
Doorgaans is de prijsuitreiking van de zoektocht ‘Toeren tussen Torens’ een mooie afsluiter voor het 

‘zoektochtseizoen’. Dat was in 2018 niet anders, op 16 december werd er in Putte verzamelen geblazen 

voor de bekomen resultaten, voorafgegaan door de 2de adventzoektocht, een dagzoektocht eveneens 

ingericht door Johan Hendrickx. 

De periodezoektocht bracht ons langs Walem en het bezoek aan het domein Roosendael werd zeker 

gesmaakt. Andermaal het bewijs dat een zoektocht niet alleen ontspannend maar ook zeer leerrijk kan zijn.  
 

Vraag 05: (P) Op het bruine infobord naast de trappen naar het kerkhof vonden wij een bijvoeglijk 
naamwoord dat in drie van de vier hier gebruikte talen met een kleine letter geschreven wordt. En 
blijkbaar heeft dat woord zijn intrede gedaan in de Nederlandse taal als zelfstandig naamwoord 
(G.V.) Voor welk soort genre of welke uitdrukkings-methode staat bedoeld woord? 
Kies uit: G = beeldhouwgenre       H = bouwgenre        J = haute couture genre   

K = literatuurgenre             L = muziekgenre       M = schildergenre 
Op een infobord over de Kerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand in 
Walem konden we lezen dat de kerk het twee maal zwaar te 
verduren had gekregen, nl. tijdens WO I en ingevolge een 
blikseminslag in 1952, maar dat de gotische kerktoren wel 
behouden werd bij de heropbouw van de kerk. De term ‘gotische’ 
werd daarop vertaald als ‘gotique’ (F), ‘gotische (D) en ‘Gothic’ 
(E). Het was uiteraard verleidelijk om spontaan voor antwoord H 
= bouwgenre te kiezen. Maar onze inrichter had de aandacht 
getrokken op de ‘kleine letter’ in drie van de vier talen. In Prisma staat inderdaad “gothic” vermeld, wat 
een jeugdsubcultuur en muziekgenre betekent. Dus was antwoord L = muziekgenre het enige juiste. 
 

Vraag 07: Hoeveel van de hier op de grafsteen met “in deze grafkelder verenigd” vermelde leden van 
de familie Scheppers hebben met zekerheid een eeuwwisseling meegemaakt? 
Kies uit:  A = 3  B = 4          C = 5     D = 6    E = 7 

 

Op de bedoelde grafsteen vonden we de namen van een gans gezin  

Scheppers: het echtpaar Corneel Scheppers – Johanna Estrix en hun 

kinderen Johanna, Jozef en Catharina én nog de zuster/tante Catharina. Voor 

zowat elke vermelde persoon gaf de combinatie datum van overlijden en de 

aangegeven leeftijd duidelijk aan dat ze met zekerheid een eeuwwisseling 

hadden meegemaakt. De enige waar even over nagedacht diende te worden, 

was dochter Catharina die overleed op 12 april 1817 op de leeftijd van 17 

jaar. Zij werd dan geboren in 1800 of misschien zelfs in 1799 en kon dus 

ook meegerekend worden. Bijgevolg waren alle 7 vermelde personen juist. 

 
 

Vraag 24: (P) Hoeveel eenvoudige hotels waren er in totaal in het naburige Walem in de eerste helft 
van de 15de eeuw?   Kies uit: P = 20 Q = 40  R = 42  S = 60  T = 62 
Op een infobord wordt ons verteld dat Sint-Kathelijne-Waver in het begin van de 15de eeuw 20 
logementshuizen, 42 herbergen en 8 brouwerijen had. Volgens Prisma is zowel een logement als een 
herberg een eenvoudig hotel. T = 62 werd dan ook verwacht op ons antwoordenblad. 
 

Er werden al afspraken gemaakt voor volgend jaar, want dan zal de 20ste editie van deze zoektocht ingericht 

worden. Graag tot dan. 
 

Jacky C. 

        Foutenlast Caboraleden     
4 Jacobs Eric 0   34 Schelfhout Ria 0 

5 Jacobs Karel 0   35 Belleter Linda 0 

10 Coen Ann 0   44 D’Haeseleer  Michel 1 

12 Thienpondt Annette 0   55 Rottiers Vic 1 

16 Meulebrouck Marleen 0   56 Maes Julienne 1 

19 Duerinck Eugène 0   58 De Clerck Leo 1 

29 De Grave  Rony 0   60 Colpin Jacky 1 

30 Verheggen Herman 0   77 Van Haver Wim 2 

33 Schollaert  Eddy 0           
 


