
NOODNUMMER IN GEVAL VAN PECH 0468 / 30 91 53 
 

LEGENDE:  L. = LINKS R. = RECHTS RD. = RECHTDOOR 

 

 De cursief gedrukte teksten zijn letterlijk te lezen tijdens de tocht 

VRAAG 1: Ergens in dit eerste deel van de rally kunnen wij een stripfiguur ontmoeten, die ons 

waarschuwt voor sluikstorten. Wie? 

1. Bij   het verlaten van de Schranshoeve R. houden, onmiddellijk R. het grindpad oprijden (“Honden 

aan de leiband”), L. houden tot aan de asfaltbaan en daar R. de Kreupelstraat nemen. 

    

VRAAG 2: Bij huisnummer 81  bemerken we allerhande oud landbouwgereedschap. Aan de 

gevel hangen twee éénscharige ploegen, maar beneden rechts vooraan staat een dubbelploeg. 

Hoe werd deze ploeg hier in de volksmond genoemd?      

  

A.wentelploeg     B. rondganger    C. brabander     D. tweeschaar      C. tuimelaar 

 

2. RD.de Leiweg volgen die overgaat in Rijkenhoek en verder L. de Motstraat inslaan.  

  

VRAAG 3: Aan het einde van deze straat komen we bij kasteel Impel of kasteel van de Mot, zoals 

we kunnen lezen op het informatiebord aan de ingang. Het vindt zijn oorsprong in een 

middeleeuwse motte, een kunstmatig opgeworpen heuvel met woonkern, omringd door water.  Bij 

de ingang rechtsvoor valt een merkwaardig natuurelement op van meer dan 200 jaar oud: een 

kale moerascypres , meer dan 40 meter hoog en een stamomtrek van meer dan 4m. Uniek zijn de 

ongeveer 80 ademwortels aan zijn voet in een straal van 12 m. van de stam. Rechts voor het kasteel 

bemerken we ook een enorme “Taxus baccata”, Belgisch landskampioen door ouderdom en 

ontwikkeling. We hebben de huidige kruinomtrek opgemeten en laten u raden hoeveel deze 

bedraagt?  Wees sportief en respecteer deze privéeigendom door in de buurt van de ingang te blijven!

  

A. 49 m  B. 57 m C. 65 m D. 76 m E. 81 m 

 

 

3. Bij het kruispunt RD. oversteken (Dorentstraat) en aan de T-kruising R. de Daalweg  inslaan. We  

volgen nu het wandelpad Landelijk Eppegem tot de T-kruising waar we de wandeling verlaten en R. 

het aarden pad oprijden.  

 

4.  We volgen de kronkelingen van het pad en op het einde slaan we linksaf op het asfaltbaantje. Aan 

het eind van dit baantje rijden we, tussen de betonblokken door, naar R. en volgen de beek door het 

gras. 

 

5. Een nijdig klimmetje brengt ons op een asfaltbaan die we R. eventjes volgen en, rechtover 

huisnummer 7, slaan we L. het asfaltwegje in langs de gestapelde staven richting kanaalbrug. 

 

6. Bovengekomen, de brug oversteken en direct L. volgen we het kanaal ongeveer anderhalve 

kilometer, waar we R. de  Fabrieksweg oprijden.        

 

7. Vlak over de beek slaan we L. de fietsweg in tussen de betonblokken door en maken een leuke 

afdaling langs het Domein van Borgt. 

 

8. Einde fietsweg volgen we R. de Vier Dorpenroute langs de aarden weg en aan de T-kruising rijden 

we R. de asfaltbaan op . Bij de volgende T-kruising R. Borghtstraat nemen die onmiddellijk Leopold 

Luypaertstraat  wordt. 

 



9. Deze straat  blijven volgen en op het einde RD. de Groene Gordel  nemen richting knooppunt 38.

  

VRAAG 4: Aan de brievenbus van huisnummer 250 bewonderen we drie gesculpteerde  

tafereeltjes, die het leven van elke dag verbeelden. Deze triptiek stelt een belangrijke sociale 

verworvenheid voor, die door de vakbonden afgedwongen werd, na een jarenlange strijd op 

het einde van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw. 

Welke ?            

  

10. Knooppunt 38 blijven volgen, door de holle weg steeds RD., langs de  Borgtstraat en de  Drie- 

Kastanjelaarsstraat.           

  

VRAAG 5: Onze traditionele verkeersvraag 

 
 

11. Einde straat verlaten we knooppunt 38, nemen R. de Veldkantstraat  en draaien even verder L. de 

Sint-Hubertusstraat in. 

 

12. Achteraan deze weg dalen we (opgelet steil !) de “voetweg 102”  af  en belanden zo op het terras van 

de Tommenmolen. 

 
Je kan hier even op adem komen terwijl je nog enkele raadselachtige vraagjes voorgeschoteld krijgt. 
De antwoorden schrijf je op je eerste antwoordblad dat je afgeeft aan de controlepost in de brasserie. 
In ruil ontvang je dan je tweede antwoordblad. 



VRAAG 6: Op het informatiebord aan “Kasteel Impel” stond naast “Kasteel De Mot” nog een 

derde naam voor het kasteel vermeld. Welke? 

 

13.  Bij het verlaten van de Tommenmolen R. de kasseiweg nemen en verder RD. de  Kanaalroute 

volgen. 

 

14. Aan de splitsing L. houden ( Diegemput) en RD. het “Lintbos” inrijden waar we L. het bospad 

blijven volgen. Geniet ervan, je hoeft hier geen foto’s te zoeken!     

        

VRAAG 7: In dit heerlijk jonge bos dat in 2003 werd aangelegd vinden we talrijke inheemse 

boomsoorten terug. Op bijgevoegd blad vind je 6 soorten bomen die je regelmatig in ons 

straatbeeld kunt zien. De eerste is natuurlijk de treurwilg, maar welke zijn de 5 andere? 

  

15. Einde bos RD. de zandweg oprijden en en aan de T-kruising R. de Lintkasteelstraat nemen. 

 

16. Aan het rond punt RD. de Gasthuispachthofstraat volgen en bij de T-kruising L. de Heidebaan tot 

aan het kanaal.           

  

VRAAG 8: In het Eppegemse dialect vind je heel wat leuke benamingen terug.  Eén ervan is

   “ meutensleper”. Wie of wat zou dit kunnen betekenen?    

              

  A. veehandelaar B. scharesliep  C. onruststoker D. houten eg         E. 

veearts 

 

17. Het kanaal R. volgen, L. de brug oversteken en RD. de Eppemsesteenweg blijven volgen. 

 

18.  Verder L. de Gaston De Voswijk indraaien, R. aanhouden en dan L. het Herlaarhof  oprijden. 

  

VRAAG 9: Wat is hier in deze omgeving volgens een stokoud bord niet toegelaten? 

 

19. Dan R. de Mechelbaan  blijven volgen en op het einde L. de Hogebaan nemen.   

  

VRAAG 10: Een plaatselijke witloofkweker op watercultuur had  een partij witloof van 200 kg 

buiten in de zon laten staan. Dat witloof bestond oorspronkelijk voor 99 % uit water. Na een 

tijd in de zon bevatte het nog maar 98 % water.                                               

  Hoeveel kg witloof bleef er nog over?        

  A. 100 kg B. 196 kg C. 197,77 kg     D. 150 kg E. 199 kg 

 

20. R. de Eikbosweg inslaan, bij de Y-splitsing L. de Schoondonkstraat aanhouden en bij de T-kruising 

R. afslaan richting Schranshoeve. 

 

 
PRAKTISCHE PROEF: Om opstoppingen te voorkomen vragen wij U vriendelijk om, bij  
aankomst op de Schranshoeve, uw fiets op de betonnen koer achter de schuur te laten en 
naar het centrale grasperk te komen om daar de praktische proef af te leggen.      
    

Na deze proef kan je het tweede antwoordblad nog even overlopen, maar je 

dient het wel af te geven vóór 18u.45 ! 

Vergeet ook niet te antwoorden op de schiftingsvraag. 

Ga nog niet lopen want, ten laatste om 19u.30 wordt het ideale antwoordblad 

voorgesteld, gevolgd door de uitslag, terwijl je kan genieten van een fris 

drankje, een broodje of een hotdog. 



Vergeet niet dat er voor 600 € aan hoofdprijzen werd aangekocht en dat er, 

dankzij onze gulle sponsors, voor iedereen, een leuke prijs te wachten ligt ! 

 

K.K.STREVEN dankt je alvast voor de sportieve prestatie en wenst je nog 

een behouden thuiskomst ! 
 



 



B  R  E  I  N  B  R  E  K  E  R  T  J  E  S 
 

Wij schotelen jullie twee breinbrekertjes  voor. 

Om deze op te lossen krijg je gans de rally de tijd. Schrijf je antwoorden op het tweede 

antwoordblad dat je ontvangt na het afgeven van je eerste antwoordblad aan de 

controlepost. 

 
1.FIGUREN 
 
Welke figuur uit de onderste rij maakt de reeks in de bovenste rij correct af ? 
 
 

                                                                          
2.LETTERS        
 

PL   Met welk bestaand woord van drie letters 

 
K   maken we hier zeven woorden van ? 
 
H 
 
M  . . . 
 
D 
 
F 
 
T 
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