Pag. 1

(01-07-2021 t.e.m. 31-10-2021)

Fietszoektocht 2021 Mannenbond Meldert
Vertrek aan Poort t.h.v markt Beringen Centrum.
Belangrijke opmerking.
Deze zoektocht bevat een aantal foto's genomen onderweg in willekeurige volgorde, dus alvorens te
starten, even deze foto's goed bekijken om ze onderweg te kunnen lokaliseren. Soms ook internet
even raadplegen voor bepaalde vragen.
We rijden onder de poort door in de richting van Paal en na een kleine 100 m rijden we links de
Heemstraat in.
Het eerste groot gebouw aan uw linkerkant is het vroegere RTT gebouw (Belgacom) en dat is al goed
voor een eerste vraag, een opwarmertje:
1. Wie Belgacom zegt, denkt aan telefoneren.
Iedereen kent het gewone oude toestel nog, tegenwoordig meestal vervangen door een GSM.
Waarvoor staat de afkorting GSM?
We volgen de Heemstraat en steken een klein kruispuntje over. Tegen de hoge berm draait deze
straat naar links en na een 50 tal m hebben we rechts een tunnel. Deze rijden we in en komen zo op
het jaagpad langs het Albertkanaal. Je kan hier de brug in opbouw nog even bewonderen. Wees
voorzichtig aan de werken.
We rijden nu rechts op het jaagpad langs het kanaal. We blijven dit volgen tot we rechts van ons
een hoge witte blok zien (vroegere bloemsilo ,nu appartementen) en draaien even verder na de blauwe reling
de Voortstraat in (is niet aangeduid). Zo komen wij op de Kruisbaan uit. Hier draaien we linksaf en volgen deze
weg tot aan de 2de weg de Mijnschoolstraat waar we rechts afdraaien.
In deze straat hebben we 2 vragen:
2. In deze straat kom je langs een oude gildezaal, welk is het huisnummer van dit gebouw?

3. Welke patroonheilige vindt men op het vroegere schoolgebouw?
Waarvan is ze de patroonheilige?
We volgen de Mijnschoolstraat en we rijden het kruispunt met de Hospitaalstraat recht over.
We passeren zo langs het stadhuis van Beringen. Juist voor we aan de grote baan komen draaien we
links in, dit is de Tennisstraat.
Hier werden twee foto's genomen in deze straat !!
We rijden verder in de Tennisstraat en komen zo langs het Casino. Even rond rijden om onze weg te
vervolgen. We komen zo terug op de Tennisstraat.
4. In welk jaar werd het Casino gebouwd?
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We blijven de Tennisstraat volgen tot aan het kruispunt met de Beverlosesteenweg . Dit is een drukke weg
dus opletten, We slaan hier rechtsaf en volgen het fietspad tot aan de eerste weg rechts, dit is de
Dennenstraat. We volgen deze weg tot op het einde aan het winkelcentrum en gaan naar links
tot aan de Koolmijnlaan, die we oversteken en naar links verder rijden tot de eerste weg rechts die we
indraaien, dit is de Louis Sauvestrelaan, we volgen deze tot aan de eerste weg links en draaien deze in
tot aan de Leysestraat. We gaan naar rechts tot op het einde waar we naar links draaien de Gaston
Oomslaan in.
We zijn nu op grondgebied Beverlo.
Hier zien wij voor ons een gebouw met de letters "ACLI" op.
5. Welk is de juiste betekenis van de letters ACLI? Wat is de functie van dit gebouw?
We vervolgen onze weg tot aan het kruispunt met de Laardijkstraat en daar rijden we opnieuw links.

6. Welk is het huisnummer van de woning in deze straat die de naam"BWANA" draagt ?
Wat is de betekenis van het woord en uit welke taal komt het woord?
De zijstraten van de Laardijkstraat negeren we, want we rijden tot aan het kruispunt met de
Koolmijnlaan. Nogmaals recht oversteken zodat we nu in de Twaalf Mei -laan rijden.
7. Hoe komt men aan de benaming "12 mei"? Geef hierover de nodige uitleg?

We rijden verder in de Twaalf Mei- Laan tot aan het kruispunt met de Zuidstraat . Hier steken we
rechtover zodat we nu rijden in de Wijstekkenstraat . Maar eerst nog even een vraagje oplossen.
8. Links voor ons op het kruispunt zien we het witte gebouw"De Orgelwinning".
Waarvoor wordt dit gebouw gebruikt?
De Wijstekkenstraat rijden we helemaal tot op het einde, tot aan het T-kruisspunt , daar draaien we
naar rechts, de Hanenbergstraat in.
Ver moeten we niet rijden in de Hanenbergstraat, want we komen al vlug aan een kruispunt, dit met de
Oosthamsesteenweg. Daar draaien we naar links in de richting van Ham dus.
Niet helemaal tot in Ham, want we rijden rechts de Eindertstraat in.
In deze straat draaien we na een 150-tal m naar links zodat we nu rijden in de Langestraat.
In de Langestraat nemen we de eerste straat naar rechts. Dit is de Rutvenstraat.
We blijven deze volgen, ondertussen zijn we op grondgebied Heppen. Hier verandert de Rutvenstraat
in de Pater Clement Lemmensstraat,
9. Pater Clement Lemmens stierf op 11.08.1974. Waar stierf hij?
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Toch maar vlug terug naar onze eigen gemeente. Op de T-splitsing rijden we naar rechts de Braamstraat
in. Juist op de hoek staat een kapelleke waar je kaarsen kan offeren als noveen.
10. Wat is een noveen?

Vanuit de Braamstraat komen we op een splitsing waar we rechts aanhouden en zo komen we op de
Heppensesteenweg. We draaien naar rechts en rijden over het fietspad tot aan het kerkhof van Beverlo,
11. Dit kerkhof is ook een oorlogskerkhof. Van welke buitenlandse eenheid zijn hier oorlogsgraven?
Hoeveel zijn het er?
Nadat we deze vragen beantwoord hebben rijden we iets verder om dan de weg over te steken (Opgepast
voor het snelle verkeer) We komen nu op de oude weg richting Beverlo centrum, we rijden eventjes verder
en draaien het eerste straatje rechts in . We rijden nu op het Beverpad en passeren langs de sporthal
met een park.
12. In het park bevinden zich 2 houten constructies, wat zijn dit?
Welke bewoners zijn hier welkom?
We volgen het Beverpad tot we uitkomen aan een T-splitsing, deze met Beverlo-Dorp. We zien
recht voor ons het vroegere gemeentehuis van Beverlo. Wij bevinden ons op het
Burgemeester Heymansplein.
13. Wat is de huidige functie van dit vroegere gemeentehuis?
Hoe heette deze dienst vroeger, voor het zijn huidige naamsverandering kreeg?

We rijden naar links en nemen de Genebroekstraat (straat achter de paaltjes) doorgang enkel met fiets.
OP het einde van de straat op het kruispunt gaan we naar rechts, de Molenaarsstraat in en nemen de tweede straat links, we zitten nu op de Korspelsesteenweg. Deze volgen we tot we het station van Beverlo
aan de rechterkant zien en even later de spoorovergang, waarna we even verder aan de wegbermen links
afdraaien.
Zo komen we op de Reservorenstraat en daarna rijden we de St Maartenbergstraat in.
We rijden tot aan de T- splitsing en draaien naar rechts, wij rijden in de Groenhoekstraat, ondertussen
zijn we in Korspel een gehucht van Beverlo aangekomen.
We blijven de Groenhoekstraat volgen tot we aan de linkerzijde de Wurvennestraat tegenkomen. We
nemen deze en aan de eerste straat rechts draaien we in, dit is de Heidestraat, we passeren de kerk van
Korspel aan de achterkant,
14. Ergens aan de kerk staat een bord met een dier op, welk dier?
Wat is de boodschap?
We verlaten de kerk over het plein en komen zo op de Kroonstraat waar we naar rechts draaien en verder
rijden tot in de bocht. Hier gaan we naar links en komen zo op de Stalsesteenweg richting Stal-Koersel.
De eerste straat rechts draaien we in, dit is de Eggestraat.
We volgen deze straat tot op het einde en draaien dan naar links en komen zo in de Genemeerstraat.
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We blijven volgen tot de weg splitst, we houden rechts aan en komen zo in de Steenstortstraat.
We blijven deze straat volgen tot in de grote bocht waar wij rechts het fietspad opdraaien. Dit fietspad
maakt deel uit van het fietsroutenetwerk "Lage Kempen" .
Wanneer we het fietspad opgedraaid zijn zien we voor ons de terril liggen. Langs de omheining loopt het
fietspad verder dat we blijven volgen. Voor de begrazing worden schapen gebruikt.
15. Wat is het gsm nummer van Dirk?

Op het einde van dit fietspad is een smalle doorgang langs de bareel en zodra we daar langs zijn draaien
we links. We komen zo terug op een weg uit: dit is de Orgelwinningstraat.
We volgen de weg en houden rechts aan tot aan het kruispunt met de Heerbaan.
We rijden nu rechts en na 50 m op het verhoogde kruispunt draaien we links de Valentijnstraat in.
De Valentijnstraat rijden we uit tot aan de Guido Gezellestraat. Daar draaien we naar rechts en na enkele
tientallen meters links de Stalse Molenstraat in.
Links in de verte zie je de Stalse molen staan.
16. De stalse molen is een geklasseerd monument. Hoeveel luiken hangen er aan de vensters?

De Stalse Molenstraat rijden we ten einde (rechts houden aan de manege) en draaien dan naar links
de Molendijk in.
Deze volgen we tot we aan de Zandstraat komen waar we rechts indraaien.
Deze straat rijden we volledig uit tot over het brugje over het spoor.

Na het brugje komen we (rechtdoor) in de Catharinastraat . We volgen deze weg tot we aan een kruispunt
komen met links het Postkantoor. Hier gaan we rechtsaf en nemen de eerste straat links de Violetstraat
en volgen deze straat tot we links de Graaf van loonstraat zien. Rechts van ons is een groot gebouw.
17. Hoe is de naam van dit gebouw?
Wat doet deze maatschappij?
Hier eindigt onze zoektocht. Wij hopen dat U Beringen en zijn deelgemeenten beter hebt leren kennen en
dat je zich geamuseerd hebt.
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Nog enkele fotovragen:
18. foto nr 1
In welke straat en op welk huisnummer werd deze foto genomen?

19. Foto nr 2
In welke straat en op welk huisnummer werd deze foto genomen?

20. Foto nr 3
In welke straat en op welk huisnummer werd deze foto genomen?

21. Foto nr 4
In welke straat en op welk huisnummer werd deze foto genomen?

22. Foto nr 5
In welke straat en op welk huisnummer werd deze foto genomen?

23 . Foto nr 6
In welke straat en op welk huisnummer werd deze foto genomen?

24. Foto nr 7
In welke straat werd deze foto genomen?

25 . Schiftingsvraag 1
Hoeveel deelnemers hebben mee gedaan aan de zoektocht?

26. Schiftingsvraag 2
Hoeveel juiste antwoorden hebben we binnengekregen?
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Oplossingen mogen binnengebracht worden op volgende adressen:
voor 1/11/2021
Swinnen Roger
Meldertsebaan 53, Meldert

Maris Marcel
Meldertsebaan 1, Meldert

Sallaerts Erik
Meldertsebaan 19, Meldert
Op zaterdag 6 november om 19:00 zullen de oplossingen en de uitslag van de fietszoektocht bekend gemaakt
worden.
Dit zal plaatsvinden in de "Kleine Zaal" van O.C. De Kalen Dries.
(De geldende maatregelen i.v.m. corona zullen gevraagd worden om te volgen aan de bezoekers.)

