
 

Naar jaarlijkse gewoonte trokken  we ook in de herfst van 2017 richting  O.L. Vrouw-Waver  voor de zoektocht 

Toeren tussen Torens. Een inrichting die Johan Hendrickx steeds boeiend weet te maken. 

 

Vraag 05: (P) Voor welk soort woonwagens is hier een aparte parkeerplaats voorzien? 
        Kies uit: F – bakkie  G – camper  H – caravan  J – mobilhome  L – sleurhut 
Het kwam erop aan het onderscheid te vinden tussen een camper en een mobilhome.  
Volgens Prisma is een mobilhome: een (sta)caravan om in te wonen/ een motorhome, 
camper. 
Een camper is volgens de zelfde bron een auto waarvan het achterdeel is ingericht als ruimte 
om in te wonen en te slapen, vooral gebruikt op vakantie. 
In de officiële lijst met verkeersborden zagen we dat wat we daar vonden een ‘parkeerplaats 
voor campers’ aangeeft. Dus antwoorden met G – camper. 
 
Vraag 06: (P) Hoeveel mortieren, bijgenaamd ‘Dikke Bertha’s’, heeft het fort alhier 
geïncasseerd op de voorlaatste  dag van  de louwmaand van  het jaar dat  W.O.I  begonnen was?     Kies uit: 
M –  minder dan 100       
N – tussen 99 en 200    P – tussen 199 en 400    Q – tussen 399 en 500    S – meer dan 499 
Op een bord lazen we dat er op 29 september 1914 niet minder dan 411 projectielen werden geïncasseerd. In 
de vraag is echter sprake van de ‘louwmaand’ en dat is de maand januari. Bijgevolg dienden we te antwoorden 
met M – minder dan 100. 
 
Vraag 10: Bij ’t aandachtig lezen van het vissersreglement troffen wij een zelfstandig naamwoord aan dat 
zowel een de-woord als een het-woord is en deze beide mogelijkheden worden hier ook gebruikt, zelfs in 
éénzelfde alinea. Welk zelfstandig naamwoord bedoelen wij?  
Een lang en uitgebreid reglement kregen we voorgeschoteld, maar gelukkig hadden we vrij snel de juiste alinea 
gevonden. Hierin lazen we enerzijds: “Wanneer een visser tot verkoop van het chalet wil overgaan….” en even 
verder: “Indien deze toestemming niet voorhanden is, dient de chalet te worden verwijderd”. 

 
Vraag 28: Welke beestjes worden aanzien als de ideale bladluizenverdelgers, V.G.T.P.?  
Tijdens een leerrijke wandeling over de terreinen van de ‘Midzeelhoeven’, kwamen we te weten dat 
lieveheersbeestjes tot 150 bladluizen per dag eten. Meteen goed voor een correct antwoord. 
 
Vraag 36: (P) Met welk negenletterwoord wordt hier aangegeven dat deze hoeven niet meer bij een religieuze 
orde behoorden nadat de zusters verdreven werden?  
In ‘seculiere’ handen kwamen de hoeven terecht. Volgens Prisma is seculier: wereldlijk, wat niet tot een 
religieuze orde behoort.  

 
Vraag 39: (P) De kleine exemplaren van een 
bepaalde groente, hier drie maal aanwezig op 
het bord met “Verdura”, zal men niet mogen 
zweten want dan toont men aan de 
buitenwereld dat men heel zenuwachtig en zelfs 
bang is. Welke groente bedoelen wij?  
Op bedoeld bord vonden we allerhande soorten 
groenten en fruit, waaronder drie wortelen, ook 
penen genoemd. ‘Peentjes zweten’ vonden we in 
ons woordenboek en dat klopte volledig met de 
omschrijving in de vraagstelling. 

 
Het was alweer een leuke en leerrijke zoektocht. Dat het een jaarlijkse voltreffer blijft blijkt uit het groot aantal 

deelnemers waarop Johan telkens weer kan rekenen. Tot de volgende keer! 

 

Jacky C. 

 

 


