
 
 

Traditiegetrouw start deze zoektocht aan het Hof Ten Hemelrijk. Hemelrijk betekent ‘de zaligheid’ en inderdaad de 

wandelingen in Merchtem, Wolvertem en in Grimbergen waren hemels. Trouwens aan de Volkssterrenwacht kon je 

zich met een glaasje Feniks-abdijbier volledig in de zevende hemel voelen.  

De vraagjes leken op het eerste zicht vrij eenvoudig maar niets was minder waar! We lieten ons een paar keer vangen. 

Enkele vragen die we analyseren. 

 

Z.E.H. Egidius De Becker uit Grimbergen verhuisde naar Merchtem in 1821 toen hij er onderpastoor werd. Hij 

verbleef er verder tot het einde van zijn leven als zielzorger. 

Vraag 3: Gedurende hoeveel schrikkeljaren verbleef Z.E.H. Egidius De Becker in de Belgische gemeente Merchtem  

               als zielzorger?  

Een vraag met een klassiek valletje maar waar 

nog menig zoektochters in trappen.  Z.E.H. 

Egidius De Becker werd geboren in 1821 en 

was tot 1860 zielzorger in Merchtem. Dit was 

dus tijdens 10 schrikkeljaren. Er wordt echter 

naar een Belgische gemeente gevraagd. België 

bestaat pas vanaf 1830 dus mocht je de 2 

schrikkeljaren tussen 1821 en 1830 niet 

meetellen. Zo kwam je aan 8 schrikkeljaren. 

Maar we moesten ook rekening houden met 

de zin die aan de vraag voorafgaat, nl. dat hij verder tot het einde van zijn leven in Merchtem verbleef als zielzorger. 

Bijgevolg moeten we tellen van 1831 (onafhankelijk België) tot 1969 (jaar van overlijden) en dan tellen we 10 

schrikkeljaren. Antwoord: 10 

 

Vraag 7: Een wandelaar en een loper volgen het Banmolenpad maar in tegengestelde richting. Ze ontmoeten elkaar  

                aan de Banmolen en vertrekken daar op hetzelfde tijdstip.  

                De loper loopt aan 12 km/h, de wandelaar stapt aan 6km/h. Hoeveel meter zijn ze van elkaar verwijderd  

                1 minuut voor ze elkaar weer ontmoeten? Hoeveel hm hebben ze in totaal samen afgelegd als ze elkaar  

                wat later dan ontmoeten?  

Een vraagje met heel wat rekenwerk komt elk jaar terug 

bij deze inrichter.  

In de ene minuut voor ze elkaar ontmoeten zal de loper 

12000meter/60minuten afleggen, oftewel 200 meter en 

de wandelaar 6000meter/60minuten, oftewel 100 meter. 

Dus ze zijn op dat moment nog 300 meter van elkaar 

verwijderd. 

Gezien de wandeling 11km lang is en ze hem in 

tegengestelde richting aflopen zullen ze als ze elkaar 

ontmoeten samen ook 11 km afgelegd hebben. Dat geldt 

onafhankelijk van hoe snel elk van hen gelopen heeft. 

Je kan dan ook uitrekenen na hoeveel tijd ze elkaar 

ontmoeten. Stel dat we die tijd ‘’Tijd’ noemen, dan geldt: 

12km/h x Tijd + 6km/h x Tijd = 11km (omwille van 

bovenstaande redenering)  

Dus 18km/h x Tijd = 11km = 110hm 

Dus Tijd = 11/18h = 0,6h of na ongeveer 36 minuten. 

Antwoord: 300m  / 110hm 

 



Vraag 11: Hoeveel is de som van de cijfers van de vermelde Romeinse getallen (groter dan 2 cm) op de hoepel-  

                   zonnewijzer, die bestaan uit Romeinse cijfers (1 antwoord - optellen)?  
 

Een ogenschijnlijk eenvoudig vraagje, gewoon de 

Romeinse getallen optellen op de zonnewijzer en zo 

kwam je aan 83. Maar opgelet: Er wordt gevraagd 

naar de som van de vermelde Romeinse getallen. let 

op de meervoudsvorm, Romeinse cijfer I & X bestaan 

elk uit één getal. Je mocht beiden niet meetellen en 

zo kwamen we aan antwoord 72. 

 

Vraag 13: Welke naam of omschrijving hoort niet thuis in de mogelijke antwoorden als omschrijving of benaming  

                  voor deze abdijkerk van Grimbergen?  

                  Mogelijke Antwoorden: A. Nobertijnerabdijkerk    -   B. Barokkerk    -    C. Sint-Servaaskerk   -    D. Basiliek 

-   E. Beiaardkerk met 50 klokken    -    F. St-Feniks abdijkerk  

Bijna waren we al mis met mogelijkheid A. 

Maar op het laatste moment zagen we dat 

Norbertijnerabdijkerk verkeerd gespeld was. 

De ‘r’ in Norbert ontbrak.  We lazen er ook dat 

de Beiaardkerk maar 48 klokken telt. Dus B was 

ook al een goed antwoord. Feniks is geen 

heilige dus de St-Feniks abdijkerk bestaat niet, 

nog een goed antwoord. 

OPGELET: ‘hoort niet thuis’ ≠  moet zo noemen 

→ dus ook  Sint-Servaaskerk  hoort thuis in 

Grimbergen. Antwoord: A – E – F  

 

Vraag 21: Noteer de familienaam van de architect die in de Albrecht Rodenbachlaan in 1962 een huis ontwierp  

                 (1 antwoord). Heb je zijn huisnummer gevonden?  

Een afschrijvertje dachten we. Na wat zoekwerk vonden we snel de naam deze architect en een beetje hoger het 

huisnummer. Dus ook het tweede deel van de vraag leek opgelost. Maar dat was buiten de waard gerekend. Er werd 

naar zijn huisnummer gevraagd. Deze architect woont, laat staan dat hij nog leeft, daar uiteraard niet maar bouwde 

het huis. Antwoord: VANDERHEYDEN / NEEN. 

 

Vraag 22: Hoeveel dieren zijn er afgebeeld op of aan het gebouw van het dierenartsencentrum Anthemis? 

                  Hoeveel 'edele' wezens (met benen i.p.v. poten) van de klasse 'zoogdieren' zijn er daar afgebeeld?  

 

Weeral een eenvoudige telvraag op het eerste zicht, voor 

het eerste deel van de vraag was dit effectief zo. Maar in 

het tweede deel van de vraag was er toch een addertje. 

Een edel dier met benen is een paard. We telden 3 

paarden. Ik veronderstel dat mensen (de meeste toch!) 

edele wezens zijn met benen. Zo vonden op een parlofoon 

een afbeelding van een gezicht. Antwoord: 19 / 4 

 

 

 

Reikhalzend kijken we al naar volgend jaar uit, maar geef ons eerst nog maar een mooie lente en een lange, hete 

zomer.  

           Jacques 


