Sportieve deelnemer,
in deze moeilijke tijd, waar samenkomen met meerdere personen niet evident is, willen we
u vanuit het Davidsfonds Burcht toch een activiteit aanbieden i.s.m. de gemeente
Zwijndrecht en de bibliotheek. De oplossing is een wandelzoektocht in onze gemeente,
zodat je corona-veilig kunt deelnemen.
Deze wandelzoektocht is onderverdeeld in twee delen: deel 1 blijft ten oosten van de P.
Coplaan, deel 2 ten westen van de P. Coplaan. Beide tochten zijn onafhankelijk van elkaar
te maken, maar om in aanmerking te komen voor een prijs moet men de beide delen van
de zoektocht uitwandelen. Men kan alzo meer dan één dag van deze wandelzoektocht
genieten.
De antwoorden moeten binnen zijn voor 1 juni 2021 op volgend adres naar keuze:
• Louis De Rycke, Zwijndrechtsestraat 197 (rechts van Aveve) Burcht.
• Herman Vaessen, Dorpstraat 28/05, Burcht.
• Of via email: ronny.dobbeleir@gmail.com
Vergeet niet uw naam, telefoon of GSM nummer en eventueel email adres te noteren.
Het antwoordblad bevat ook twee schiftingsvragen, waarvan u de eerste moet oplossen
tijdens de wandelzoektocht.
Indien u tijdens de wandelzoektocht de weg volledig kwijt bent, kunt u me vrijblijvend
contacteren. (let wel op: enkel over de weg, niet over de vragen!)

Veel wandel- en zoekgenot.
Namens het Davidsfonds bestuur van Burcht.
Ronny Dobbeleir
Gsm 0491 630 859
ronny.dobbeleir@gmail.com

Een voet(en)schraper of schoenschraper is een voorwerp dat wordt gebruikt om modder en
vuil zoals uitwerpselen van paarden van schoenzolen te verwijderen, alvorens een gebouw
te betreden. Vroeger was een voetschraper standaard aanwezig nabij de toegangsdeur van
herenhuizen en andere gebouwen. Ook in Burcht is het nog te vinden. Onze eerste
schiftingsvraag is: hoeveel schoenschrapers kom je tegen? Ook gehavende schrapers (bv. de
nis is aanwezig, maar de schraper is verdwenen) tellen mee. Men kan een schoenschraper
maar één keer tellen op de twee delen van de zoektocht.

Deel 1
We starten op het Kerkplein te Burcht, in de week: let op de tijd; parkeerschijf verplicht. Er is
kans om gratis te parkeren in de Kerkstraat en op de Kaai. Maak eens een rondje op het plein
en rond de kerk.
Van het Kerkplein gaan we via de Dorpstraat naar de Kaai.
Vraag 0: waar vind je Dorpstraat nummer 23?
Vraag 1: hoeveel punten krijgt Chef’s Table van Gault&Millau?
Sla links de Antwerpse Steenweg in.
Vraag 2: FOTO 01. op welk huisnummer vinden we het paard boven de bel?
Vraag 3: FOTO 02. op welk huisnummer vinden we deze mooie pauw?
Vraag 4: Welk huis is van ANNO 1920 en hoeveel dakkapellen telt dit gebouw?
Voorbij huisnummer 78, volg het voetpaadje. Bij het einde van de Kortegaard sla rechts af
en volg de Kazernestraat.
Vraag 5: Wie stond er achter de toog in WESTVLAANDEREN?
azernestraat.
Vraag 6: Waar kun je met 50 man rustig zitten als er geen Corona is ?
Steek de Antwerpse Steenweg over en volg de Oude Gentweg.
Vraag 7: Aan de rechterzijde ligt het Neuzenbergbos, wanneer verhuisden de pontonniers
naar het Kwartier Luitenant V. Thomsin?
Voorbij de hondenweide sla je rechts de Burchtse Weel in.
Vraag 8: FOTO 03. op welk huisnummer waakt Boeddha over uw uitgestippelde route?
Gault&Millau
U weet het misschien niet, maar u verlaat nu eventjes Burcht en komt op het grondgebied
van Antwerpen Linkeroever.
Gault&Millau

Vraag 9: Welke instelling heeft een “bijenhal”?
Vraag
10: En wat is “De Trouwe Vriend”?
Gault&Millau
Gault&Millau

Optie: voor wie goed te been is en deftige stapschoenen aanheeft: volg het padje rechts aan
het einde van de Burchtse Weel. Aan het T punt, volg de asfaltweg rechts. Voor de weel en
het bakstenen gebouwtje sla je rechts het zandpad in (een lichte helling) en volg deze tot je
weer op de Burchtse Weel uitkomt.
We keren terug via de Burchtse Weel, maar maken even halt bij het infobord op de grens
Burcht-Antwerpen voor de elfde vraag.
Vraag 11: welke zoutminnende en zoutverdragende planten voelen zich hier thuis op de
schorren?
Op de Oude Gentweg gaan we even links en slaan rechts de ‘Tuinwijk’ in, het vroegere
Engels Kamp.
Vraag 12: van welk jaar dateert deze wijk?
Vraag 13: FOTO 04. waarvan is dit ornament een onderdeel?
We wandelen de tuinwijk uit en vervolgen onze weg rechts de Antwerpse Steenweg in, tot
aan de Kraaienhoflaan die we inslaan. Deze straat is genaamd naar het kasteel “Kraaienhof”,
dat in 1947 volledig werd gesloopt.
Vraag 14: Op welk gebouw komen we deze naam nog tegen in de gemeente Burcht
Vraag 15: Op welk huisnummer kicken ze hier op kikkers?
Vraag 16: Wie stierf in 1952, volledige naam en beroep.
Op het einde van de Kraaienhoflaan volgen we de Zwijndrechtsestraat, richting Zwijndrecht,
tot het stopbord.
Vraag 17: Vogels en andere kleine huisdieren kunnen op prima verzorging rekenen in een
mooi wit gebouw in de omgeving. Welk is de naam daarvan?
We keren terug en slaan de Verbindingsstraat in tot aan de Pastoor Coplaan, richting Burcht.
Vraag 18: Welke kunstenaar zorgde ervoor dat de raven hier konden neerstrijken?
Aan de verkeerslichten slaan we de eerste weg links in.
Vraag 19: Het bloemenpark heeft dezelfde naam als de Zwijndrechtsestraat voor 1930.
Welke naam?
Op het pleintje slaan we rechtsaf, richting Idsteinlaan.
Vraag 20: Twee burgemeesters, die in Burcht woonden, kregen een straat met hun naam. De
tweede straat komt later. Welk is hun gezamenlijke ouderdom?
Vraag 21: CHINA is geen restaurant, wat dan wel?

Nu slaan we de Leo Verbeecklaan in.
Vraag 22: in welk kamp is Leo Verbeeck gestorven?
Vraag 23: Hoeveel bomen staan rond deze vijver
Aan “als boom de sterren raken” slaan we rechtsaf en vervolgen de straat.
Vraag 24: Waartoe dient “D 10”
We volgen de Kloosterstraat tot aan kruispunt met verkeerslichten.
Vraag 25: Tot 1956 reed hier de tram vanuit Hamme tot aan de voetgangerstunnel op
Linkeroever voorbij. Waar kon je wachten, zonder te moeten wachten?
Vanaf dit kruispunt, kun je het tweede gedeelte van de zoektocht aanvangen. Deze duurt
een tweetal uren en het is maximaal 5 kilometer te gaan.
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Voorbeeld van
een voetschraper
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Een voet(en)schraper of schoenschraper is een voorwerp dat wordt gebruikt om modder en
vuil zoals uitwerpselen van paarden van schoenzolen te verwijderen, alvorens een gebouw te
betreden. Vroeger was een voetschraper standaard aanwezig nabij de toegangsdeur van
herenhuizen en andere gebouwen. Ook in Burcht is het nog te vinden.
Onze eerste schiftingsvraag is: hoeveel schoenschrapers kom je tegen? Ook gehavende
schrapers (bv. de nis is aanwezig, maar de schraper is verdwenen) tellen mee. Men kan een
schoenschraper maar één keer tellen op de twee delen van de zoektocht.

Deel 2
Het tweede gedeelte vertrekt vanaf het kruispunt Kloosterstraat, P. Coplaan en Dorpstraat.
Deze duurt iets meer dan 2 uur en het is maximaal 5 kilometer te gaan.
We volgen de P. Coplaan richting Zwijndrecht.
Vraag 26: Welk is de naam van de bistro, waar nu de mini supermarkt gevestigd is?
Vraag 27: FOTO 05. Oude herenhuizen stralen nog steeds een zekere grandeur uit, het
fronton herinnert ons aan de vaklui van weleer. Op welk huisnummer vinden we dit terug?
Aan de verkeerslichten slaan we links de Boomgaardstraat in en volgen die tot op het
driehoekig pleintje. Een weetje: waar men nu appartementen bouwt aan het kruispunt, was
vorig jaar nog het café ’t Kraeyenhof gevestigd.
Vraag 28: Sancho Panza was zijn knecht, maar wie maakte een kunststuk voor zijn meester?
Een extra punt voor de auteur van het boek.
We slagen rechts de Verbindingsstraat in.
Vraag 29: De eigenaars van huisnummer 172 hebben wel iets met heraldiek. Geef de naam
van dit symbool, veelgebruikt door de Franse koningen. Zowel de Franse als de Nederlandse
naam keuren we goed.
Juist voorbij de berkenbomen slaan we het straatje links in. Op de splitsing volgen we het
karrespoor links. Opgepast: deze weg kan modderig zijn en moeilijk begaanbaar. Voor wie
het niet ziet zitten, kan terugkeren via de Verbindingsstraat en rechtsaf de Boomgaardstraat
volgen tot het kruispunt met de Kampstraat. Maar kijk nog even rond en tracht vraag 30 en
31 op te lossen.
Vraag 30: Op het grote grasplein heeft de gemeente ervoor gezorgd dat je de attributen hebt
om drie sporten te beoefenen. Welke?
Vraag 31: In dit kleine straatje staat geen enkele woning, maar heeft wel een naam, die niets
te maken heeft met zijn omgeving, welke?

Voor wie het karrespoor heeft gevolgd slaat aan het einde linksaf en komt alzo aan het einde
van de Kampstraat.
We wandelen nu verder via het Dulpoezenpad. Let op vraag 33!
Vraag 32: Voor wie of wat liggen er hier rioolbuizen aan de vijvers?
Vraag 33: Hoeveel knotwilgen staan er voorbij het bruggetje op het pad, als je het aantal
zitbanken op het ganse pad ervan aftrekt?
We steken de Boskouter over en aan het hondentoilet slaan we rechtsaf. Op het einde van
de straat volgen we de omzoomde veldwegel. Bij de eerste splitsing slaan we rechtsaf; bij de
volgende splitsing eveneens. Aan de “poes” slaan we linksaf, richting bewoning.
Vraag 34: Welk is de naam van deze wegel?
We gaan rechtdoor naar de Kruibeeksesteenweg, maar trachten eerst nog vraag 35 op te
lossen.
Vraag 35: Een geel-blauwe papegaai aan de voorgevel bewondert de bonte verzameling in de
voortuin; van wat?
Via Terlocht komen we op de Kruibeeksesteenweg, en volgen deze richting dorp. Bemerk het
statige herenhuis van 1936 met zijn half ronde ramen en prachtig smeedwerk.
Vraag 36: Welk is het huisnummer van deze woning?
Vraag 37: Op welke nummers kun je de ziekenbriefjes van de CM kwijt?
Vraag 38: FOTO 06. Bij welk bedrijf is dit allemaal verboden of verplicht?
Vraag 39: Welk is de naam van de “eetgerei”straat?
Sla Oeverkant in en volg Linkeroever. Aan de Schelde slaan we linksaf en volgen het rode
betonpad, tot aan het verlengde van de Kerkstraat. Met een beetje geluk zie je de waterbus
langsvaren.
Vraag 40: Wat mag niet in de bestuurderscabine?
Vraag 41: Bewonder links de ‘lettertuin’ van Guy Rombouts en zoek welke kleur “Inham”
heeft.
Verken even dit speelplein, geniet van het uitzicht op de kerk van Burcht en zicht op
Antwerpen, los de drie volgende vragen op om vervolgens de Kapelstraat in te slaan.

Vraag 42: Met welke 3 bandenmerken kunnen kinderen hier spelen?
Vraag 43: Aan een gevel smeekt een band om iets te redden. Wat wil die redden?
Vraag 44: Hoeveel dieren die een instrument spelen, plakken hier tegen de muur, dankzij
Hilde Schuurmans?
Vraag 45: Aan welke huisdeur in de Kapelstraat wonen een muzikant en een (kunst)schilder
samen en brengen dit kunstzinnig naar voor?
Vraag 46: Voor wie wordt er gebeden in de kapel?
We stappen nu naar rechts de Dorpstraat in.
Vraag 47: Praktisch midden in het dorp vindt ge nog een boerenschuur en een hofstede, die
nog steeds bewoond is. Welke typische kleur hebben de staldeuren? (erf niet betreden a.u.b.)
We volgen het parcours via het woonerf rechts.
Vraag 48: Welk rond gebouw herinnert ons eraan dat op deze plek een brouwerij gevestigd
was?
Via de Kobbe komen we terug in de Kerkstraat. Op de openbare parking stond vroeger het
gemeentehuis van Burcht, dat in 1990 werd afgebroken. We houden onze ogen open tot
aan ‘t Waaigat.
Vraag 49: Als je het aantal bloemversieringen op de gevel van Herenhuis 11 aftrekt van het
jaartal, waarin het huis op nummer 13 gebouwd werd, welke getal verkrijg je dan?
We maken een rondje rond De Klok, lopen even de Dorpstraat terug in tot de
verkeerslichten om op onze stappen terug te keren.
Vraag 50: Hoeveel niet hemelse huisnummers heeft De Klok?
Vraag 51: Waar ziet de ver- of bijziende het groots? Geef ons het nummer.
Terug op het Kerkplein kijken we nog even aandachtig rond om enkele vragen op te lossen,
alvorens achter de kerk het wandelpad te volgen naar de kaai.
Vraag 52: Even tellen, hoeveel klokken hangen er in de eerste openlucht beiaard van
Vlaanderen?
Vraag 53: De broederschool is nu in particuliere handen, maar wie was de patroonheilige,
toen de broeders van Liefde hier nog woonden en lesgaven vanaf 1908?
Vraag 54: Welke romeinse cijfers ontbreken op het uurwerk van de kerk?

Vraag 55: Als je vanaf de Kaai de Beeldenroute van Burcht uitwandelt, hoeveel stappen heb
je dan gedaan?
Merk ook de gele strepen op het kaaiplein, zij duiden aan waar de oude kaaimuur lag. We
begeven ons nu naar de oude pastorij, waar nu de Heemkundige Kring gevestigd is. Langs de
achterzijde stappen we over het bruggetje (opgepast voor de trede) in de Dr. Clarastraat en
slaan linksaf de Kloosterstraat in.
Vraag 56: Hoeveel jaar is de zonnewijzer ouder, dan de Wolfsberg toen de pastoor de
herberg kocht?
Vraag 57: Wat was de specialiteit van dokter Clara?
Vraag 58: Welke vogels staan op het fresco van het statige herenhuis uit 1912?
Vraag 59: FOTO 07. Waar in ’s hemelsnaam vindt ge hier een gratis plaspunt?
We gaan door de overdekte ingang aan de rechterkant van het Woonzorgcentrum en
wandelen langs de tuin, met een afgeschermde deel voor demente bewoners. In nietcorona tijd, kun je gebruikmaken van het terras en de cafétaria van het centrum. Loop nog
eens door het Wolfsbergpark en langs het “Dammeke” komt ge terug op het Kerkplein,
hopelijk om te genieten van een natje en een droogje met zicht op de kerk, de beiaard en ’t
Waaigat.
De tweede schiftingsvraag: hoeveel personen hebben het aantal schoenschrapers juist?
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zoektocht Davidsfonds Burcht
naam:
email
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor communicatie over de wandelzoektocht.
Wilt u op de hoogte te blijven van de activiteiten van het Davidsfonds Burcht, kruis dan dit vakje aan.
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