BorstkankerMAN vzw
foto wandelzoektocht.

BorstkankerMAN vzw presenteert een foto-wandelzoektocht
in Westerlo, de parel der Kempen.

Deze foto-wandelzoektocht is bedoeld om onze leden, hun familie en sympathisanten een mooie en
gezonde wandeling aan te bieden in het mooie Westerlo , aan de hand van enkele foto’s en vragen
ontdekken we een beetje van de rijke Westelse geschiedenis en cultuur. Er is een route uitgestippeld langs
goed begaanbare boswegen , langs de boorden van de grote Nete en langs het kasteel van de Merode om
dan richting de markt van Westerlo te stappen.
Deelnemen kan op een door jou gekozen moment tot en met 15 december 2021. Deelname is gratis voor
leden van BorstkankerMAN vzw andere deelnemers betalen 5 Euro en je kan bovendien een prijs winnen
door je deelname.
Het startpunt is aan het boswachters huis in Westerlo, Papedreef 1. Parking is hier ruim voorzien.
Onderweg worden er 8 vragen gesteld , datums van gebeurtenissen noteer de gevraagde datum , op het
einde moet de som van de verschillende datums worden opgeteld en deze som is uw antwoord op de
zoektocht.
Het bestuur van BorstkankerMAN vzw wenst u een deugddoende en gezonde wandeling toe , respecteer
de natuur en wees voorzichtig op de oversteek plaatsen van enkele drukke wegen.

Het bestuur van BorstkankerMAN vzw bedankt u voor het maken van de wandeling en deelname aan deze
wedstrijd.

Het startpunt van de grote wandeltocht begint voor het
boswachtershuis met je rug naar het gebouw loop je de dreef in die
zich voor jou bevind dit is de Vanlooydreef, volg deze tot aan de ster.

Hier komen 8 dreven in een ster samen kies nu de richting Asberg en wandel dan tot je aan een grote
dreef komt steek deze dreef over en ga de Asberg op (is richting Kwarekken) , boven op de Asberg zal je
de voetgangersbrug opmerken die over de grote baan Westerlo-Zoerle-Parwijs loopt wandel over deze
brug en je komt nu in het gebied van de Kwarekken , na 100 meter zal je in een oud Kempische landschap
komen met zijn berken ,dennenbomen en vennen.
Wandel langs het ven dat aan je rechterkant ligt en blijf het paadje verder volgen , na enkele honderden
meters zal je op de Nete dijk aankomen wandel
de dijk op naar links stroomopwaarts , wandel
gedurende langere tijd op deze dijk , we
passeren enkele poelen en visvijvers en als je
tenslotte aan de brug komt die over de Nete
gaat moet je de drukke weg oversteken ,
gebruik de voetgangers oversteek plaatsen.
Volg de Nete nu Stroomopwaarts aan de
overzijde.

Na 100 meter zie je aan de linkerkant het mooie eeuwenoude familie slot van de Merode Westerlo.
Het kasteel is nog steeds bewoond door Prins
Simon de Merode en zijn gezin , naar het
schijnt logeren er regelmatig gasten van de
Europese adel op het kasteel , het kasteel is
niet te bezoeken wel is er sinds enkele jaren
een kerstmagie waar bezoekers door de
prachtige vertrekken geleid worden , maar ook
de gerenommeerde musicals en spektakels die
door historalia worden opgevoerd met
bekende Vlaamse beroemdheden is een
sensatie.

Het bestuur van BorstkankerMAN vzw bedankt u voor het maken van de wandeling en deelname aan deze
wedstrijd.

Wandel verder tot aan de ijzeren brug over de Nete , hier zal de eerste vraag gesteld
worden , aan de rechterkant van de brug zie je het sluizen complex dat op de Nete
gebouwd werd “ Het Trammeke” In de periode dat Het Trammeke als sluis op de
Nete werd gebouwd trachtte men in de Nete vallei ijzererts te ontginnen , het zal je
al opgevallen zijn dat je onderweg verschillen bruine ijzerhoudende stenen op je pad
bent tegen gekomen.

Vraag 1

In welk jaar werd Het Trammeke als sluis op de Nete gebouwd?

Steek nu de ijzeren Nete brug over en ga naar
rechts en wandel terug op de Nete dijk , na 150
meter verlaat je de Nete dijk en zie je aan de
linkerkant de kerk van Westerlo , loop het kleine
paadje naar beneden richting kerk .
Je komt nu op het terrein van de aloude SintSebastiaan gilde van Westerlo , van deze gilde zijn
er documenten die dateren van het jaar 1440 en
deze gilde is steeds nauw verbonden aan de
kasteelheren van Westerlo , de familie van Wesemaal en later de familie de Merode , schieten naar de
staande wip is nog steeds een oud gebruik dat in ere gehouden wordt door deze gilde.
Volg het pad tot aan de kerk van Westerlo ,
Vraag 2

In welk jaar werd de bakstenen toren van de kerk gebouwd ?

Als de kerkdeur open staat werp dan eens een blik binnen in de kerk , merk de obiits van de familie de
Merode tegen de kruisbeuken. Terug buiten kan je even naar rechts wandelen en voorbij de kerkhof muur
zie je het witte gebouw dat dienst doet als toeristische dienst
van de gemeente Westerlo , hier kan je nog meer informatie
inwinnen over de vele toeristische mogelijkheden die Westerlo
te bieden heeft.
Ga nu terug naar het kerk portaal en kijk uit over het Westelse
marktplein , dit is een typisch driehoeks marktplein en heeft
een Frankische oorsprong , wandel langs de rechter zijde van
het plein.

Het bestuur van BorstkankerMAN vzw bedankt u voor het maken van de wandeling en deelname aan deze
wedstrijd.

Op de hoek van het marktplein en de E.P Peetersstraat ziet u een
ingemetselde gedenkplaat , hier gaat de volgende vraag over.

Vraag 3 In welk jaar werd Petrus-Eagidius Peeters geboren ?

U bevind zich nu in het midden van het mooie marktplein , op deze plaats is Westerlo ontstaan en de
eerste bewoning was op deze plek , het monument ter ere van Hendrik de Merode Westerloo ,
burgemeester van Westerlo , minister van staat en voorzitter van de senaat.
Het is duidelijk dat de familie de Merode door de eeuwen heen zijn stempel drukte op de Westelse
gemeenschap en dat veel monumenten en gebouwen een band hebben met deze familie de Merode. Wist
je dat in 1830 aan de Merode gevraagd werd om koning van België te worden .

Vraag 4 Hendrik de Merode is in Parijs geboren ,
maar in welk jaar ?

Het bestuur van BorstkankerMAN vzw bedankt u voor het maken van de wandeling en deelname aan deze
wedstrijd.

Voor het monument van Hendrik de Merode kan je niet naast de monumentale lindenboom kijken , deze
eeuwen oude linde beheerst de omgeving en als de bomen konden spreken zou deze boom ons heel wat
verhalen kunnen vertellen uit de Westelse geschiedenis.

Aan de andere zijde van de marktlinde
staat het monument voor de gesneuvelde
Vraag
5

Rond welk jaar is deze
marktlinde gepland ?

soldaten uit beide wereldoorlogen.

Verlaat de markt langs de rechterzijde en
ga achter café Trawantel de
Boerenkrijglaan in , u verlaat nu het
centrum van Westerlo, na 200 meter zal u het Boerenkrijg monument tegen komen. Dit monument
herinnerd ons eraan dat het verzet tegen de Franse bezetters op het einde van de 18 de eeuw in de Kempen
heel heftig was , veel Westelse jongens gaven hun leven in deze strijd , ook enkele leiders van de opstand
kwamen uit Westerlo.

Vraag 6

In welk jaar werd dit monument
opgericht?

Het bestuur van BorstkankerMAN vzw bedankt u voor het maken van de wandeling en deelname aan deze
wedstrijd.

Wandel verder langs de Boerenkrijglaan tot aan
het kruispunt met de ring rond Westerlo steek het
kruispunt over en wandel op het voetpad aan de
linkerzijde van de Boerenkrijglaan , na 50 meter
ziet u het kasteel van Jeanne de Merode , dit
kasteel is nu het gemeentehuis van de gemeente
Westerlo , ga door de poort en neem de
wandelpad op het gazon die naar de Fontijn en het
kasteel leiden.
Wandel tot aan de ingang van het gemeentehuis.

Vraag 7

In welk jaar werd het kasteel-gemeentehuis beschermd ?
Vervolg je weg aan de linkerzijde van
het kasteel en wandel richting
bibliotheek en sportcentrum en blijf
het wandelpad volgen tot je terug in
een dreef komt , ga nu naar
rechts en na 200 meter kom je aan
op het vertrekpunt aan het
Boswachtershuis .

Vraag 8 I Hoeveel stappen moet je doen van aan het boswachtershuis tot aan de ster?
We hopen dat je van de wandeling hebt genoten en dat je de gemeente Westerlo en zijn geschiedenis een
beetje hebt leren kennen , rest nu nog het wedstrijd formulier in te vullen.

Het bestuur van BorstkankerMAN vzw bedankt u voor het maken van de wandeling en deelname aan deze
wedstrijd.

Deelname formulier foto wandelzoektocht BorstkankerMAN vzw in Westerlo.

Naam …………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………
………………………………………………………………...
Telefoon : …………………………….

Email adres : ……………………………………………….

Ik deed de wandeling op …../…../ 2021
Niet leden betalen 5 Euro voor de deelname aan de wedstrijd , schrijf dit bedrag over op de rekening van
BorstkankerMAN vzw : BE03 7350 5073 0984 met vermelding zoektocht Westerlo.

De antwoorden.
Tijdens de wandeling kon je 8 vragen beantwoorden , de antwoorden zijn allemaal datums die je kon terug
vinden in de onmiddellijke omgeving van het onderwerp. Als je de acht datums of jaartallen hebt
genoteerd kan je die in onderstaande tabel overbrengen en maak je de som van alle genoteerde getallen ,
deze som is het enige en juiste antwoord op de wedstrijd.

Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
Totaal som
Schiftingsvraag : Hoeveel mensen zullen onze website : www.BorstkankerMAN.be op onze
BorstkankerMAN dag van 7 oktober 2021 raadplegen/bezocht hebben ? …………………………

Bezorg dit formulier via BorstkankerMAN@gmail.com, vul het juiste antwoord en je
gegevens in op www.borstkankerman.be of stuur het naar Patrick Bastiaens Bijstraat 16
2260 Oevel.
Als je tijdens de wandeling een selfie met uw wandelgezelschap maakt en deze naar
BorstkankerMAN@gmail.com stuurt, dan plaatsen we die graag op onze facebook pagina.
Het bestuur van BorstkankerMAN vzw bedankt u voor het maken van de wandeling en deelname aan deze
wedstrijd.

