
 

 
 

 

Voor de 1ste lustrum-editie van deze zoektocht werden we op pad gestuurd in  Breendonk, alom bekend voor 

zijn fort, maar eveneens voor zijn ‘Duvel’. Dit laatste zouden we niet uit het oog verliezen, want er werd 

ons in dit verband een mooie omloopvraag geprepareerd. 

 

Vertrekken deden we aan de sporthal en na een wandeling langs kerk en kerkhof kwamen we terecht bij 

het oorlogsmonument. Aan de driesprong waar we ons op dat moment bevonden kregen we o.a. volgende 

vraag: 

Vraag 10: Wat werd hier, volgens gegevens, wat ongelukkig vervangen door een ‘voorwerp of 

onderdeel waarmee iemand iets afsluit op zo’n manier dat anderen het niet open kunnen maken’? 

Dat beschreven ‘voorwerp’ was een slot, dat hadden we snel door. De zoektocht naar het juiste antwoord 

heeft wat langer geduurd. Tot we aan de overkant van de straat een elektriciteitskast vonden waarop een 

foto met een oud dorpsgezicht te zien was, met als informatie “Breendonkdorp met de oude kerktoren 

en…”. Nu was het ‘slot’ van die kast precies zo aangebracht dat hierdoor de oude kerktoren volledig 

verdween op de foto. En dat was nu net wat we zochten. 

 

Vraag 16: Welk woord met o.a. een dubbele 

medeklinker bevindt zich bij ‘het kleinste kwadraat 

waarvan de samenstellende cijfers ook kwadraten zijn’?  
Dat kleinste kwadraat dat voldoet aan de beschrijving is 49. 

Het eerste wat we tegenkwamen was een reclamebord aan 

een gevel. Dit was van de firma Feryn uit Kapelle-op-den-

bos met erop vermeld het Faxnummer 015-71.01.49. Daar 

voldeed “Kapelle” als woord met een dubbele medeklinker. 

Wat verder kwamen we langs het eigendom met 49 als 

huisnummer en daar lazen we op een geëmailleerd bordje 

“VANDEN BOSSCHE” en “nassos”, dus twee woorden 

met een dubbele ‘s’. 

 

Vraag 18: Hoeveel maal is het woord, eindigend op een anagram van een ‘samenhangend geheel’ te 

lezen vanop je wandelweg in deze straat?  
Dat samenhangend geheel is een ‘eenheid’, waarvan we het anagram vrij snel terugvonden in de naam 

“Paepenheide” in deze straat. Deze naam stond 1 x op de gevel aan het begin van het eigendom, 2 x op de 

recentere overkapping, maar ook daaronder op de brievenbus, het bord met de openingsuren en op het AED-

toestel (allemaal gegevens die we ook nodig hadden voor vraag 19). Dus de teller stond al op 6. Door het 

feit dat we voor vraag 19 de opdracht kregen om het binnenplein op te wandelen om daar vragen op te 

lossen, gebruikten we dit ook als een stuk ‘wandelweg in deze straat’ en bijgevolg gingen we de laatste 5 

benamingen ook nog eens voorbij bij het terugkeren. Tellen we bij de 11 die we tot nu toe hadden nog de 

twee wegwijzers die we vonden aan 

het einde van de straat, dan is het 

totaal 13 maal voor “Paepenheide”. 

Maar .. wanneer we vlak vóór het 

einde van de straat rechts het 

wandelpad namen, merkten we dat 

we aan de einde weg in de 

“Molenheide” zouden gekomen zijn. 

Ook een naam die voldoet aan de 

beschrijving en die we daar 5 x 

vonden aan de bushalte en 1 x op het 

straatnaambord. Dus kregen we 6 

maal als 2de antwoord op deze vraag. 

 



Vraag 20: In de omgeving van ‘POLY 2’ bemerken we een gedicht. Noteer de laatste drie letters van 

het woord in dat gedicht dat rijmt op het woord dat we omschrijven als ‘klein herkauwend hoefdier’! 

Op het ogenblik dat die vraag gesteld werd 

bevonden we ons op het voormelde 

binnenplein. Belangrijk was hier op te merken 

dat Poly 2 hier geen te lezen tekst is. In de 

omgeving van het lokaal ‘Poly 2’ vonden we 

twee gedichten: eentje op het binnenplein en 

aan de straatzijde eentje van Rick De Leeuw. 

Het ‘klein herkauwend hoefdier’ was een 

‘geit’, maar aangezien een rijmwoord niet 

rijmt op zichzelf mochten we dat niet gebruiken. Op het binnenplein vonden we echter wel “zijt”, “spijt”, 

“benijdt” en “vrijheid”, langs de straatzijde “altijd”. Dus antwoorden met: ijt (2x) – jdt – eid – ijd. 

 

Vraag 23: Noteer alfabetisch de woorden, bestaande uit minstens drie letters en voorkomend in 

Prisma, die verborgen voorkomen in de langste lettergroep op het bord met het blauwe mannetje. 

Op het bord bij het speelplein vinden we als langste lettergroep “technischedienst” als deel van het e-

mailadres. Daarin staan verborgen: die – diens – dienst – nis – technisch. Maar vooraan in de straat hadden 

we ook een metalen plaatje met daarop het embleem van BLOSO (daar staat ook een blauw mannetje op) 

waarop “gemeenschap” dan weer de langste lettergroep was. Hierin vinden we: een – eens – gemeen – hap 

– mee – schap. 

 

 

Een mooi parcours had Erik uitgestippeld, met mooie vragen. Een editie die toch wat moeilijker uitviel dan 

andere jaren, bleek uit de foutenlast. Gezien de deelgemeenten van Puurs allemaal aan bod kwamen, wordt 

voor volgend jaar waarschijnlijk een oplossing gevonden in de sedert 2019 tot stand gekomen fusie met de 

gemeente Sint-Amands. Graag tot dan!  

 

                                                                                                                                               Jacky C. 

   

 
          

  Foutenlast Caboraleden              
6 De Veirman Octaaf 4   17 Thienpondt Annette 4  

7 Belleter Linda 4   19 Roels Anne Marie 4  
8 Van Bruaene Jacques 4   20 Rottiers Vic 5  
9 Van Haver Wim 4   22 De Grave Rony 5  

11 Duerinck Eugene 4   23 Meulebrouck Marleen 5  
12 Liefooghe Alix 4   29 D'Haeseleer Michel 6  
13 Jacobs Karel 4   30 Maes Julienne 6  
15 Verheggen Herman 4   32 De Clerck Leo 6  
16 Colpin Jacky 4   41 Hendrickx Johan 6+  


