 soldaten. Als eerbetoon aan deze
gesneuvelde soldaten liet Juffrouw J. Orianne uit Londerzeel op 29 september 1919, naar aanleiding van de vijfde
verjaardag van de slag, een monument oprichten. Juffrouw
Orianne verrichtte heel wat liefdadigheidswerk zoals
herbegravingen van gesneuvelde soldaten en het oprichten
van oorlogsmonumenten. Het bouwwerk is van architect
Diongre. Het gemeentebestuur restaureerde het monument in 1990. Naar aanleiding van de herdenking ‘100 jaar
Groote Oorlog’ werd aan het monument een ereplaket voor
Juffrouw J. Orianne bevestigd.
Rij verder, sla meteen L af (Ursene), neem na 200 m in de bocht
het smalle onverharde pad naar R (Dreefweg, Voetweg 35), sla
na 80 m op het Ei van het pad R af (eveneens onverhard!) en hou
R aan, sla na 300 m R af (opnieuw onverhard!), sla na 600 m R
af (Bessembaan), blijf deze W (die van verhard naar onverhard
gaat, van breed naar smal en terug naar breed!) gedurende 1,1
km volgen, sla op het Ei van de W naar R af en stop aan de kerk.
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Londerzeel Sint-Jozef maakt net als Steenhuffel en Malderen deel uit van de gemeente Londerzeel. Het is geen
deelgemeente omdat het al van voor de fusie een deel
was van Londerzeel. Op de hoek tegenover de kerk stond
vroeger het geboortehuis van schrijver, baron en Prins der
Nederlandse Letteren Gerald Walschap. Hij werd geboren
op 9 juli 1898 en woonde tot 1924 in Londerzeel. Op de plaats
van zijn geboortehuis werd een nieuwbouw opgericht. Op de
ramen werden enkele citaten uit zijn romans geplaatst: “Velen krijgen meer liefde dan ze verdienen. Niemand zo veel
als hij er nodig heeft …” en “… De punt der schaduw van de
dorpskerktoren viel in bepaalde seizoenen en zonnestand,
juist voor de drempel van mijn geboortehuis …”
Vraag 6 Welke kleur had de voordeur van zijn geboortehuis
in 1912?
Ga met je rug naar de voordeur van de kerk staan, volg de Sint
Jozefstraat naar L, stop 200 m verder aan het Gemeenschapscentrum.
De Gerard Walschapwand schetst in woord en beeld het
leven en de werken van deze beroemde schrijver uit Londerzeel. Er wordt ook verwezen naar de locaties in Londerzeel waar zijn romans zich afspeelden. Deze unieke wand is
het werk van vrijwilligers die zorgden voor de inhoudelijke
realisatie en voor de lay-out.
Rij verder, sla na 50 m R af (J.Hammeneckerstraat), sla na 300
m L af (Langenhofweg, Voetweg 45, L van huisnummer 54, wat
van verhard naar onverhard gaat en van breed naar smal!),
neem op het pad de tweede afslag naar R, rij voorbij de voetbalvelden verder en stop aan het Ei van W, steek voorzichtig de
W over (!), volg aan de overkant het fietspad naar L, sla na 100
m R af (naast gevel van bedrijf mobilhomes, Oudendreefweg,
Voetweg 45), sla na 700 m op het Ei van de onverharde W naar
L af (!) (Hoge dreef), neem na 500 m EiWR, rij op het fietspad
verder en stop aan de oversteekplaats voor fietsers, steek voorzichtig de W over (!), volg aan de overkant het fietspad naar R,
sla aan de volgende straat L af (Kruisbroeken), neem na 700 m
EiWR (Patattestraat), sla na 200 m L af richting fietsknooppunt
88, volg gedurende 3,3 km de wegwijzers tot aan het fiets-

knooppunt 88, stop aan het Ei van de W, steek met je fiets aan
je hand de straat over (!!), rij aan de overkant de dreef in, neem
na 800 m EiWR richting wandelknooppunt 73, sla na 250 m R af
(Spiedamstraat), neem na 600 m EiWR (Driehuizen), sla na 550
m L af richting Middelpunt (Biesten). Stop na 100 m.
In 1999 becijferde de Leuvense universiteit, onder leiding
van professor Theodoor Van der Waeteren, dat het geografisch middelpunt van Vlaanderen (het zwaartepunt van
Vlaanderen) zich in de Buggenhoutse deelgemeente
Opdorp bevindt. Het gemeentebestuur kocht een stukje
grond in de buurt van het middelpunt. In mei 2003 werd
er een beeldhouwwerk van de Buggenhoutse kunstenaar
Roger Van den Eede onthuld. Het middelpunt bevindt zich
te midden van een akker aan de Biesten, op korte afstand
van het drieprovinciënpunt en op een boogscheut van
Lippelobos.
Keer om, sla 100 m verder L af richting GR 126 Brussegem Brussel - Middelpunt Wallonië en stop.
Rechts van de weg staat een paal. Die geeft de exacte plaats
aan waar drie provincies samenkomen.
Vraag 7 Welke huidige provincies komen hier samen?
Rij verder, neem na 850 m EiWL, neem na 130 m EiWR richting
fietsknooppunt 24, rij op het fietspad verder, stop 120 m verder
aan de wegwijzer naar fietsknooppunt 24, steek met je fiets
aan je hand de straat over (!!), rij aan de overkant de straat in
(Broekstraat), sla na 600 m R af (Groenhofdreef),
Als je in deze straat een bord kan vinden met als titel
“Insekten”, los dan de volgende vraag op.
Vraag 8 Hoeveel vliegende insecten tel je op het genoemde
informatiebord?
Stop verderop in deze straat (nog voor het kerkhof) aan de paal
van de hoogspanningsleiding die L naast de W staat.
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Vraag 9 Geef de som van alle cijfers die je op de paal van de
hoogspanningsleiding, en op alles wat aan de paal hangt,
kan vinden.
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Rij verder, stop na 250 m aan het Ei van W, steek voorzichtig de
W over (!), volg aan de overkant het fietspad naar L, sla na 300
m R af (Veldstraat), neem na 200 m EiWR, stop na 600 m aan
het Kr, steek met je fiets aan je hand de straat over (!!), rij aan de
overkant de straat in richting Buggenhout (Hoefsmidstraat), sla
na 150 m R af (limmersweg), sla na 100 m L af, volg in de tweede
bocht het pad Rd, volg 50 m verder het pad naar R (Merktweg,
Voetweg 37), sla na 200 m op het EI van het pad R af, rij rond de
kerk van Malderen en volg de wegwijzers richting Opdorp-Buggenhout tot in de Opdorpstraat, sla na 150 m L af richting station
(Kloosterstraat), sla na 150 m R af (Statieweg, Voetweg 25), stop
meteen R aan de groene elektriciteitscabine, loop naar de rode
container die achter de cabine staat.
Vraag 10 Wat mag je, volgens de vermeldingen op de container, in deze container deponeren?
Rij verder op het pad, sla na 250 m op het Ei van het pad L af,
stop na 250 m aan het Kr, steek met je fiets aan je hand de
straat over op het zebrapad (!), rij aan de overkant de straat
in (Vlasstraat) en hou Rd aan, sla na 300 m R af (brug over de
treinsporen), sla na 100 m R af (Molenheide) en stop.
De Heidemolen in Malderen ontstond wellicht al in de 15de
eeuw en zou een van de oudste staakmolens van Vlaanderen zijn. Begin 1990 velde een stormwind de molen. De
gemeente Londerzeel besloot om de Heidemolen terug in
zijn vroegere glorie op te richten. Een laatste restauratie
werd in 2019 voltooid. De Heidemolen kan nu terug bezocht
worden! Elke eerste zondag van de maand (tot oktober) is er
van 13 tot 17 uur een molenaar aanwezig!
Rij verder, stop na 600 m aan het Kr, steek voorzichtig de W over
(!), rij aan de overkant de straat in, hou 100 m verder Rd aan,
neem na 270 m EiWL, stop na 250 m aan de kapel L van de W!
Vraag 11 Boven de voordeur, op de dorpel onder het beeld,
staat een tekst. Laat de 4de en 6de letter van die tekst weg.
Scrabbel met de overgebleven letters de naam van iemand

die je liever niet tegenkomt en noteer dat woord op je deelnemingsformulier.
Rij verder, neem na 250 m EiWR (Bouwdreef), volg 300 m
verder de bocht naar L (Bouw), volg gedurende 1,9 km de wegwijzers richting fietsknooppunt 15 en stop dan L van de W aan
het telefoonmuseum.
Leo De Boeck bouwde op deze plaats een museum uit rond
telefonie. Hij maakte het meteen interactief: een unicum in
België. Je kan er bellen met een telefoon zoals in Downton
Abbey, gesprekken doorschakelen zoals een telefoniste uit
de jaren 1900, bellen vanuit een echte Londense telefooncel
naar een Belgische. Te bezoeken na afspraak!
Rij verder en sla meteen R af richting fietsknooppunt 15, rij 550 m
verder tot aan het bedrijf Versalof, sla vlak voor het bedrijf naar
L af richting wandelknooppunt 302 (Eshagestraat), neem na 650
m EiWR, rij op het fietspad verder, stop 650 m verderop aan de
oversteekplaats voor fietsers, steek de straat over (!!), rij aan de
overkant de straat in, rij op het fietspad verder en stop na 100 m.
Rechts van je ligt Diepensteyn, een voormalige waterburcht.
Die raakte na de Franse revolutie in verval. In de jaren ‘90
kwam het domein in handen van brouwerij Palm, die het
kasteel, het tuinpark en de vijvers in de oorspronkelijke staat
herstelde en er de stoeterij van het Brabants trekpaard in
onderbracht. Domein Diepensteyn biedt onderdak aan een
twintigtal rasechte Brabantse trekpaarden. Deze trotse
voortrekkers zijn erkend als levend cultuurpatrimonium.
De trekpaarden, vos van kleur, die op Diepensteyn geboren
worden, dragen allen de achternaam ‘Van Diepensteyn’. Op
het binnenplein staat ‘De Brabander’, een bronzen Brabants
trekpaard van de hand van beeldhouwer Rik Poot.
Rij verder, stop na 500 m ter hoogte van huisnummer 29 (L van
de W).
Rik Poot werd in 1924 in Vilvoorde geboren. Hij woonde vanaf
1995 tot aan zijn dood in 2006 hier aan de overkant van de
Watermolenstraat. In het zicht van kasteel Diepensteyn
stond zijn atelier, een oude schuur verbonden met een
gerestaureerde boerderij waar hij rustig kon werken en
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denken. Opvallend was zijn intense liefde en fascinatie voor
de natuur, voor plant en dier.
Rij verder, sla na 100 m R af richting wandelknooppunt 300 (verhard pad), stop na 700 m op het Ei van het fietspad ter hoogte
van Taverne Leireken aan de treinwagon.
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Leireken is het vroegere stationsgebouw van Steenhuffel.
Het ligt langs de in 1952 afgeschafte treinverbinding Londerzeel-Aalst. In 1984 ontving de vzw Leireken het gebouw
in erfpacht van de gemeente. Na restauratie werd het een
trefcentrum voor dagrecreanten en een vertrek- en eindpunt
van vele fietsroutes en wandelroutes. In het station met
uniek treininterieur is een gezellige bistro ondergebracht.
Vóór het station staat een eersteklas treinwagon uit 1935. Het
interieur ervan werd ontworpen door Henri Van de Velde.
Rij verder, steek de straat over (!!), rij verder op het fietspad in
de richting van fietsknooppunt 15, sla na 300 m R af richting
fietsknooppunt 64 en stop.
Om op termijn voor een stukje aan de eigen behoefte te
voldoen en de herinnering aan de rijke cultuur ervan te bewaren heeft brouwerij Palm in 2011 dit veld aangelegd. Het
is 35 are groot en telt een 800-tal planten van de variëteit
‘Hallertau Mittelfrüh’. Het team van de nabijgelegen Stoeterij Diepensteyn verzorgt de teelt. In 2012 werd de eerste
oogst geplukt.
Vraag 12 Wat groeit hier op dit veld? Vul de tekst aan op het
antwoordformulier en geef ook de Nederlandse naam.
Rij verder, sla na 650 m L af richting fietsknooppunt 64, neem
na 450 m EiWL, neem na 850 m de derde W naar L (Leireken),
sla na 150 m R af, stop na 200 m aan Taverne Gertrude.
Hier eindigt onze zoektocht. We wensen je een goede en
veilige terugreis en hopen je spoedig terug te zien, hier in de
streek, of ergens op een activiteit van Landelijke Gilden.
Honger of dorst? In Taverne Gertrude vind je zeker iets
lekkers!
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Fietsherstellers
Hieronder vind je de gegevens
van verschillende fietsherstellers.
Adriaenssens
Zwaluwstraat 86, Londerzeel
052 34 25 62
De Bondt Danny
Stationsstraat 48, Londerzeel
052 30 15 13
Vandenhoute
Mechelsestraat 39/2, Londerzeel
052 30 15 10
Maeyer Bike Shop
Brusselsestraat 14, Londerzeel
052 51 76 77
Fietscoating S&S
Schranckaert 16, Londerzeel
0495 44 53 80
FietsFikser
Lakeman 88, Londerzeel
0470 51 85 04
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Deelnemingsformulier
fietszoektocht
Noteer hier je antwoorden!
Schattingsvraag:
Vraag 1
Vraag 2
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Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Vraag 9
Vraag 10
Vraag 11
Vraag 12

. U . U . U . . U . U . U . en

Naam		
Voornaam
Straat		
Huisnummer
Postcode
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Gemeente
E-mailadres
Telefoon
Gsm		
Geboortejaar

n Ik ben lid Landelijke Gilden. Mijn Lidnummer:
n Ik ben geen lid maar wil graag volgend jaar opnieuw informatie
ontvangen over deze zoektocht.

n Ik ben geen lid en wil geen informatie over Landelijke Gilden
ontvangen.

Dit deelnemingsformulier moet uiterlijk op
16 september 2022 teruggezonden worden (poststempel
telt) naar: Streekzoektocht Landelijke Gilden,
Diestsevest 40, 3000 Leuven.

We danken onze partners voor hun steun en medewerking:
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Op zoek naar de schatten van Vlieg
Dit jaar hebben we geen kinderzoektocht toegevoegd aan
onze Nationale Streekzoektocht! Waarom niet? Omdat er in
Londerzeel al een leuke speurtocht is voor schattenjagers
van 3–12 jaar. De medewerkers van Bib Londerzeel
stippelden een leuk belevingsparcours uit rond het thema
‘ruiken’! Je kan het materiaal, om er met je kinderen op uit
te trekken, afhalen in Bib Londerzeel.
Van 1 juli tot en met 31 augustus
Weekdagen: 13–18 uur,
zaterdag: 9–13 uur
Bib, Molenstraat 5, Londerzeel, 052 30 13 73
londerzeel.bibliotheek.be, bibliotheek@londerzeel.be

nota
22
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Zin in meer
Landelijke Gilden?
Landelijke Gilden heeft
nog meer voor je in petto!
Fietsen, wandelen, zoeken,
proeven, genieten en beleven
zijn de kernwoorden
van ons zomers aanbod.
De lokale afdelingen organiseren
overal in Vlaanderen leuke
en interessante activiteiten.
Ontdek de vele zomeractiviteiten
op landelijkegilden.be

Diestsevest 40, 3000 Leuven
016916
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