Met
hoofdredacteur
Karen door
Westerlo

WA N D E L Z O E K T O C H T

WESTERLO

ONZE ZOEKTOCHT
PRAKTISCH
- Alle tekstvragen staan in volgorde van het
traject. Vooral op en rond de Grote Markt moet je
op zoek naar het antwoord op een aantal vragen.
Na elke tekstvraag vind je een aantal mogelijke
antwoorden. Er is er telkens één juist, of
meerdere. Hoofdletters of kleine letters spelen
geen rol, wél de spelling.
- We hebben ook een fotozoektocht voorzien
langs het parcours voor kinderen. De foto’s en de
opdracht vind je achteraan.
- De antwoorden op de vragen vind je vanaf 22/07
op libelle.be/westerlo. Je kunt ze meenemen op je
tocht
(één iemand houdt ze bij!) of nadien bekijken.
- Meer info i.v.m. de bereikbaarheid vind je op
toerismewesterlo.be
(plan je bezoek).
- We willen je vragen de privacy van de bewoners
te respecteren en geen privéterrein te betreden.
- I.v.m. Covid 19 vragen we om de maatregelen
wat betreft het aantal deelnemers te respecteren.

KAREN: “Welkom in de ‘Parel van de Kempen’.
Deze titel heeft Westerlo te danken aan de adellijke
familie de Merode, die de geschiedenis kleur
gaf. Zij bezorgden Westerlo een unieke mix van
grandeur en groen. Wij stippelden een koninklijke
wandelzoektocht van 4,5 km uit langsheen de vele
pareltjes die de gemeente rijk is.”

KAREN: “Het verhaal van de Merodes, één van
de laatste prinselijke families van de
hoge Belgische adel, spreekt tot
de verbeelding. Zij hadden grote
delen van Brabant, waaronder ook
Westerlo, in hun bezit. Dankzij hen telt
Westerlo maar liefst twee kastelen en
bijzondere natuurgebieden.”

S TA R T H IE R
Je zoektocht start aan Toerisme Westerlo,
Sint-Lambertusstraat 4. Je stapt de deur uit en je
bekijkt de voorgevel van het mooi gerestaureerde
gebouw. Je vindt er een mooi gedicht met in de
tekst het antwoord op de eerste vraag.

1

Wat is een topa�ractie?
Natuur
Leven
Liefde
Je wandelt nu schuin links, richting een groot
infobord met bovenaan ‘Wandelen vanuit
Westerlo’. Neem even de tekst links op het
bord door.

2

In welke deelgemeente van
Westerlo kan je de oudste en
best bewaarde replica van het
‘Laatste Avondmaal’ van da
Vinci bekijken?
Tongerlo
Oevel
Zoerle-Parwijs
De kinderen bekijken ook nog de zijgevel van
het infokantoor. Je verlaat de site door de...

smeedijzeren poort en je neemt dadelijk links,
richting de kerk.

3

In welke eeuw is de kruisbeuk
van de Sint-Lambertuskerk
gebouwd?
13de eeuw
14de eeuw
15de eeuw
Net voorbij de kerk vind je een eerste bordje
van de wandelknooppunten die je vanaf hier
volgt. Je neemt richting knooppunt (kp) 16 zodat
je op de uitgestrekte Grote Markt terechtkomt.
Je volgt hier het linkervoetpad maar je
kijkt ook wel rond je.
KAREN: “Het volledig omsloten
marktplein straalt een en al gezelligheid uit. De imposante burgerwoningen op en rond de Markt verradende rijke
geschiedenis van de gemeente. Op woensdag is het
hier trouwens markt tot 12 uur. Dat maakt een dagje
Westerlo nog leuker, al zijn daardoor ook sommige
locaties iets moeilijker bereikbaar. ”

4

Welke oude benaming van een
huis vind je hier op een gevelsteen boven ‘Anno 1746’ ?

Je blijft op het middenplein en
schuin links van het oorlogsmonument vind je een tiental
meter verder een infobord
met ‘Markt Westerlo’,
naast een majestueuze
lindeboom.

’t Wit Peerdt
’t Widt Peerd

9

’t Widt Peerdt
Net voor het 4-sterrenhotel Geerts, een begrip
in Westerlo en daarbuiten, staat rechts van je
een overzichtsbord van het ‘Fietsknooppuntennetwerk Kempen’.

5

Hoeveel afbeeldingen van
een fiets vind je op dit
overzichtsbord?
Minder dan vier
Vier
Meer dan vier
Je blijft het linkervoetpad rechtdoor volgen.
Ter hoogte van huisnummer 65 steek je voorzichtig de straat over zodat je op het middenplein
belandt. Hier loop je ook nog even rechtdoor en
net voorbij het terras bemerk je aan je rechterzijde een oorlogsmonument met de tekst
‘Gestorven voor België’ en een lijst met namen
van slachtoffers.

6

Wat was de familienaam van
een oorlogsheld die stierf op
3-10-18?
Verbinnen
Testelmans
Laenen

Met je rug naar de voorzijde van het beeld
gekeerd, wandel je nu schuin rechts, richting
KBC. Even verder bemerk je terug de bordjes
van de wandelknooppunten. Je volgt nu kp 20,
dus je slaat rechts de hoek om. Zo beland je in
de Boerenkrijglaan met op de hoek van de
eerste zijstraat die je tegenkomt een
gedenkmonument van de Boerenkrijg.

KAREN: “De eeuwenoude Marktlinde

overheerst het plein met zijn breed
uitwaaierende takken, die een gevoel van rust
en geborgenheid geven. Op een zomerdag is het
hier fijn zitten in de schaduw.”

7

Hoelang staat deze prachtige
‘Marktlinde’ hier al?
Ongeveer 370 jaar
Ongeveer 390 jaar
Ongeveer 410 jaar

In hoeveel familienamen komt
de klinker A tweemaal voor?
1
2
3
Je wandelt nu tot aan het zebrapad
dat je een tiental meter verder vindt.
Hier steek je de straat over en aan
de overzijde neem je rechts.

10

Welk jaartal vind je hier na
‘Anno’ op een gedenksteen aan
de gevel van een huis?
1902

Je stapt nu richting witmarmeren monument
gewijd aan graaf Henri de Merode. Je bekijkt
dit beeldhouwwerk langs zowel de voor- als
achterzijde.

8

Wat was het beroep van de
op dit monument vermelde
persoon met de familienaam
Diongre?
Burgemeester
Bouwkundige
Dokter

1904
1906
Je stapt tot aan het kruispunt met verkeerslichten waar je de vrij drukke baan oversteekt.
Even verder sta je aan de smeedijzeren poort die
toegang geeft tot het domein rond het
imposante kasteel van gravin Jeanne de Merode,
nu gemeentehuis. Je volgt het linkse wandelpad
waardoor je een bordje met daarop kp 20
passeert. Maar in plaats van rechtdoor te lopen
zoals op dit bordje staat aangegeven sla je net
voor het kasteel rechtsaf. Je stapt de trappen op,
richting ingang van het kasteel.

KAREN: “Dit kasteel werd gebouwd door gravin

Jeanne de Merode en doet vandaag dienst als
gemeentehuis. Zo dicht bij de straatkant zo’n
indrukwekkend gebouw, dat verwacht je niet
meteen. Het is voor trouwers het perfecte decor voor
hun sprookjeshuwelijk. En er is ook nog een tweede
kasteel in Westerlo, het familieslot dat vandaag
nog steeds bewoond wordt door Simon de Merode
(°1981) en zijn gezin.”

11

Wat is het ontbrekende woord?
‘Veel Westerliefs, Mijn ______ !’
Westerlief
Westerlo
Westerstorm
Je loopt voorbij de voorgevel van het kasteel en
daarna sla je linksaf. Even verder vind je opnieuw
een paaltje van het wandelnetwerk waarbij je
vanaf nu kp 6 volgt. Op een gegeven moment zie
je twee bordjes die verwijzen naar het Sprookjesbos en het Boswachtershuis. Je volgt die bordjes
en dus het pad dat rechts loopt.
Zo beland je bij kp 6 en een grote speeltuin.
Aan kp 6 volg je richting kp 5 dat je een 20-tal
meter verder aan je linkerzijde vindt, aan een
houten slagboom. Aan de overzijde heb je het
Boswachtershuis.

KAREN: “Aan het terras van

het Boswachtershuis, met
speeltuin voor de kinderen, kun
je even uitblazen. En als je zelf je picknick
meeneemt, kun je die opeten bij de kabouters
in het sprookjesbos van het natuurgebied de
Beeltjens.”
Met je rug naar het Boswachtershuis gericht,
vind je schuin rechts een aantal infoborden met
het antwoord op volgende twee vragen.

12

In welk bosgebied ligt het
hoogste punt van de gemeente?
Beeltjens
Kwarekken

13

Hoeveel stappen is het van hier
tot aan Toerisme Westerlo?
823
1631
931
Vanaf kp 5 volg je richting kp 4 waardoor je
meteen het sprookjesbos en het heerlijke
natuurdomein de Beeltjens induikt en je rustig
kan genieten van je boswandeling.
KAREN: “Ook de Beeltjens zijn een

royale erfenis van de Merodes. Zij lieten
het aanleggen als privé-jachtterrein
en wilden er de sfeer van de bossen van Versailles
creëren. De dreven hebben daarom de vorm van
een ster. Naast de rechte dreven vind je natuur die
ongemoeid zijn gang kan gaan. Hier hangt een
echte zomerse vakantiesfeer, de geur van bos waait
je langs alle kanten tegemoet.”

Pas als je terug in het centrum bent, volgen de
laatste vragen. De kinderen moeten langs het
traject in het bos nog wel op zoek naar een foto.
Aan kp 5 volg je richting kp 4. Aan kp 4 neem je
richting kp 7. Aan kp 7 stap je richting kp 129.
Aan kp 129 volg je richting kp 21. Aan kp 21 neem
je richting kp 20. Aan kp 20 volg je terug richting
kp 6 maar bij de smeedijzeren toegangspoort van
het kasteel verlaat je het wandelnetwerk en stap
je door de poort om daarna rechts te nemen,
terug naar het kruispunt met verkeerslichten.
Hier steek je eerst links over en daarna rechts
zodat je terug uitkomt in de Boerenkrijglaan die je
nu aan de linkerzijde volgt. Aan het Boerenkrijgmonument ga je rechtdoor. Aan het einde
van de straat verlaat je even het wandelnetwerk,
je neemt dus niet links (richting kp 16) maar je
stapt rechtdoor en volgt de Vismarkt. Aan het
einde links, Polderstraat.

14

Je volgt nu richting kp 16 maar aan het einde van het wandelpad kom je
terug uit aan de kerk waar je rechts neemt zodat je terug aan Toerisme
Westerlo belandt en je zoektocht erop zit.
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Boven ‘I837’ vind je hier aan een
gevel vier le�ers. We geven je
drie van die vier le�ers:
I – D – H. Wat is de ontbrekende
vierde le�er?
K
L
M
Je slaat nu de 1ste straat rechts in, net na ‘Den
Anker’, waardoor je opnieuw op het wandelnetwerk belandt. Het paaltje met kp 131 vind je
wat verder in deze straat, net over een brugje.
Aan kp 131 neem je links en volg je kp 130. Aan
kp 130 vind je een kapel met onder een beeld
een Latijnse tekst.

15

Welke naam vind je
naast ‘Carolum’?
Mariam
Josepham
Wernerum

KONINKLIJKE SPEURTOCHT VOOR
KLEINE PRINSEN & PRINSESSEN

- Aan de zijkant vind je detailfoto’s,
in willekeurige volgorde genummerd.
- Hieronder vind je de locaties langs het
traject waar we de foto’s genomen hebben.
- Laat de kinderen bij elke locatie de
bijbehorende foto zoeken en noteer
hieronder de letter. Succes!

LO C AT IE S

•

Toerisme Westerlo = …...

•

Boerenkrijgmonument = ..…

•

Sint-Lambertuskerk = ..…

•

Kasteel van Jeanne de Merode = ..…

•

Hotel Geerts = ..…

•

Speeltuin aan Boswachtershuis = ..…

•

Oorlogsmonument op de Grote Markt = ..…

•

Tuintje voor Boswachtershuis = ..…

•

Monument ter ere van graaf Henri de
Merode op de Grote Markt = ..…

•

Wegwijzer naar abdij in het Beeltjens-bos = ..…

