
 

 

 

De afsluiter van het zoektochtenseizoen is elk jaar weer de eindejaarszoektocht van niemand minder dan onze goede 

kameraad de heer D’Haeseleer Mike. Voor mij is dat ook elk jaar letterlijk een ‘eindejaars’-zoektocht, want hoewel 

de zoektocht al start in oktober kan ik deze door tijdsgebrek meestal pas in de donkere dagen tussen Kerst en 

Nieuwjaar aanvatten. Sommige jaren trek ik zelfs op Kerstdag zelf op pad, vermomd met sjaal, pinnemoesj en 

handschoenen. Dit jaar vielen de weersomstandigheden wel dik tegen op het einde van het jaar: door het zachte 

jaareinde dit jaar geen pinnemoesj maar wel vooral veel regen op mijn kop. Mike trakteerde ons echter ook dit jaar 

weer op een aangenaam avontuur langs mooie stopplaatsen, heerlijk ouderwetse dorpscafés in Peizegem en 

Buggenhout, ook nog wat mooie natuur aan Buggenhoutbos en daarbovenop nog wat fraaie uitzichten langs den 

Briel aan de Schelde. Zoals steeds vertrokken we aan het Hof ten Hemelryck in Opwijk: 

VRAAG 1: Hoeveel uren was het Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelryck gesloten in de periode tussen de 

sprokkelmaand februari 2022 en de bloeimaand mei 2022 vgtp, als men aanneemt dat het GC op zaterdagen, 

zondagen en officiële feestdagen gesloten was? 

Men dient bij een dergelijke vraag op heel wat zaken te letten. Let vooreerst op het gebruik van het woordje ‘tussen’ 

in de vraag. Februari en mei zelf tellen dus niet mee, maar wel de maanden maart en april. Je moest er ook aan 

denken dat een maandag in april ‘Paasmaandag’ was en dus niet mocht meegeteld worden. Maar je moest 

daarbovenop ook nog eens rekening houden met de uurverandering eind maart, waardoor je de laatste zaterdag 

van maart één uur minder hebt dan normaal. Van Opwijk ging het vervolgens naar Peizegem, een deelgemeente van 

Merchtem: 

VRAAG 8: Wat is of wat was volgens gegevens ‘LEIREKEN’? Omcirkel 

op uw antwoordblad de letter die aan een goed antwoord 

voorafgaat. M.A.: A. een café B. een stoomtreintje C. een fietspad D. 

een spoorlijn E. een stoomlocomotief F. een VZW G. een frituur H. 

een machinist. 

Met wat speurwerk ter plaatse en in het boekje (‘volgens gegevens’, 

dus heel het boekje telt mee) kon je alle mogelijke antwoorden vinden. 

Maar opgelet: er wordt gevraagd ‘wat is of wat was’. ‘Wat’ kan nooit 

op een persoon slaan (naar een persoon vraag je met ‘wie’), dus 

antwoord H is niet geldig. Sommigen hadden antwoordmogelijkheid H 

blijkbaar niet als persoon maar als beroep beschouwd, maar een blik 

op ‘machinist’ in Prisma toont dat dit niet klopt: de betekenis slaat op 

een persoon. De leperik had dit antwoord ook helemaal als laatste in 

de rij (zo ver mogelijk van ‘wat’) geplaatst. Mooi! 

We verlieten Peizegem en zetten koers naar Buggenhoutbos, waar we een aantal vragen dienden op te lossen op de 

parking van het bos en ook bij de Boskapel OLV van Smarten. Vandaar ging het verder richting Buggenhout zelf, waar 

we vragen kregen voorgeschoteld in de omgeving van de kerk, zoals: 

VRAAG 15: Hoeveel keer kwam Emiel De Schrijver (Kezzemil) naar hier tussen 1 augustus 2000 en 1 augustus 2005, 

als je weet dat hij, volgens eigen zeggen, naar hier kwam met sint-juttemis en ook op de naamdag van Sint-

Nicolaas van Myra? Kies uit: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10. 

In de toeristische info kregen we een hele uitleg over de naamdag van Sint-Jutta, waarop er elk jaar om 9h een mis 

in de kerk plaatsvindt. Maar wie in Prisma ‘sint-juttemis’ opzoekt (wat ‘nooit’ betekent) leert meteen dat het 

antwoord 5 is (en niet 10), namelijk enkel de 5 naamdagen van Sint-Nicolaas (6 december). Langs een mooie route 

aan de Schelde en den Briel keerden we uiteindelijk via GC De Pit en de Sporthal in Buggenhout terug naar Opwijk, 

met nog een paar mooie vraagjes onderweg:  



VRAAG 20: Van hieruit kan je een uil zien met daaronder een 4-letterwoord. Voeg 1 letter 

toe, gooi de letters zo nodig door elkaar en je bekomt een werkwoordsvorm. Noteer de 

infinitief van die bekomen werkwoordsvorm onverbogen zoals die in Prisma staat. 

Ter plaatse vond je een uil in de verte, afgebeeld op een fabrieksgebouw met daaronder 

“INVE”. Met 1 letter toegevoegd bekwam je “INVET”, “VEINS”, “VINKE” en “VINDE” (vooral 

deze laatste aanvoegende wijs werd vaak vergeten, nochtans, ‘Vinde gij mijn gat niet te dik 

in deze rok’ is een Vlaamse klassieker. Dit leverde de antwoorden INVETTEN, VEINZEN, 

VINKEN en VINDEN op. 

Voor mij was deze zoektocht een leuk weerzien van een aantal plaatsen. Ik heb nog een aantal jaar in Opwijk 

gewoond en tot voor een paar jaar geleden ging ik er twee keer per week naar de atletiekclub, waarbij we met onze 

groep lange looptochten van rond de 15 kilometer maakten, niet alleen ’s zomers maar ook ’s winters: in het 

pikkedonker en in de bijtende kou liepen we met onze groep langs kleine baantjes van Opwijk naar Peizegem en 

vandaar verder tot aan Buggenhout Bos, om dan dwars door het donkere bos terug richting Opwijk te lopen. De 

laatste jaren loop ik nog steeds 2 tot 3 keer per week, maar telkens zo’n 5 tot 8 kilometer: een mens moet weten 

wanneer zijn hoogdagen voorbij zijn. 

Een aangename en gezellige zoektocht was dit opnieuw, met goed uitgedokterde vragen, mooie stops, minder 

bekende plekjes, leuke cafés onderweg. Alles wat er moest inzitten zat erin. En zoals gewoonlijk was foutloos zijn 

weer een hele uitdaging, want slechts één deelnemer slaagde erin. Wat ik ook leuk vond was dat er onderweg nog 

eens herinneringen werden opgehaald aan ‘Kezzemil’, the one and only Emiel De Schrijver. Wie van de geroutineerde 

zoekers dacht bij die vraag niet spontaan aan karamellenverzen of aan zijn gebulder zonder micro (want “een micro 

is voor mietjes”) bij de afroeping van de uitslag in de kantine aan de sportterreinen in Lebbeke? Een speciaal geval 

was het zeker, maar ook een legendarische zoektochter en een echt volksfiguur, het soort mensen dat de wereld 

kleur geeft, recht voor de raap en geen blad voor de mond. Ik heb het fenomeen ‘Miel’ nog een paar jaar mogen 

meemaken toen ik pas begon met zoektochten en ik zie het hem nog zeggen op een prijsuitreiking nadat hij mij een 

hele tijd had zitten observeren: “Awel, ge zijt gij zeker nog zo genen troeten”? We kijken al uit naar volgend jaar, 

hopelijk dan terug met pinnemoesj ipv regen. – KD  

            

       Foutenlast Caboraleden     58 Vandekerkhove Christine 2  105 De Coen Godelive 3 

 4 Van Hemelrijck Maria 1  60 Van Bruaene Jacques 2  106 Beernaert Stefaan 3 

 9 Janssens Karin 1  61 Liefooghe Alix 2  107 Bauduin Dirk 3 

 11 Delauw Karl 1  66 Van Damme Herwig 2  110 Wullaert Wim 3 

 13 Vermeire Walter 1  72 Moreels Rosine 2  113 Geirnaert Rita 3 

 15 Rottiers Vic 1  73 Tetaert Martine 2  115 De Grave Rony 3 

 17 Vanacker Danny 1  74 Colyn Else 2  116 Hendrickx Johan 3 

 18 De Vrieze Marianne 1  75 Windels Ivan 2  117 Mauws Marcel 3 

 19 Maesen Willy 1  77 Van Den Bosch Gerlinde 2  118 De Bruyckere Rachel 3 

 20 Pas Roeland 1  78 Leyssens Jos 2  119 Bauduin Kathy 3 

 23 Van Wayenberge Robert 1  80 Schollaert Eddy 2  120 Baert Christelle 3 

 24 Malengier Marcel 1  81 Thienpondt Annette 2  122 Meulebrouck Marleen 3 

 26 Van de Velde Peter 1  83 Danneels Ria 2  123 Ver Eecke Marc 3 

 28 Maes Julienne 1  88 Roels Anne-Marie 2  125 Duerinck Eugene 3 

 29 Van Haver Wim 1  89 De Backer Yolande 2  129 Mauws Hilde 3 

 36 De Rycke Marc 2  90 Dierickx Koen 2  130 West Dirk 3 

 38 Jacobs Eric 2  91 Beckers Gerard 2  132 Bauduin Robert 3 

 41 Dequidt Isa 2  93 Verheggen Herman 2  134 Vanderkimpen Joseph 3 

 42 Jacobs Karel 2  95 Colpin Jacky 2  146 Meersman Lydia 4 

 44 De Veirman Octaaf 2  97 Belleter Linda 2  148 Van Tieghem Geert 4 

 50 Van Nieuwenhuyse Chris 2  99 Schelfhout Ria 2  156 Van Trappen Ilse >4 

 54 Temmerman Dirk 2  100 Knockaert Hans 2  166 Asselbergs Annie >4 

 56 Franckaert Rudi 2  101 De Maeseneer Etienne 2     

 




