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Beste actieveling,

Dit is een wandelzoektocht die is samengesteld naar aanleiding 
van het 150 jarig bestaan van de school in Battel, nu gekend als 
basisschool De Ark. Hij is gemaakt door en voor amateurs die dit voor 
hun plezier doen. Maak je dus niet druk over punten en komma’s en 
geniet van het samen met je medemens iets doen.

Je vindt hierbij een kaartje dat de route afbeeldt (witte bolletjes). We 
zien dat we even terug aan de kerk komen en dus de tocht ook in twee 
keer kunnen doen. De route zal ook als GPX kunnen gedownload 
worden door de modernere versies onder ons. De totale lengte is 
6,6 km en loopt over normaal begaanbare wegen/paden, ook voor 
rolstoelen en kinderwagens (als het al een tijdje droog is). Je komt 
voorbij twee drankgelegenheden.

Nuttig om mee te nemen, een rugzakje met: een rolmeter, een dun 
rolletje touw (zo’n rood-wit hebben wij gebruikt), waar je vooraf al om 
bv. 1, 2, 10, 20, … meter een knoop in legt, twee wegwerp plastic 
zakjes, een kg (zout of bloem heb je liggen) en een verrekijker 
(sommige fototoestellen, gebruikt op de hoogste resolutie, kunnen 
zo ver inzoomen dat dit ook dienst kan doen). Lees de vragen 
misschien vooraf al eens om je voor te bereiden, het internet biedt 
ook mogelijkheden. Sommige zaken zal je achteraf nog eens 
willen checken. Alle oplossingen kunnen vanaf de openbare ruimte 
gevonden worden, ga dus niet op privédomein.

De oplossing staat vanaf 1 september 2014 online op 
www.150jaarschoolbattel.be. De winnaar krijgt een kus van de 
juf naar keuze en mag een bank vooruit. Antwoordformulieren kunnen 
tot en met 31 augustus 2014 binnengebracht worden in de brievenbus 
van de school, Wolverbosstraat 28.

Veel plezier met jullie tocht!
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We starten aan de poort van de Ark en slaan het 
rode wegje in.

1. De school is voorzien van mooi gewelfde 
zeildoekoverspanningen: geef de juiste naam ervan.

2. Rechts van het schoolwegje is nu de oprit van 
de snelweg: welk was de naam van het kasteel waar 
nu oprit Battelcomplex ligt?

Ga aan de Hogeweg rechtsaf tot in de 
Tolhuisstraat.

3. Het Tolhuis: op welke dag (datum) is men ten 
vroegste beginnen bouwen?

Neerweg naar rechts, onder de autostradebrug 
door.

4. Hoeveel palen steunen de brug? 

Links afslagen langs de snelweg naar de Dijle tot 
aan ‘de toegelaten rijwielen’. 

5. Hier zie je één kerktoren: van welke kerk? 

We gaan links de dijk op onder de auto strade-
bruggen tot aan roze wegje.

6. Onder hoeveel rijstroken passeren we terwijl 
we onder de bruggen lopen tot aan het roze wegje? GA VOORAL NIET 
BOVEN KIJKEN! Gebruik liever (vooraf) internet of zo. 

7. Hoeveel bestaande dieren zie je in de graffiti onder AL deze 
bruggen? 

8. Hoe hoog (t.o.v. het asfalt er onder) is de onderkant van de vierkante 
bevestigingsplaat van de afgesneden lantaarnpaal op de hoogste 
brug? Zie hieronder voor je voorbereiding thuis. 
 

- Maak vooraf in karton een zo groot mogelijke 
rechthoekige driehoek waarvan de zijde  
AB = BC × 0.57735.  
Dus als je BC = 30cm neemt zal  
AB = 30 × 0.57735 = 17.32cm worden. 

- Teken een lijn EF evenwijdig met AB op 2cm 
van de zijde AB. Maak een gewichtje (bvb 
een balpen) vast aan een dun draadje dat je 
vastkleeft in E. Zorg dat dit draadje altijd net 
over de lijn EF ligt als je gaat meten (dus moet 
je met 2 zijn om dit goed te doen). 

- Loop nu rond tot je de plaats C vindt waar je 
net de plaat ziet als je langs de zijde AC kijkt. 

- Zet een merkteken op die plaats. 
- Meet nu de afstand van C tot K. Dan wordt 

H-K = C-K × 0.57735. De hoogte = H-K + jouw 
ooghoogte = .................................. meter. 

- Doe de meting 3 keer en bereken het 
gemiddelde. Je kan ook gewoon een 
gelijkbenige driehoek maken (AB=BC):  
dan is HK=KC+ooghoogte.
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9. Voor de laatste brug staat een 
fietsknooppuntenpaal: wat is het totaal van som 
van alle cijfers op deze paal?

Aangekomen bij het roze wegje links naar de 
Neerweg. 

10. Waar hoorde de muur vroeger bij, die je aan 
de andere kant van de weide ziet staan?

Rood wegje volgen tot de Otterstraat ,we slaan 
rechtsaf

11. Hoe lang is de rij boordstenen van het voetpad 
rond dit ‘eilandje’ Otterstraat-Neerweg?

12.  Hoeveel garagepoorten zijn er in de 
Otterstraat.’?

13. Op het speelpleintje een opdracht samen 
met de kleinsten: hoeveel keer schommelt een stil 
zittend kind (±20kg) op de zuidelijkste schommel, 
tot ze geen geluid meer maakt, indien men de 
onderste hoek van het zitje lost van op 0.8 m 
hoogte?

14. Hang je kilo in een dun plastic zakje aan je 
touwtje; draai het andere eind anderhalve keer 
rond de horizontale stang van de horizontale 
schommelarm en hou het touw vast. Bevestig nu 
het tweede zakje aan het andere eind en vul het 
met net voldoende zand tot het zakje met de 1kg 
niet meer valt. Hoeveel zand zat er in het tweede 
zakje? (zal je achteraf thuis moeten wegen)

Loop door het speelpleintje naar de 
Marterstraat en sla links af naar de Wezelstraat.

15. Wezelstraat: waar woonde ‘den heer’ directeur 
van de jongensschool in de jaren 60’-70’-80?

16. Wezelstraat: hoeveel dieren zitten hier op de 
muren aan de straatzijde? 

Ga links de hoge weg in. 

17. Hoeveel minuten doet de bus er over om naar Leest-dorp te 
rijden vanaf de stop in de Hogeweg? 

Sla rechts af, de Wolverbosstraat in.

18. Hoek Hogeweg/Wolverbosstraat: hoeveel keer 
mag hij niet kakken?

19. Op welk huisnummer in de Wolverbosstraat 
waakt Boeddha? 

20. Welke was de vroegere functie van dit 
gebouw?

21. Hoeveel ruiten zijn er in de voorgevel van dit 
deel van het schoolgebouw?

22. Hoe heetten de laatste 2 zusters die hier les 
gaven en woonden? 

23. Het gesneuveldenmonument aan de kerk. 

1kg Zand in het zakje doen 
tot de kg net blijft hangen

9

13

20



5

Welke naam hoort er niet thuis in het rijtje: Aloïs Van Winge, Hendrik 
Schelkens, J.Baptist Spinnoy en P. Eug Verbruggen, allen Battelse 
oudstrijders in de Groote oorlog?

24. Hoe hoog t.o.v. de grond staat het altimetrisch punt links van 
de kerkdeur? 
 
We slaan rechtsaf, de Battelse Bergen in.

25. Welke functie was er oorspronkelijk voorzien voor dit gebouw 
van Baron Empain? 
 
We lopen op het rechter voetpad  verder tot net voor de 
parochiezaal waar een  hinkelparcours in de tegels is verwerkt.

26. Wat is het minste aantal keer dat er een voet van de grond gaat, 
als je dit parcours hinkelt? Je start met één voet op de maan komt 
daar ook zo aan (het verlaten van de maan op het einde telt niet mee).

27. Wie heeft het initiatief genomen voor de bouw 
van de parochiezaal? 

28. Wanneer werd de parochiezaal gebouwd? 

29. Wie heeft er hier geen toegang?

30. De wasserij van Baron Empain (nr. 37): 
hoeveel stapjes doe je op de kanteeltrapjes van 
links naar rechts?

31. Hoe noemt men in de Battelse volksmond 
het stukje Hogeweg tussen Hogeweg en Battelse 
Bergen recht over nr 53? 

32. Welke winkel was er vroeger in nr.55 van de 
Battelse Bergen?

21 25
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33. Welke schoolmeester woonde er in Hogeweg 
135?

34. Hoe heette het stukje Hogeweg tot nr 151 voor 
de oude Battelaars? 

35. Wanneer is de woning van nr 187 gebouwd?

36. Radio randstad FM: waarvoor staat de 
afkorting FM?

37. Welke oppervlakte zal hier, tussen Vaart en 
Dijle, omgetoverd worden in slikken en schorren? 
(opzoekwerk)

38. Welke rivier vervoegt de Dijle 3km verder dan 
dit punt? 
 
Sla nu links af over de nieuwe dijk tot aan de 
vaart.

39. Hoe noemde men vroeger dit stuk van Battel?

40.  Hoeveel meerpalen staan er op de vaartdijk 
vanaf de afsluitdijk (dit scheve paaltje) tot de afrit 
naar de Hogeweg?

41. Dit is een stukje van een foto die daar ergens 
is gemaakt. Waar moeten we naar zien?

We slaan linksaf naar beneden, de Hogeweg in.

42. Welke 2 namen gelden voor dit huis

Neem de Baron Empainlaan (rechts afslaan) tot 
aan de eerste weg rechts.

43. Hoeveel huizen hebben een rood dak (evt. 
verkleurd)?

44.  Hoeveel klokken hangen er aan voorgevels?

45. Welke diplomatieke activiteit kom je onderweg 
tegen? 

Sla de eerste weg rechts in.

34
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46. Hoe noemde men vroeger deze achteraf-toegang? 

Ga door het sluikstortbosje (vroeger Toverbosje voor de Chiro-
mensen) naar de Vaart en sla links af. Je komt een dubbele poort 
tegen die nog van het kasteel van Empain was. 

47. Hoeveel keer zie je het cijfer 6 hier in verwerkt? Blijf langs de 
straatkant van de poort voor je waarneming.

48. Hoe breed is de Vaart hier? (meetmethode met driehoeken, 
alleen heb je nu geen schietlood, dus zal je goed moeten schatten 
waar G en H liggen.) 

49. Hoe noemde men de uitbaatster in de jaren ‘70 van het café 
dat nu ‘Den biechtstoel’ heet?

50. Ga tot aan het vertrekpunt aan de schoolpoort en zet je tussen 
de 2 bomen. Naar welk mooi land aan de middellandse zee wordt 
hier verwezen?

51. Onder de brug naast de school staat er op de grond een 
aantal genummerde punten. Verbind de getallen uit deze  reeks :5
,6,1,21,33,57;10;3;11;12;8;47;9;4;7;14;19;5 in volgorde met een touw; 
welk dier zie je nu vanop je vaders/moeders schouder kleintje?

52. En hoe lang is het touw dat je nodig had om die figuur te 
maken (in mm)? 

53. Schiftingsvraag:  
Op de proclamatiedag van de winnaars van deze zoektocht zal 
Meester Mark van de Ark, onder luide aanmoedigingen, een but 
(cochonnet) 5m verder proberen te smijten en 3 petanqueballen 
zo dicht erbij als hij kan. Hoe ver zal de opgetelde afstand van de 
petanqueballen tot de but zijn in mm? 
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In te leveren voor 1 september in de brievenbus van basisschool de Ark
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Schiftingsvraag
Hoeveel is de totale opgetelde afstand tussen 
de 3 ballen en de but? mm
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Deze Jubileewandelzoektocht werd mee mogelijk gemaakt 

dankzij volgende Jubileesponsors.

Transport Put bvba
Brusselsesteenweg 214b 2800 Mechelen 0475 64 56 59 www.transport-put.be
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Battelsesteenweg 398   B-2800 Mechelen 
Tel. & Fax 015/26 20 27   Gsm: 0477/53 59 74 
Email: info@bouwbedrijfkuku.be

Zakenkantoor Leemans
Bank en Verzekeringen

Wij zorgen graag voor uw gemoedsrust

Heffen Dorp 13, 2810 Heffen
Tel. 015 20 23 73, Fax 015 20 23 74

www.leemmans.axa-bank.be

Zakenkantoor Leemans

Verlinden - Duffel
Hoogstraat 315, 2570 Duffel 

Tel. 015 31 15 68

Pennemeesterstraat 41 - 2800 Mechelen 
Tel: 0486 12 76 19 
Mail: jelle@landmeter-broothaerts.be 
Web: www.landmeter-broothaerts.be

OPMETINGEN
SCHATTINGEN
EXPERTISE

www.agorapress.be/de-keukenkrant

Molenbeekstraat, 59
2801 Heffen, Mechelen
Tel. 015 48 06 19   Fax 015 27 66 
69 
info@mcmotors.be 
www.mcmotors.be
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Gentsesteenweg 107, 2800 Mechelen
Tel. 015 27 77 12   Fax. 015 27 79 49

E-mail : info@sanitairfierens.be   www.sanitairfierens.be

 Accountantskantoor 

J. Van Zegbroeck & Cie
Steenweg op Blaasveld 54 bis
2800 Mechelen (Heffen)
Tel. 015 27 27 35 - Fax 015 27 27 22

accountancy
fiscaliteit
consultancy

DEN BIECHTSTOEL
café - Battel

Broodjeszaak

Iris’t
Battelsesteenweg 491, 2800 Mechelen
Tel.: 015/20 00 63 Fax: 015/20 00 63

broodjeszaak.irist@telenet.be
www.broodjeszaakirist.be

Seat garage Hendrickx bvba
Battelsesteenweg 462, 2800 Mechelen
Tel 015 27 15 56 - Fax 015 27 15 67 www.simonlevelt.nl

HA I RSTUD IO
HOGE WEG 2   MECHELEN

015 460 700

Deze Jubileewandelzoektocht werd mee mogelijk gemaakt 

dankzij volgende Jubileesponsors.
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moorestephens.be

MOORE  STEPHENS  VERSCHELDEN

WWW.MADEBYDESIGN.BE

Battelsesteenweg 298 2800 Mechelen
015 27 81 19jorenvanutterbeeck.be

KBC Bank & Verzekering 
Leest-Dorp 20, 2811 Leest
tel 015 28 84 50 - leest@kbc.be

KBC Verzekeringen Els De Smet
Leest-Dorp 24, 2811 Leest
tel 015 27 78 73 - leest@verz.kbc.be

Mechelseweg 424, 1880 Kapelle-op-den-Bos
Tel. 015 71 17 06
info@augustusbvba.be, www.augustusbvba.be

Luk VIS
BVBA

Tel. 015 21 29 15

Deze Jubileewandelzoektocht werd mee mogelijk gemaakt 

dankzij volgende Jubileesponsors.
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Dit uniek Jubileebier  
is vanaf half juli  

verkrijgbaar in elk  
Battels café.

Nen Batteleir is een hoppig blond bier met 

eigen recept gebrouwen voor  “De Ark “ door 

microbrouwerij Den Triest.“De Ark” is de 

basisschool van Battel en viert in 2014 

haar 150 jarige bestaan.

Als je dit bier schenkt heb je 

een glas vol met klasse.

BROUWERIJ DEN TRIEST • TRIESTSTRAAT 24 • 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS

blond

 
batteleir

DE ARK 2014


