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1    2.     3.   wilde: dweil  4.   

        dieren: einder - denier   4  

  4 maal   geannuleerd   door: rood - oord   4  

        stem: mest - smet   6  

        erkend: denker    

        een: nee - ene    

5.    6.     7.   8.   

 21 rode blinden            helm.     tuit   a) dagschotels  

  "Debont"          

Driemaal ”Londerzeel"   stelen van bijlen     instandtuithoudingswerken   b) 't lekkerbekske  

 .            
           

9.    10.     I!.    12.   

    brasserie     9 uren   12de plaats 

    brassière     van 12 tot 21 u    

13.    14.     15.    16.   

        20    

  Petrus   H. Hartbeeld      vrijdag  

        215    

17.    18.   . ,  19.    20 
.  

 

    gevel gemeentehuis      Sint-Bernardusabdij  

 B&B Nova Zembla   huis met n° 72   8   Hemiksem  

    Bord a/d kerk       

    
        

    bord a/d pastorie      Sint - Bernardusabdij  

    -:         
           Bornem  

21.    22.     23.    24.   

    A2 -A4     USA /8 maal   Vlaams Gewest  

 ze werd verheven tot   B5        Waals Gewest  

  parochiekerk   C4     Israël / 2 maal  Brussels Hoofdstedelijk  

                     Dl        Gewest  

                     E3         

25.    26.     27.    28.   

  ster   Eurika     a) Achouffe   huis(deur) n° 143/151  

    eureka     b) La Chouffe   glasraam kapel  

  11   erica    c) Brasserie d'Achouffe  borden Tripel Karmeliet  

           reclamebord Gini  

 in de rechterhand van  4 aanhechti9gspunten       

        372   36 

        -281   -30  



TOELICHTING BIJ DE ANTWOORDEN, ZOALS WIJ ZE HADDEN VOORZIEN.  

1. Je rijdt in de 'Boeksheide' tot aan wegopdracht 9. Ondertussen zag je 4 straatnaamborden.  

2. Vraag geannuleerd.  

   4. Er zijn 3 molens: de Heidemolen, een miniatuur en een afbeelding op een bord. Op de  

      Heidemolen ook een haan met 2 wieken (vleugels).  

5. Opgelet voor de betekenis van blind(en): luik voor een raam, dus de twee aan de deur mogen we  

niet meetellen = 19 i.p.v. 21. (Prisma-val)  

  6. Onmiddellijk onder de 'helm' zien we stelen van bijlen. Het slot staat er dus niet onmiddellijk  

onder.  

10. brasserie wordt brassière: bustehouder tot in de taille.  

11. Op het bord met de openingsuren van 't Schuurke lees je: (zon van 12u tot 21u).  

12. Niet vergeten ook de naam van de maker (Culot) op te nemen in je rangschikking.  

13. Petrus FRIS, vermeld op oude grafsteen.  

14. Op het H. Hartbeeld lees je: 11 PROPRIETE J. PROUVOST-DENONVILLIERS TOURCOING - FRANCE".  

15. "Stekelbees" op brievenbus - getal: 20 en 215 (op het slotje).  

16. 100 km Dodentocht op 14 augustus 2009 = vrijdag.  

18. Infobordjkiosk met "geschiedenis": gegeven weggenomen tijdens de zoektocht.  

20. Sint-Bernardusabdij staat zowel in Hemiksem als in Bornem. Beiden vermeld op het bord.  

21. Volgens de tekst op het bord met "historiek" lees je dat de kerk in 1732 verheven is tot  

parochiekerk, maar niet dan gebouwd. De kerk kreeg haar definitieve vorm reeds in de 16
de

 eeuw.  

22. Dubbele associatie van "Vlaanderen": met 11119" op bordje wandelpad en met 112003" op bord  

Geografisch middelpunt.  

23. Ambassadeur "Gutrnan" (USA): aan beide zijden van het bord is zijn naam 4 maal te lezen  

(waarvan 2 maal op de foto) - Ambassadeur "Sarnash" (Israël): 1 maal aan beide zijden van het  

bord.  

24. De uitsnijding maakt de grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De onderste rand van de  

kaart vormt tegelijkertijd de grens van het Vlaams Gewest en het Waals Gewest.  

25. We zochten een 'ster', 11 maal te zien van aan de ingangsdeurjvoordeur van de café.  

30. De metalen zon op de gevel van het rusthuis heeft 4 aanhechtingspunten. Ze kan dus niet  

ondergaan en 'schijnt' dus altijd voor de bewoners = symboliek van het ganse tafereel.  
 


