
 

 

Pasar Valentijn Zoektocht  

in hartje Merchtem en langs verleidelijke paadjes 

 

 Vanaf onze startplaats aan de O.L.Vrouw ter Noodtkerk stappen we naar de 

Langesteenweg, waar we het linker voetpad nemen.  

Spoedig komen we op de plaats, waar Juul De Winde op 13 mei 1893 werd geboren. 

De bekende Merchtemnaar kon tijdens WO1 in het Belgisch leger opklimmen tot 

luitenant. In de herfst van 1918 wou hij het bevrijdingsoffensief samen met zijn 

mannen meemaken. In dit eindoffensief kwam hij op 28 september 1918 om het 

leven, zes weken voor het einde van de oorlog.  

 

Vraag 1 In welke gemeente sneuvelde Juul De Winde bij hevige gevechten?  

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 Op het einde van de Langesteenweg komen we aan de site van de voormalige 

brouwerij  Martinas, waar eens Ginder Ale het licht zag.   

  

Vraag 2 Wie richtte al in 1871 op deze plaats een brouwerij op?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 We gaan rechtdoor de Dendermondestraat in en wandelen vanaf hier richting 

knooppunt 41. Nadien volgen we knooppunt 42.  

Aan de rand van het Lijsterbespark bemerken we de Onze-Lieve-Vrouwkapel. Deze 

kapel werd in de vroege 20ste eeuw opgericht door de familie Van Gucht-

Huysegoms aan de overzijde van de huidige locatie, op de hoek van de zijstraat die 

leidt naar de August De Boeckstraat. Door werken omstreeks 2010 kon de kapel 

niet behouden blijven, werd ze gesloopt en steen voor steen heropgebouwd op de 

huidige plaats met de gerecupereerde bouwmaterialen.  

 

Vraag 3 In welk jaar werd de oorspronkelijke kapel opgericht?  

……………………………………………………………………………………………………… 

https://nl.wikipedia.org/wiki/28_september
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  We zetten onze wandeling verder in het Lijsterbespark en volgen knooppunt 42.  
 

Zo steken we de Stampbeek over en belanden we aan een groenzone, waar nu een 

hondenweide is en die in vroegere tijden deel uitmaakte van een gehucht, dat de 

naam had van een Brusselse gemeente.  
 

Vraag 4 .Wat is de naam van die gemeente?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 We wandelen verder richting knooppunt 42, steken de Gasthuisstraat over en 

nemen het baantje naar De Hoge Wei. Aan het eind van dit baantje nemen we rechts 

richting Burchtlaan. We steken de Burchtlaan over, gaan naar links en  

komen aan knooppunt 405 .  

Aan de overkant bevond zich destijds het kasteeldomein De Motte, waar in het jaar 

1902 in één van de bijgebouwen August De Boeck ging wonen. Na korte tijd besloot 

de componist deze mooie plaats te verlaten.  

Vraag 5 Om welke reden wou August De Boeck hier niet blijven wonen? 

………………………………………………………………………………………………………  

 We volgen vanaf nu knooppunt 408, wandelen voorbij de Passerel en slaan in de 

Puursstraat rechtsaf. Vervolgens gaan we links door de Jan Maervoetstaat en  

komen we aan de parking van  het sportcomplex Dooren. We stappen voorbij de 

achterkant van het kerkhof en passeren dan een land met een heel vrolijke naam.  

 

Vraag 6 Wat is de naam van dit land?  
 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 We blijven knooppunt 408 volgen, steken de Brusselsesteenweg over en komen 

aan het “Appelkot”. 

De geschiedenis van het ‘Appelkot’ gaat terug tot de 11de eeuw. Het prachtige 

park herbergt tal van zeldzame oude bomen en plantensoorten. Tegenover de 

ingangspoort staat zo’n mooie, oude boom met een herinneringskruis, opgericht 

vlak na de Eerste Wereldoorlog. 
 

Vraag 7 Welke boom staat tegenover de ingangspoort van het  Appelkot?  

Je hebt de keuze uit een canada, een eik of een linde. 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

 



 Van aan het Appelkot blijven we het wegje volgen richting knooppunt 408 tot we 

de eerste straat rechts nemen. Vervolgens nemen we links de Appelkotlaan, dan 

rechts de Robbroeklaan en vervolgens links de Kalkovenlaan. Deze straat steken  

we over en dan slaan we meteen rechts De Zippe in.  

 

Vraag 8 Van waar komt de straatnaam Zippe?     

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 Op het einde van De Zippe  volgen we het baantje naar links, vervolgens naar rechts 

en nadien naar links. Zo komen we in  de Luitenant Jules De Windestraat, waar we 

rechts afslaan naar het wegje, dat we schuin oversteken. We stappen naast de 

nieuwe sociale woningen, passeren de zaal Harmonie en vervolgens gaan we naar 

de Stoofstraat om van daar terug naar ons vertrekpunt te stappen.  

Vraag 9  Hieronder zie je vijf foto’s, die op de zoektocht zijn te spotten, maar door 

elkaar staan. Bedoeling is dat je rechtsonderin de cirkel op elke foto een cijfer 

plaatst volgens de volgorde op de tocht. (Onder wat je eerst zag, schrijf je een 1, 

onder wat je als tweede zag een 2 enzovoort.)  

 

 

 

Schiftingsvraag Hoeveel inwoners telt Merchtem op 1 april 2021 ? (géén aprilvis!)  

Op 1.4.2021 telt Merchtem ……………………………………………  inwoners. 

 

Naam:  ……………………………………………………………………………………………… 

Adres:  ……………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………… 


