
 

Hey,  

Jullie staan hopelijk op een veilige afstand klaar om de Chillrijk.be zoektocht aan te vatten! Wij hopen 

alvast dat jullie ervan genieten en veel zoekpret hebben in Wilrijk. De tocht is ongeveer 5 km en 

duurt gemiddeld 2u. 

OPGELET: let steeds op in het verkeer en steek de straat steeds op een veilige manier over! 

 

We starten op De Bist, een dorpsplein dat oorspronkelijk een 

graas- en drenkplaats was voor het vee aan de De Kaeck (begin 

al maar te zoeken). De Kaeck is een waterpomp aan de 

noordzijde van de Bist in Wilrijk (Antwerpen). De pomp uit 

1697 wordt bekroond met een schandpaal (kaak). In 1994 

werd de pomp beschermd als monument. In 2013 werd de 

pomp volledig gerestaureerd en weer aangesloten op de 

waterleiding.  
Vraag 1: Welk hotel vind je op de Bist? tip: WiBi logeert er 

regelmatig. 

Van hieruit stappen we over de Bist naar de oversteekplaats 

die uitgeeft op de ingang van het oude districtshuis. 

Vraag 2: Welke Architect ontwierp het oude districtshuis in 

1871? 

We vervolgen onze weg richting de nieuwe ingang van het districtshuis en Bibliotheek. 

Vraag 3: Welke stripheld verkoopt kranten aan de overkant van de Bibliotheek? 

 Aan de hoek met de bibliotheek slaan we links af in de Pater de Dekenstraat. Pater de Deken was 

een missionaris in China en in de onafhankelijke Congostaat met een niet onbesproken standbeeld 

aan de zijkant van de Bist. 

Vraag 4: Als je door het zesde raam aan je linkerkant de bibliotheek binnenkijkt kan je een gedicht 

van Bernard de Wulf zien. Wat is de titel van dit gedicht? 

Op het einde van deze straat slaan we de boekstraat rechts in. 

Vraag 5: Welk dier woont er op de gevel van het blauwe huis in de 

Boekstraat? 

We volgen de boekstraat tot het eerste kruispunt. 

Vraag 6: We zien Jommeke op deze elektriciteitskast pronken. 

Welk woord staat er op de achterkant? 

Sla links de Jozef Cuyversstraat in. Jozef Cuyvers was een Wilrijkse 

gesneuvelde in de eerste wereldoorlog waarvan het stoffelijk 

overschot nooit gevonden werd. In deze straat, nummer 45, 

woonde lange tijd de bezieler van Jommeke, Jef Nys.   

We lopen rechtdoor tot het kruispunt met de oudestraat. 



 

Vraag 7: Op het kruispunt zien we iets dat we precies nog al eens hebben gezien. Een bepaald 

woord komt hier regelmatig terug. Maar één keer ontbreekt er een letter. Welk woord zoeken we? 

Loop rechtdoor de Gallaitlaan in. Gallait is een bekende schilder die leefde tussen 1810 en 1887.  

Vraag 8: In de Gallaitlaan komen we deze kabouters tegen. 

Maar wat staat er op hun bordje?  

We blijven de Gallaitlaan volgen tot we rechts het Boeksveldplein 

kunnen inslaan. Boeksveld zou een verbastering zijn van Box Velt, 

een rijke familie die veel schenkingen deed.  

We lopen het Boeksveldplein ten einde. 

Vraag 9: Een V-bom verwoeste in 

1944 een huis op deze hoek. In Welke 

maand viel de bom? 

Draai rechts de Uitspanningstraat in. De uitspanning was vroeger de plaats waar rijtuigen van frisse 

paarden voorzien werden. Omdat dit wel enige tijd in beslag kon nemen was er ook vaak een café. 

Vervolgens zien we op onze linkerkant een pleintje 

met speeltuin en zitbanken. 

Vraag 10: Er wonen 3 vogels in deze speeltuin, 

Welke kleur hebben ze? 

 We doorkruisen de speeltuin zodat we in de 

Boeksveldstraat terecht komen en volgen deze naar 

rechts tot op de Oudestraat die we links inslaan. De Oudestraat is de oudste straat van Wilrijk. Al in 

1451 kreeg zij de naam “Doude Straate” van Wilrijk. Deze straat was een belangrijke handelsweg. 

Vraag 11: Bij Wie kan je op het einde van de Oudestraat terecht voor een Watergolf? 

We komen uit op de A12. Sla de straat rechts in en geniet van de vele 

vrije recente street art werken op onze linkerkant.  

Vraag 12: Op onze Rechterkant 

komen we deze poort tegen. 

Welk woord staat erboven te 

pronken? 

We volgen de A12 tot de eerste plek waar we veilig kunnen 

oversteken. Deze oversteek maken we. 

Vraag 13: de A12 ook wel bekend als Boomsesteenweg werd in 

1765 aangelegd. Onder het bewind van welk populair wintersportland (welke populaire 

bestemming voor wintersport) gebeurde dit? 

We wandelen na het oversteken van de Boomsesteenweg rechts de Valkstraat in.  



 

Vraag 14: Te midden van de Valkstraat komen we dit tegen, maar helaas 

is er een woord vervangen door een vraagteken bij het afdrukken. Wat 

zoeken we?  

Aan het rondpunt op einde van de straat slaan we rechts af de 

Koornbloemstraat in en dan meteen links de Zilvervosstraat. Zilvervossen 

werden talrijk gekweekt voor hun pels, maar ondertussen is dit reeds 

verboden. 

 

Op het einde van de straat gaan we links tot aan de eerste zebrapad, 

dit nemen we en we gaan naar rechts tot vlak voor het bezinestation 

daar wandelen we een klein zandweggetje in. Opgelet! Nu volgt er 

een oversteek waar je even goed moet opletten. Als we rechtdoor 

lopen, komen we terecht in de Koolhofstraat. Koolhof is er een 

verouderd woord voor moestuin.  

Vraag 15: Rond deze tafel staan allemaal dezelfde witte 

huizen. Welke geometrische figuur komt opvallend vaak 

terug in de architectuur? 

We slaan de eerste straat rechts in, de Hazelnootlei. In de 

bocht op het einde van deze lei (vlak voor deze overgaat in 

de Moerbezielei) zien we een zandweggetje waar we in 

wandelen. We volgen de straat dus niet tot in de Moerbezielei. Het zandweggetje leidt ons langs 

prachtige volkstuinen naar de Aalbeslei, die we rechtdoor volgen tot het Marmotteke.  

Vraag 16: De schommel op het Marmotteke wordt bewoond door 4 dieren, maar welk dier staat 

het hoogst? 

We nemen het centrale pad en volgen dat tot aan het “Voetbalveldje” op de rechterkant. We 

doorkruisen het voetbalveldje en vinden zo aansluiting op de Rooiboslaan die we volgen tot aan het 

rondpunt. Rooibos is een plant uit de vlinderbloemfamilie en wordt vaak gebruikt om thee te zetten. 

Ook zou de thee helpen tegen verschillende kwalen zoals hooikoorts, astma, allergieën, 

maagklachten, acne en eczeem. 

Op het rondpunt nemen we de eerste afslag rechts 

Berkenrijslaan. Berkenrijs betekent veel plezier in het 

Maleis!  

Vraag 17: Wat is er verboden op de hoek van de 

Berkenrijslaan?  

We volgende de weg tot we tunnel onder de A12 kunnen 

inwandelen. We nemen de fietsstrook en volgen deze tot 

aan de trap in het tweede gedeelte van de tunnel.  

Vraag 18: Welk geluid maakt de eerste lamp aan de trap? 

De trap volgen we omhoog en we wandelen verder in de tegenovergestelde richting. Sla links de 

eerste zijstraat (Dokter Veeckmanslaan) in.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hooikoorts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Allergie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eczeem


 

Vraag 19: Op een gegeven moment zie je dit pictogram. Welk woord 

vergezelt de tekening? 

We Volgen de Dokter Veeckmanslaan tot we aan onze linkerkant de BIT-

Boerderie tegenkomen. 

Vraag 20 Van welke opvallende vogel zie je twee replica’s in de 

moestuin? 

Op het einde Van de Dokter Veeckmanslaan gaan we naar rechts, de Heistraat in. 

Vraag 21: Op dit kruispunt kan je naar het Middelheimpark of het Rivierenhof fietsen. Wat ligt er 

nog in dezelfde richting? 

We blijven de Heistraat volgen tot we aan de 

oversteek komen met de R11. Hier zie je de 

prachtige stripmuur.  

Vraag 22: Welke sport beoefenen Jommeke en 

zijn kompanen? 

Het einde van onze tocht in zicht. We steken de 

R11 over en blijven de Heistraat volgen. 

Vraag 23: Welk lid van de clerus opende in 1884 

een zaak?  

We blijven de Heistraat volgen tot we aan het 

zebrapad komen tegenover het Mastplein. Steek 

het zebrapad over en je ziet de toegangspoort 

van Jeugdcentrum Vizit. 

Vraag 24: Schiftingsvraag: Hoe lang deed onze 

testwandelaar erover om de wandeling te 

stappen? 

We zijn aan het einde van onze route. Deponeer 

je wedstrijdformulier in deze brievenbus. 

Laat zeker je naam en je e-mailadres achter, zo 

kunnen we de winnaar contacteren. 

Deelnemen kan tot zondag 28 juni. De eerste week van Juli wordt de winnaar bekendgemaakt. 

Groetjes, 

Chillrijk 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCHIFTINGSVRAAG: 

 ____ uur ____ Minuten____ Seconden 

NAAM:_________________________ 

E-MAIL:_________________________ 


