
Inleiding
Jozef Hanegreefs alias ‘Seppe Tol’ uit Mol is een volksjongen van 12 jaar. Zijn enige speelgoed is 
een tol en daar speelt hij graag mee als hij niet moet werken. En die is hij sinds kort verloren. 
Seppe Tol is een klein boefje met een baantje als ‘melkboerke’ in dienst van boer Moors uit 
Mol-Ginderbuiten. Met zijn hondenkar bezorgt hij in Mol Centrum melk. We lopen mee in de 
voetsporen van Seppe en volgen zijn levensverhaal. Hopelijk vind je onderweg Seppes Tol terug.
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SEPPE TOL 

Het spel
 » Seppe Tol is een geocache spel in het 

centrum van Mol. De verhaallijn en 
de personages zijn fictief.

 » Iedere speler of team heeft een eigen 
geocache toestel, smartphone of 
gehuurd toestel dat je op pad helpt 
om Seppes tol te vinden.

 » 12 locaties, 12 verhalen, 12 raadsels, 
4 te verzamelen codes voor het 
cijferslot. Bij elke locatie hoort een 
verhaal met een vraag, 3 antwoorden 
en 3 mogelijke coördinaten. Kies 
het juiste coördinaat en ga op pad 
tot aan de volgende locatie en het 
bijpassende verhaal.

 » Bij aankomst op de juiste plaats 
hangt een sticker die je doorverwijst 
naar het volgende verhaal in je krant. 

 » Met de eindcode kraak je de code van 
de schatkist. 

START 
Verhaal 1: Stoat veur de kerk 
(Staat voor de kerk)

“Wie zet nij da gemieëntehuis vlak veur de 
kerk? Da’s grellig!” – Seppe Tol
(Wie zet nu het gemeentehuis pal voor de 
kerk? Dat is straf!)

Een vreemd gezicht, het gemeentehuis pal voor 
de kerk. Ook Seppe merkte dit op toen hij met 
z’n melkkar passeerde. Het is niet toevallig 
dat het Oud Gemeentehuis in 1805 pal voor de 
kerk werd gebouwd. De ‘Staat’ moest voorrang 
hebben op het geloof. 
 
Wie gaf het bevel om ‘Staat voor geloof’  
uit te voeren?

   Paus Pius VII  N51° 11.039’    E005° 07.018’
   Napoleon            N51° 11.009’  E005° 06.998’
   De burgemeester N51° 11.013’    E005° 06.972’

Een geocacheverhaal in hartje Mol anno 1900

Verhaal 2:  
’t gasthuis  
(het ziekenhuis)

“Ik moet zien dak hie rap eweg zen. Die non is 
een voal karnallie” – Seppe Tol
(ik moet hier gauw wegwezen. Die non is heel 
boos!)

Een gasthuis was vanaf de middeleeuwen een 
instelling waar zieken en ouderen verpleegd 
en verzorgd werden. Seppe kwam hier ook 
met zijn hondenkar. Heel lang vertoefde hij er 
niet want de nonnen waren zeer streng. Zuster 
Bégonia maakte waarschijnlijk dit streng 
reglement op:

REGLEMENT VAN DE KOSTGANGERS:

UITGAAN
De kostgangers van het Gasthuis mogen, met 
de toelating der Zuster die de zaal bestuurt, 
uitgaan van na het ontbijt tot half-elf, van na 
het noenmaal tot de donkerte des winters en tot 
half zes des zomers.
Zij die thuiskomen in staat van dronkenschap 
worden voor 14 dagen beroofd van de toelating 
van uit te gaan. Bij hervalling zal hunne 
bepaalde heenzending overwogen worden.

GODSTIENSTIGE OEFENINGEN
Alle gezonde kostgangers zijn gehouden iederen 
dag in de H. Mis tegenwoordig te zijn: ook op 
Zon- en Feestdagen in het Lof.

Zij die zonder gegronde reden de Mis verzuimen 
zullen vermaand en gestraft worden. De 
kostgangers die, op de werkdagen, tijdens het 
Lof van ’s namiddags in het Gesticht aanwezig 
zijn, zijn verplicht er naartoe te gaan.

EERBIED EN GEHOORZAAMHEID
Allen dienen een ware genegenheid te hebben 
voor de Zusters die hen dienen, hen op alle 
wijze te eerbiedigen, hun stipt te gehoorzamen.
Zij die weerspannig zijn of aan den eerbied 
jegens de Zusters te kort komen zullen streng 
vermaand en gestraft worden en bij vernieuwing 
weggezonden.

EENDRACHT
Het is streng verboden te twisten, anderen 
te beledigen, te vechten. De plichtigen 
zullen door de Zuster der zaal gestraft 
worden. Onverbeterlijke ruststoorders zullen 
weggezonden worden.

GESPREKKEN
Het verblijf in het Gasthuis zal ontzegd worden 
aan vuilklappers en hardnekkige vloekers.

REINHEID EN ORDEN
Het is streng verboden op de vloeren te spuwen; 
alsook de muren of voorwerpen van het 
Gasthuis te beschadigen, de planten en bloemen 
van den hof te verwoesten.

Heel wat regels om je aan te houden. Gelukkig 
is men vandaag iets soepeler en spreken 
we niet meer over een ‘gasthuis’ maar een 
ziekenhuis. Weet jij welk symbool bij dit 
ziekenhuis hoort?

    Een kruis   
 N51° 11.189’     E005° 06.931’
    Een sleutel   
 N51° 11.196’     E005° 06.955’
    Een hart 
 N51° 11.196’     E005° 07.014’

15 
centiem



Verhaal 3:  
‘t Gesticht
(Het Rijksopvoedingsgesticht)

“Verdoemme hé, ze hemme me bij de 
schabbernak te pakken!” – Seppe Tol
(Verdorie, ze hebben me te grazen!)

Seppe bracht ook een tijdje door in  
‘’t Gesticht De Zwaan’ nadat hij iets had 
gestolen. Verder in dit verhaal komen 
we te weten wat. Seppe mocht zijn 
hondenkar voor onbepaalde tijd aan 
de kant zetten tot de opvoeders hem 
‘ontsloegen’ uit ‘t Gesticht. 
Als de jonge gasten van ’t Gesticht op 
uitstap gingen, waren de Mollenaars op 
hun hoede voor diefstal in het Dorp. 
Als er een oudere opvoeder bij was, 
heerste er militaire tucht en was de kans 
klein. Was er een nieuwere opvoeder 
bij, dan gebeurde er weleens wat. Een 
kleine diefstal, een fiets stelen én zelfs 
ontsnappingen. Veel geraakten niet 
verder dan de statie (het station). De 
spoorwegbeambte belde dan naar de 
instelling, een opvoeder kwam dan met 
de fiets de ‘ontsnapte’ terug klissen.

Eenmaal terug achter slot en grendel, 
werd de dagtaak hervat.  Wat was 
de voornaamste taak van de jongens 
gedurende hun verblijf?

    Wachten op de vrijheid  
 N51° 10.980’           E005° 06.988’
    Landbouw en opleiding volgen  
      N51° 11.020’           E005° 06.906’
    Nummerplaten maken  
 N51° 10.933’           E005° 06.909’

Verhaal 5: het spoeëk van  
’t Boulevardpark
(Het spook van het Boulevardpark)

“Onze voader dieje in den hemelen woënt, geheiligd is uwen naam” – Seppe Tol
(Het Onze-vader)

Seppe had een grote mond, maar was 
bijgelovig net als alle andere. Hij moest melk 
leveren bij Madame Van Arwegen die vlak 
naast het kerkhof woonde. Misschien kon een 
schietgebedje hem wel redden.
Vroeger durfde veel Mollenaars niet op 
het kerkhof binnenkijken als ze langs de 
Collegestraat passeerden. Kinderen meden de 
plaats al helemaal, de schrik zat er goed in. 
Het verhaal ging weleens de ronde dat er ooit 
iemand herrezen was, maar waar is zijn geest?
Vroeger een kerkhof, nu een park. Nog enkele 
graven werden bewaard.

Ook onze Seppe vond hier zijn laatste rustplek. Zijn graf is er niet meer, maar zijn naam werd op 
deze herdenkingsplaat vereeuwigd. Kan je hem vinden? Hoe oud werd onze Seppe?

   20 N51° 11.202’ E005° 06.740’
   88 N51° 11.232’ E005° 06.669’
   75 N51° 11.250’ E005° 06.732’

 
 

 

Verhaal 4: Langs den Neet 
(Langs de Nete) 

“Die gaon sebiet schoeën achteriën loeêpein in hunnen moeienaks!” – Gniffelt Seppe
(Die zullen straks in hun blootje naar huis toe rennen) 

In principe zou dit de rustigste weg van 
Mol moeten zijn. Toch bleek het in het 
verleden een levensgevaarlijke weg voor 
jonge liefdeskoppels. Ze dachten op de oevers 
van de Nete hun gang wel te kunnen gaan. 
Toch kwam het weleens voor dat jongelui 
met andere ideeën hen geld en … hun kleren 
afhandig maakte. Het liefdeskoppel kon 
dan uiteraard afdruipen en moest zien hoe 
ze dat thuis gingen uitleggen! Seppe had 
zo’n liefdeskoppeltje bestolen. Maar met z’n 
hondenkar geraakte Seppe natuurlijk niet snel 
genoeg weg, werd geklist en belandde zo in het 
Gesticht.

Naast het liefdesspel waren er vroeger nog andere activiteiten langs de oevers van de Nete. 
Er staan nog stille getuigen hiervan langs de rivier.

Welke activiteit gebeurde er in dit gebouwtje:

   Het was gewoon het huis van de herder  N51° 11.037’ E005° 07.095’
   Drogen van wol na het wassen in de Nete  N51° 11.069’ E005° 06.968’
   Algemene wasplaats voor de Molse huisvrouwen  N51° 11.039’ E005° 07.018’



Verhaal 7:  
Achterpad
“Kuust menne frak, da zal wel zen da ik 
veur die plastronnen umgaon!” – Seppe Tol 
(Ik ga niet om voor die dikke nekken)

Omstreeks 1900 kwam het werkvolk 
uit Ginderbroek langs de Hoogstraat en 
Vennestraat, daar begon al het ‘Achterpad’ 
of Bokkestraatje. Het werkvolk kwam 
zo langs ‘achteren’ naar Mol Centrum. Ze 
gingen liever niet langs de Markt waar de 
‘rijken’ of Molse burgerij veelal woonden. 
Of wilden de rijken dat het voetvolk niet 
teveel met het werkvolk in aanraking 
kwam? Seppe deed hier niet aan mee, hij 
ging met z’n hondenkar niet om voor de 
‘rijken’. 

Tel de cijfers van ‘ACHTERPAD’ op tot je  
1 getal krijgt. A=1, B=2, C=3,…

   4        N51° 11.174’     E005° 07.098’
   2 N51° 11.194’    E005° 07.050’
   9 N51° 11.174’    E005° 07.120’

Verhaal 6: ’t Moldersbok  
“Nij zen ik mijne tol toch wel kwijtgespelt zeker! Ik hem een peir oan!” – Seppe Tol
(Ik heb mijn tol verloren, ik ben een beetje dronken!)

Als we op ‘Moldersbok’ staan, kijken wij 
recht op de schouwtoren van de voormalige 
brouwerij van De Clercq. In het reusachtige 
gebouw, geklasseerd, werd vroeger plaatselijk 
bier gebrouwen. 
Seppes vader werkte in deze bouwerij en 
twee maal per week mocht Seppe ook verse 
melk leveren aan de fabriek. Maar Seppe 
griste soms wel eens een flesje bier mee, 
waar hij stiekem van dronk. Veel lekkerder en 
spannender dan melk, maar door de alcohol 
verloor hij onderweg zijn tol.
De naam ‘Molder’ werd vroeger gebruikt om de steenweg tussen Balen en Mol aan te duiden. 
Het komt dus niet van het woord ‘Molder’ m.a.w. molenaar. Een ‘bok’ is een zetel waar de molder 
(molenaar) inzit. Of komt het van het bier ‘BOK POL’, een verwijzing naar Paul De Clercq, de 
toenmalige eigenaar van de brouwerij?

De naam ‘Moldersbok’ blijft dus een beetje een mysterie. Wat wel vast staat is dat het vandaag 
een park is en dat er ook 2 bekende Molse konijntjes wonen. Weet jij welke?

   Janneke & Mieke N51° 10.983’ E005° 07.019’
   Milleke & Molleke N51° 10.989’ E005° 06.996’
   Shaggy & Sherry  N51° 10.958’ E005° 06.955’

Verhaal 8: Loffensvaartje  
“Ties wee noa de knoppe!” – Seppe Tol
(Het is weer naar de vaantjes!)

Het water stond Seppe regelmatig letterlijk en 
figuurlijk tot aan de lippen. Hier stond Seppe 
met z’n hondenkar, vooral in de winter, met z’n 
voeten in het water. Al in 1370 legde Mol de 
Nieuwe Nete aan om de watermolen water te 
geven. Maar de Nieuwe Nete gaf in de winter 
overstromingsproblemen op het Laar.  
Er was teveel water in de rivier. Een 
typisch Mols stukje kunst, tegen de wetten 
van de natuur gingen ze iets creëren en 
zaten ze met de gebakken peren! Meer 
dan 600 jaar later zorgde Mol voor een 
oplossing! Het Loffensvaartje, genoemd 
naar gemeenteambtenaar Loffens, kwam als 
geroepen!

Verhaal 9: Boerenkrijgstroat
(Boerenkrijgstraat) 

“Voor vrijheid en recht; ongeknecht, Onverveerd voor  
outer en heerd!” – Seppe Tol

Telkens als Seppe passeerde in de Boerenkrijstraat, riep hij uit volle 
borst de leuze van de Boerenkrijg.

De Boerenkrijg was een opstand van de Vlaamse landelijke 
bevolking, ook wel Brigands genoemd. De opstand vond plaats in 
1798 en was gericht tegen de Franse bezetting. Ze vond haar oorzaak 
in de algemene misnoegdheid over de antigodsdienstige politiek en 
de plundering van het land door de Fransen. Talrijke Mollenaars 
namen actief deel aan de strijd tegen de Fransen. Er werd een hevig 
gevecht geleverd in Mol-Wezel en er werden in het “Briganzenbos” 
verscheidende jongeren neergeschoten. 

Het Boerenkrijgmonument naast de kerk dateert van 1898, 
gebeeldhouwd door Aloïs De Beule. Het beeld stelt twee levensgrote 
figuren voor: een stervende vaandrig ondersteund door zijn makker 
die dreigend op de vijand wacht.

Er zitten een aantal verschillen in beide afbeeldingen van het 
monument ‘De Boerenkrijg’.  Kan jij ze vinden?  

 2 N51° 11.116’ E005° 07.208’
    4 N51° 11.162’ E005° 07.290’
 7 N51° 11.136’ E005° 07.186’

Geniet even op dit rustige plekje en los deze 
rebus op. De Nete is een: 

   Rivier             N51° 11.068’     E005°07.085’
   Kanaalgracht   N51° 11.100’     E005° 07.153’
   Beek             N51° 11.108’     E005° 07.075’



Verhaal 10: Den Boulevard
“‘k Zien heur toch zo gere mo ze wil me niet, ze wil me niet, ze wil me niet.
‘k Zien heur toch zo gere mo ze wil me niet,
‘k zal nog sterven van verdriet.” – Zingt Seppe Tol

Op den Boulevard komt Seppe wel graag 
met z’n hondenkar. Hij moest immers melk 
leveren bij ‘de juge’ (de rechter) die in een van 
de statige herenhuizen woonde. Daar werkte 
namelijk de knappe Liesje, de meid van de 
Juge. Seppe was stiekem een beetje verliefd 
op haar. 

Voor de Eerste Wereldoorlog was er amper 
sprake van ‘den Boulevard’. Een vrijgemaakte 
zandweg en wat aangeplante jonge bomen 
lag middenin het ‘Mollsche veld’. Je kon 
over de velden heen kijken tot in Millegem 
en Achterbos. Na de oorlogsperikelen van 
1918 maande de Molse Burgemeester de 
bevolking aan om de ‘vruchten te ruimen 
op den Boulevard’. Het ging inderdaad om 
vruchten want van huizen was dan nog geen sprake … . In 1935 wordt de eerste officieuze 
verkeersregel van toepassing aan de brede laan: ‘Rechts rijden wordt ten strengste aanbevolen!’. 
Staatsambtenaren en de hogere burgerij bouwen er met mondjesmaat hun statige herenhuizen. 

Den Boulevard is de officieuze benaming van deze straat. Eigenlijk bestaat ze uit  
2 straten. Weet jij welke?

   Adolf Reydamslaan & Jakob Smitslaan N51° 11.227’ E005° 06.898’
   Jakob Smitslaan & Gasstraat  N51° 11.280’ E005° 06.775’
   Adolf Reydamslaan & Achterpad  N51° 11.216’ E005° 06.953’

Verhaal 12:  
Schandpoal
(schandpaal)

“Ze goan me nie oan de schandpoal 
noagelen!  Vanaf nei goan ik me vuugen! 
– Verkondigt Seppe.
(Ze zullen me niet aan de schandpaal 
nagelen. Vanaf nu ga ik me gedragen!)

Het gezegde ‘aan de schandpaal nagelen’? 
Ook in Mol van toepassing? Zeker hekserij 
of ‘slechtpraterij’ werd weleens beteugeld 
in de Kempen. Alleen de Molse schepenen 
of rechtsprekers gingen hier niet op in. Ze 
spraken veelal lichte straffen uit, dikwijls 
tegen de ‘wil van het volk’ die veel 
‘heksen’ aangaven. Het ging dan dikwijls 
over buren en kennissen die zorgden voor 
problemen. De schandpaal stond ook 
symbool voor de Molse zelfstandigheid, 
eigen schepenen en rechtspraak’
Seppe had veel op zijn kerfstok, maar 
aan de schandpaal is hij nooit genageld. 
Nadat hij uit het gesticht werd ontslagen 
gedroeg hij zich. Met de leeftijd kwam 
ook het verstand en is het allemaal goed 
gekomen met onze Seppe. Z’n tol heeft hij 
echter nooit teruggevonden…

Hij trouwde met z’n Liesje en werkte nog 
tot aan zijn pensioen als:

     Grafdelver  
 N51° 11.076’         E005° 07.028’
     Melkboer   
 N51° 11.108’         E005° 06.973’
     Facteur (postbode) 
 N51° 11.046’         E005° 06.965’

Aankomst aan de schatkist
Proficiat! Je hebt de schat gevonden.  
Nu het cijferslot nog: De oplossingen kan je vinden in deze krant.

Wat is de kostprijs van deze krant anno 1900? Tel samen tot 1 getal 

Hoe oud is Seppe aan het begin van ons verhaal? Tel samen tot 1 getal. 

Hoeveel kost een doos Sunlight zeep rond de eeuwwisseling? 

Elke brievenbus heeft haar eigen nummer.   
Welke nummer heeft deze? Tel samen tot 1 getal.

Visit Mol, Markt 1a, 2400 Mol  
Tel. +32 14 33 07 85   
toerisme@gemeentemol.be  
www.visitmol.be
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Verhaal 11:  
Den veurkant van ‘t Gesticht 
(de voorkant van het Gesticht)

Deze fraaie voorgevel van ‘t Gesticht of De 
Zwaan, hoe het gebouw nu heet, doet niet 
vermoeden dat het er soms hard aan toe ging. 
Merk ook de Stolpersteine op de stoep op.  Zij 
doen ons herinneren aan Abraham (16 jaar) 
en David (18 jaar) Grynbaum. De twee Joodse 
jongen werden in 1943 vanuit ‘t Gesticht 
gedeporteerd en stierven in Auschwitz. 

Het ging er soms hard aan toe in ’t Gesticht. 
Gelukkig zijn de tijden veranderd, maar 
de gebouwen worden nog steeds gebruikt. 
Welke gemeentelijke dienst is hier vandaag 
gehuisvest?

   Jeugddienst en kunstacademie N51° 11.156’ E005° 06.659’
   Dienst toerisme   N51° 11.145’ E005° 06.803’
   Vredegerecht   N51° 11.095’ E005° 06.712’


