
 

 

 

 

 

In de voorbije jaren werden we door Mike en Hugette vanuit Opwijk naar een aantal steden/gemeenten in 

de Denderstreek geleid. Zo deden we eerder Aalst aan en Lokeren, Dendermonde, Grimbergen en de 

‘Donk’. Voor het eerst reden we, aan de hand van een aanlooproute, naar de start in de buurt van de kerk 

van Mijlbeek (Aalst) en ’t Apostelken. 

 

Voor de eerste vraag stonden we bij het oorlogsmonument, in de buurt van de Onze-Lieve-Vrouw van 

Bijstandkerk. 

Vraag 1: Als je in het woord, van hieruit te lezen op een gevel, één klinker vervangt door één 

soortgenoot en de laatste letter twee posities verplaatst, bekom je het woord met als betekenis ‘een 

vorm met twee evenwijdige vlakken en ten minste drie zijvlakken met evenwijdige snijlijnen’. Noteer 

het woord dat bedoeld wordt op je antwoordblad. Is het woord, van hieruit te lezen op een gevel, ook 

de naam van een kooktoestel? 

Het woord met die lange omschrijving voor de betekenis ervan is volgens Prisma = prisma. Aan de gevel 

van een café vonden we “PRIMUS”. Als we daarin de ‘u’ vervangen door een ‘a’ en dan de ‘s’ twee plaatsen 

opschuiven bekomen we inderdaad “PRISMA”. Omdat in de vraag tweemaal ‘het woord’ staat, moeten we 

antwoorden met beide woorden.  Een ‘Primus’ is inderdaad een kooktoestel, maar op andere gevels staan 

nog heel wat woorden die dat niet zijn. Bijgevolg ook nog antwoorden met ‘ja’ en ‘neen’. 

 

We begaven ons naar ’t Apostelken waar we o.a. op zoek gingen 

naar het antwoord op  

Vraag 5: Hoeveel is de som van de cijfers van de getallen, 

gevormd door Romeinse cijfers, vermeld op de zonnewijzer 

waarvan de staaf ontbreekt?  

Aan de zijgevel vonden we na enig speurwerk een zonnewijzer 

zonder staaf. Hier kwam het erop aan enkel de getallen te nemen 

die uit Romeinse cijfers bestonden, dus de I, V en X mochten niet 

gebruikt worden. Zo kwamen we aan een totaal van 72. 

 

 

Na een verplaatsing tot aan het Kasteel Terlinden, werd ons een zoekruimte bepaald ‘van het toegangshek 

tot het einde van de gebouwen van de petanqueclub’. 

Vraag 7: Welk is het langste woord (meest aantal letters) vermeld binnen de opgegeven zoekruimte 

van deze stopplaats? Uit hoeveel verschillende letters van “ons alfabet” bestaat “dat langste woord”? 

Hier was het belangrijk om ver 

genoeg te wandelen, want 

“Politieverordening” was met zijn 18 

letters zeer verleidelijk. Wie echter 

tot het einde van de gebouwen van de 

petanqueclub wandelde, kwam voorbij een infobord over deze club met daarop “vrijetijdsbesteding”, wat 

net één letter meer heeft. Maar dan opgelet met de aanhalingstekens in het tweede deel van de vraag. We 

zoeken niet naar alle letters uit ons alfabet, maar deze die voorkomen in de tekst ‘ons alfabet’. En we zoeken 

ook niet naar de verschillende letters uit “vrijetijdsbesteding”, maar uit de tekst ‘dat langste woord’. De 

verschillende gemeenschappelijk letters zijn dan de l-a-n-s-t-e-o of 7 in totaal. 

 

Nadien reden we verder tot de stuw van Honegem, waar we halt hielden voor een aantal vragen. 

Vraag 11: Hoeveel bedraagt het verschil tussen het totaal aantal letters van de in de omgeving van 

de stuw op een straatnaambord vermelde straatnaam en het aantal verschillende letters van diezelfde 

straatnaam? (verschil berekenen per straatnaam) 

Mogelijke antwoorden: minder dan 1 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – meer dan 6 



Eerst op zoek naar de in aanmerking komende 

straatnamen. We vinden er eentje met “MOLENWEG” 

en een ander met “HONEGEMMEERSWEG”. In een 

inleidende tekst had de inrichter ons echter verteld dat de 

straat naast de stuw vroeger Molenstraat noemde, maar 

dat over dat straatnaambord een nieuw was gemonteerd. 

En inderdaad, onder “Molenweg” zagen we nog de “MO” 

van “Molenstraat”. Dit was dus ook een geldige 

straatnaam. Dan gaan we nu doen wat ons gevraagd werd: 

Molenweg telt 8 letters, waarvan 7 verschillende, 8 – 7 = 

1. En zo krijgen we ook 11 – 9 = 2 voor de Molenstraat 

en 15 – 9 = 6 voor de Honegemmeersweg. 

 

 

 

Nadien reden we nog verder tot het centrum van Lede waar ons nog een aantal mooie vragen werden 

voorgeschoteld. We bezochten het oorlogsmonument, maakten kennis met Julius De Geyter en gingen op 

zoek naar Montgomery, de woestijnvos. Bij Peter Maertens van het restaurant ’t Verschil konden we 

eventueel genieten van een gratis aperitief en de ‘Barolo’ zal ook priester-dichter Gery Helderenberg 

misschien wel gesmaakt hebben. 

 

Laat me samenvatten met te zeggen dat we er weer zeer van genoten hebben. Alweer plaatsen aangedaan 

die we nooit eerder bezochten, mooie vragen en niet in het minst een woord van dank aan het Ros-bestuur 

dat ons toch elk jaar opnieuw vergast op een gratis zoektocht voor de leden. Heel graag tot volgend jaar! 

 

Jacky C. 

          

  Foutenlast Caboraleden     96 Liefooghe Alix 2 

5 Van Haver Wim 0  97 De Grave  Rony 2 

9 De Clerck Leo 0  102 Roels Anne Marie 2 

10 Rottiers Vic 0  105 Mertens Erik 2 

28 Verheggen Herman 1  106 Coen Ann 2 

38 Van Tieghem Geert 1  108 Jacobs Karel 2 

42 Thienpondt Annette 1  109 De Vrieze Marianne 2 

65 Vanhaverbeke Raf 2  110 Baert  Christelle 2 

68 Belleter Linda 2  111 Vandekerckhove Christine 2 

70 Colpin Jacky 2  112 Moreels Rosine 2 

72 Maes Julienne 2  114 Saerens Lieve 3 

74 Van Bruaene Jacques 2  116 April Roland 3 

76 Beernaert Frans 2  124 Wullaert Wim 3 

77 Vanacker Danny 2  125 Maesen Willy 3 

79 Meulebrouck Marleen 2  155 Leyssens Jos 4 

81 Duerinck Eugène 2  156 Temmerman Dirk 4 

82 Schollaert Eddy 2  157 Knockaert Hans 4 

85 De Veirman Octaaf 2  160 Hendrickx Johan 5 

86 Windels Ivan 2  165 Laurent Guido 5 

87 Van De Velde Peter 2  166 Van Den Bossche Nana 5+ 

88 Malengier Marcel 2  169 Vanderkimpen Joseph 5+ 

93 De Maeseneer Etienne 2  173 Van Damme Karin 5+ 

95 Danneels Ria 2  175 Van Damme Herwig 5+ 

           


