
 

 

Een vaste jaarlijkse afspraak in onze agenda is de sporthal van O.L.Vr. Waver voor de aanschaf van 

deelnemingsformulieren voor de zoektocht ‘Toeren tussen Torens’ van Johan Hendrickx. 

Dat was in 2019 niet anders, Johan nodigde ons uit voor een ‘toeristische rit door het groen van zijn 

gemeente en de buurgemeenten Rijmenam en Bonheiden’. Omdat het een jubileumeditie was (20ste 

editie) kregen we zelfs een extra aantal vragen te verwerken. 

 

Bij de start namen we nog even de tijd om de twee laatste 

vragen op te lossen, om dan aan de hand van onze 

wegbeschrijving te belanden in de buurt van de kerk en 

parochieschool van Peulis, een gehucht van Putte. 

Vraag 03: (P) Hoeveel amfora bevinden er zich hier in de 

grot naast de kerk?  Kies uit:    F = 2         G = 3        H = 4

                                           J = 5          L = 6 

In een nis naast de kerk zagen we een aantal kruiken met een 

nauwe hals, enkele met vier oren, anderen met twee oren. 

Volgens Prisma heeft een amfoor slechts twee oren, bijgevolg 

enkel deze tellen, wat ons bij antwoord H = 4 bracht. 

 

Vraag 05: (P) Welk jaartal uit de eeuw waarin wij 

nu leven komt twee maal voor op een plaat waarop 

ook een zwart-wit gekleurd roofdier voorkomt dat 

hoort bij de beren en dat voornamelijk in de 

Himalaya voorkomt? 

Het was even zoeken tussen de massa bordjes die aan 

de schoolgevel zijn aangebracht. Na enige tijd vonden 

we een bordje met daarop zowel de afbeelding van 

een pandahoofd als de tekst ‘Panda’, nl. het roofdier 

beschreven in de vraag. Het was in 2007 dat de school 

‘Laureaat’ werd als ‘Digitale School’, het jaartal dat 

hier twee maal op voorkomt.  

 

Een eindje verder kwamen we aan het Weyneshof in Rijmenam, een groot domein met bos en een 

volledig parcours met speeltuigen, aangepast aan alle leeftijdsgroepen. Blijkbaar is dit een plaats waar 

in de zomer aan speelpleinwerking wordt gedaan, maar ook op andere momenten gebruikt wordt door 

scholen. Toen wij er kwamen stonden er vier grote bussen en was het een plezier om zien hoe klein 

tot groot genoot van de accommodatie.  

Vraag 12: (P) op het grote bord met “Welkom” 

bemerken wij tweemaal hetzelfde woord, 

weliswaar twee maal verschillend geschreven: 

éénmaal correct en éénmaal foutief met één 

medeklinker teveel (G.V.) Waar of hoe wordt deze 

overbodige stemhebbende medeklinker gevormd 

wanneer men hem uitspreekt?  

Kies uit: A = met beide lippen          B = met behulp 

van de tanden        C = bij het zachte gehemelte       

D = tussen lip en tanden        E = bij de tanden 

Op het bord met de regels die gelden op het domein lazen we “toegankelijk”, maar ook 

“toegangkelijk”. In dat laatste woord is de ‘g’ de overbodige medeklinker en in Prisma vinden we dat 

deze gevormd wordt bij het zachte gehemelte, dus antwoord C. 



Na een hele reeks vragen ter plaatse, verlaten we het domein om onze weg verder te zetten tot aan de 

begraafplaats van Rijmenam. Daar werd de zoekruimte gelukkig beperkt tot de 63 graven van oud-

strijders, te vinden tussen de hoofdingang en het oorlogsmonument. 

Vraag 24: Welk is de voornaam van de oud-strijder 1940 – 1945 wiens familienaam dezelfde is 

als de familienaam van de echtgenote der oud-strijder die naast hem begraven ligt? 

Kies uit: K = Alfons         L = Aloïs       M = Emiel 

               N = Frans           P = Jozef  

 Aangezien we hier een zestal vragen gesteld kregen, hebben we daar wel een tijdje rondgelopen. 

Maar we hebben ze gevonden: Alois DESERRANNO en in het graf ernaast Jeanne DESERRANNO, 

echtgenote van Jules DE BIE. We zochten eerst nog naar een tweede, want op ons routeblad stond 

een trema op Aloïs. Helemaal aan de andere kant was er ook nog Emiel Bemus en Maria, echtgenote 

Bleeckx, maar die lagen buiten de toegelaten zoekruimte. We zijn dan maar bij ons gevonden 

antwoord gebleven en hebben Johan dit foutje absoluut niet kwalijk genomen. 

 

 

Zoals elk jaar hebben we zeer genoten van deze zoektocht, zoals Johan zelf had aangekondigd: ‘geen 

hersenbreker maar ontspannend’. We kijken al uit naar de volgende. Heel graag tot dan. 

 

 

Jacky C. 

 

 

 

 

 

 

           

  Foutenlast Caboraleden   36 De Clerck Leo 0  

3 Belleter Linda 0   44 Duerinck Eugène 0  

6 Schollaert  Eddy 0   46 Maes Julienne 0  

16 Colpin Jacky 0   50 Meulebrouck Marleen 0  

18 Verheggen Herman 0   53 Thienpondt Annette 0  

20 De Grave  Rony 0   59 Coen Ann 0  

25 Rottiers Vic 0   64 Van Haver Wim 0  

27 D’Haeseleer  Michel 0   69 Jacobs Karel 0  

           


