
8ste Vrededaal-zoektocht 
Het startpunt van de zoektocht bevindt zich aan de kerk van Lippelo. In de buurt van de kerk zijn voldoende 
parkeerplaatsen te vinden waar je je wagen kan achterlaten. 
Begeef je voor het oplossen van de eerste vraag naar de infoborden met o.a. het stratenplan van Lippelo. 
 

VRAAG 1: Hoeveel maal komt het woord, dat we kunnen omschrijven als ‘DE PILOTEN DIE NA DE  
                   AFGESPROKEN TIJD TOEKOMEN’ al dan niet verborgen voor op het bord met “NATUUR 

                   VOOR IEDEREEN ”? 8x 

 
1. Tussen huisnummer “3” en “LIPPELOPAD” (d.i. kerk LLL). 
2. Bij “BROEKSTRAAT”, “AXA” RLL (rechts wandelen, rechts zoeken).  
 
VRAAG 2: Welke drie letters ontbreken in de reeks – AAABCDDEEEEEGIIKKLMNNRRTW – om twee  
                   woorden te vormen die hier bij elkaar voorkomen? 

                   K.U.: BEI – DEN – MAN – WEB – ROE – KOL - DAR 

DECORATIEWERKEN -  RAAMBEKLEDING 



 
Je loopt langs het voormalig gemeentehuis, dat nu dienst doet als de gemeentelijke Openbare Bibliotheek. Het 
is een dubbel rijhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl uit 1875, naar een ontwerp van L. Blomme. Het gebouw is 
aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. 
 

VRAAG 3: Hoeveel bedraagt het verschil tussen enerzijds het aantal maal dat ‘ ER’ voorkomt op het bord 

                   met “BLOMME” en anderzijds het aantal maal dat de letter ‘D’ voorkomt op datzelfde bord? 0 

 

VRAAG 4: Wie of wat brengt, volgens gegevens, mensen op een al dan niet ‘vreemde’ manier samen? 

MUSIC – VVH LIPPELO – PRIJSUITREIKING – BOERENGILDE – LANDELIJKE 
GILDE  
- Zie ook inleiding voor vraag 15:  “Deze voetbalclub is bij uitstek een ontmoetingsplaats waar  
  mensen met gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken.” 
- Zie ook op het einde van het routeblad: “We zien je graag terug op de prijsuitreiking..” 
- Geniet-jes ?? Twijfelachtig 
- In de vraag staat ook ‘volgens gegevens’ en dat is volgens het reglement ook op je verdere  
  wandelweg. Op het einde kom je terug bij de kerk. En daar lees je: “Samen beleef je meer” 

 



 
3. Wegwijzer met “DEN DORSTIGE DUIKER” RD (rechts wandelen, rechts zoeken). 

 

VRAAG 5: ‘EEN BENDE KOEIEN, ZO IS HET!’ Welk woord, dat hier meermaals te lezen is, is op fonetische  

                    wijze weergegeven met deze cryptische omschrijving?   VEJA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Tussen huisnummer “75a” en huisnummer “77” R (smal wandelpad). 
 

VRAAG 6: Welke klinker komt niet voor op het bord met het ‘verwilderd dier’? 

                    M.A.: A – E – I – O – U – Y. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Hoofdweg voorzichtig oversteken (gebruik het zebrapad). Wees uiterst voorzichtig! 
6. Bij houten paaltjes, “MUYS” LLL 
7. Einde pad R 
8. Asfaltweg L (d.i. boomkapel RLL) , maar los bij de elektriciteitscabine eerst de volgende vraag op. 
 

VRAAG 7: Met een goede speurneus kan je hier ergens “AUFSTELLVORRICHTUNG” vinden. Gevonden?   JA 
                        Welk jaartal lees je dan hierboven? 1875 
Zie hierboven  de inleiding voor vraag 3: Daar lezen we het jaar 1875. 
 
VRAAG 8: Los bij de tekst “3x400V+N” deze vraag op. Welk getal moet op de plaats van het sterretje  

                     komen om deze reeks aan te vullen volgens een hier te vinden logica: 56 - 12 - 31 - 55? 

 



 
9. Bij “LIPPELO” op wegwijzer RD (richting “ANTIEK”). 

VRAAG 9: Hoeveel bedraagt de som van de verschillende cijfers die niet voorkomen op het bord met “DE 
ASBROECKHOEVE”? En welke verschillende letters van “ons alfabet” komen voor op datzelfde bord? 

1697 (samengeteld Arabische & Romeinse cijfers) 
O – N – S – A – B – E – T 
Niet aanwezig 0-1-6-7-8-9 Maar ook de som 
van alle Romeinse cijfers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Verlichtingspaal met nummer “11849” L. 
11. Kapel RLL, maar los eerst de volgende drie vragen op met gegevens die te vinden zijn in de omgeving van 
de kapel (Zoek niet in de kapel). 
 
In 1858 werd hier de kapel van O.L.V. op de Molenheide gebouwd, onder leiding van pastoor Jos. Doms. 
Gedurende zijn pastoorschap werden hier ook de statiën van een kruisweg opgericht. Van deze kruisweg zijn nu 
geen sporen meer terug te vinden. Pastoor Jozef Doms stierf op 16 december 1872 en werd begraven omtrent 
één meter van de kerkmuur, aan de voet van het kruisbeeld. Zijn grafzerk is te lezen aan de zijkant van de kerk. 
Zeker eens doen! 
 

VRAAG 10: Hoeveel wezens, die geen larven zijn, bevinden zich in de omgeving van de kapel? 14 



VRAAG 11: Op een bord lees je een aantal, al dan niet vreemde betekenissen van een afgebeeld gegeven  
                       op datzelfde bord (gv) . Op hoeveel verschillende manieren kan je, door de teksten van  
                       bedoelde betekenissen horizontaal te verschuiven, verticaal het woord vormen dat je volgens  

                       Prisma kan omschrijven als de ‘rechterkant van boekhoudkundige rekeningen’? 48 

 
Met CREDIT = rechterkant van boekhoudkundige rekeningen  

ELECTRIC FENCER (3) 

ELEKTROZAUN (1) 

CLOTURE ELECTRIQUE (4) 

SCHRIKDRAAD (2) 

RECINTO ELETTRICO (2) 

CERCADO ELECTRICO (1) 

 
3 X 1 X 4 X 2 X 2 X 1 = 48 
 

VRAAG 12: Noteer volgens gegevens de naam van de op de kapel vermelde persoon. 

JOSEPHUS DOMS  –  JOSEPH DOMS  –  Jos. Doms  –  Jozef Doms   –   JEZUS  
Zie ook inleiding voor vraag 10! 
 

 
12. Vervolg uw weg. Driesprong L. 
 
Stop aan het bord met “OPGELET VOOR DE EIKENPROCESSIERUPS” voor het oplossen van volgende vraag. 
 
 

 
 
 



VRAAG 13: Hoeveel verschillende woorden, waarin verborgen de naam van een muzieknoot voorkomt,  
                       komen er voor op het bord met “EIKENPROCESSIERUPS”? 

                       K.U.: minder dan 5 – 5 – 6 – 7 – 8 – meer dan 8. 

 
13. Bij “OPPUURSEWEG” op straatnaambord R en via voetpad richting “IN SLECHTE STAAT”. 
14. Hoofdweg oversteken via zebrapad (richting “MOLLEZ”). Wees ook hier uiterst voorzichtig! 
15. “SCHELDEDIJKROUTE” L. 
 

VRAAG 14: Welk tienletterwoord kan gevormd worden met verschillende letters van plaatsnamen op de 
                      ‘oude wegwijzer’ (gv – één paal met wegwijzers) en voldoet aan de volgende betekenis? 

A. bevattend OMSLUITEND  
B. staatslui, die een land in het buitenland vertegenwoordigen  DIPLOMATEN 
C. wijdten van een slingerbeweging  AMPLITUDES – AMPLITUDO’S  



16. Eerste weg R. 
 

Een eindje verder kom je aan bij de parking van voetbalclub VVH Lippelo. Los met gegevens die te vinden zijn 
in de omgeving van de parking de volgende associatievraag op. 

 
VVH Lippelo werd opgericht in 1968. Herleving Lippelo sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg 
daarvoor het stamnummer 7198. De club stimuleert sporten in teamverband. Deze voetbalclub is bij uitstek 
een ontmoetingsplaats waar mensen met gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en 
vrienden kunnen maken. Voetbal is voor VVH Lippelo emotie en passie….! 
 

VRAAG 15: Associeer telkens één gegeven uit de eerste kolom met één gegeven uit de tweede kolom.  
                       Noteer als antwoord telkens de correcte letter-cijfercombinatie.  
                       (geen val: vb. A3 – B4 – C1 – D5 – E2) 

A. “PARTNER”      1. “TECHNO” 
B. “SURE”      2. groene hoorn 
C. “TELENET ”     3. “WIM 
D. smid      4. “NUMERO” 
E. groen persoon     5. ring 

A2 – B5 – C4 – D1 – E3 

 

17. Verlaat de parking via het asfaltpad naast de kantine (“VVH LIPPELO ” RLL). 
 

VRAAG 16: Welke letter moet worden toegevoegd aan de letters die een even aantal keer voorkomen op  
                       het bord met “WIPTERREIN” om al scrabbelend een bestaand, in Prisma voorkomend, woord te  
                       kunnen vormen? En welk woord kan je op die manier bekomen? 
 

N 
ONTVANGER 
 
 
 

 



Wandel verder tot aan het clubhuis van de wipschietclub. Aan de zijgevel van dit gebouw bemerk je een mozaïek.  
 

VRAAG 17: Hoeveel dagen verliepen er tussen het jaar waarvan hier het jaartal is vermeld en het begin van 
                      de gouden eeuw in Nederland? 
 De Juliaanse kalender  loopt tot en met 4 oktober 1582.  De dagen tussen 4 oktober 1582 en 15 oktober 
1582 bestaan NIET! De Gregoriaanse kalender begint vanaf 15 oktober 1582. 

1535 - 1601 
1536    1540    1544    1548    1552 

366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 

   1556    1560    1564    1568  

365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 

  1572    1576    1580   1582 1584   

365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 355 366 365 365 

 1588    1592    1596    1600    

365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366    

(47x365= 17 520)  +  (17x366= 6 222)  + 355 =  23 732 

1529 - 1601 
1530  1532    1536    1540    1544   

365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 

 1552    1556    1560    1564    

365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 

1568    1572    1576    1580   1582 1584 

366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 355 366 

   1588    1592    1596    1600  

365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366  

(52 x 365 = 18980) + 6588 + 355 = 25923=  25 923 

1601 - 1747 

(12810 + (111 x 365 = 40515) =  53 325 

1601 – 1900  

26352 + (227 x 365 = 82855) = 109 207 

 
18. Keer terug tot aan het blauwe bord met “VOOR UW VEILIGHEID!” 
 

VRAAG 18: Zoals zo dikwijls komt ook in deze tekst de klinker ‘E’ het meest aantal keren voor.  

                      Maar welke letter komt op dit bord het tweede meest aantal keren voor? I – N – T  
                      En welke klinker komt het minst aantal keren voor?  

                     A 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
19. Ga hier naar links (d.i. over het grasveld, richting alleenstaande boom). 
20. Grindpad L (d.i. tussen de twee omheiningen). 



21. Einde weg L. 
 

VRAAG 19: Hoeveel uren zal de zaak “ROSE & VIOLET” gesloten geweest zijn in de periode tussen de  
                       sprokkelmaand van 2022 en de oogstmaand van dit jaar, als je aanneemt dat men op officiële  
                       feestdagen de uurregeling van zondag neemt (volgens gegevens ter plaatse)? 

GEANNULEERD 
 

22. Steek de hoofdweg over via het zebrapad.  
23. Tussen “SPELENDE KINDEREN” en zwarte fiets (Koningsvelden inwandelen) . 
 

VRAAG 20: Welk woord komt zowel verborgen als niet verborgen voor op een bord met het verborgen  
                       woord dat kan omschreven worden als een ‘gevaarlijke besmettelijke ziekte’?  

 
DE – EN – IN (2x) 
– je(3x) – MILIEU 
– PESTICIDEN – 
PESTICIDENVRIJ 
– ZONDER   

 
 
 
 
VRAAG 21: Wat kan je, volgens gegevens ter plaatse, bekomen bij de firma ‘FLEURI’?  

 
Breakfast with flowers 
ontbijt 
koffie 
bloemen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. Einde weg L. 
 

VRAAG 22: Hoeveel vierkante openingen moesten er hier in een stalen plaat gemaakt worden om driemaal  



                      op identieke wijze “CHIRO” te maken (geen rekening houden met afgeronde hoekjes)? 274 / 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Tussen stenen muurtje en houten paaltjes (d.i. witte doorlopende lijn en parkeerplaatsen RLL). 
 

VRAAG 23: Een grondig zoekvraagje! Wat is het positieve verschil tussen twee verschillende jaartallen die  
                       hier in de onmiddellijke omgeving van je wandelweg voorkomen (niets zoeken op rioolroosters  
                       of –deksels) 

 M.A.: een vijfvoud – een zevenvoud – een negenvoud – één oneven getal – een priemgetal. 
 
 
2018-2007=11  
2018-1958=60  
2007-1958= 49  
2018-1892= 126  
2007-1892=115   
1958-1892=66 

 
 
 
 
 
 

26. Asfaltweg R (rechts wandelen). 
Een eindje verder kom je terug aan de kerk, waarbij je ook nog het antwoord kan vinden op de laatste drie 
vragen van deze zoektocht. 
 

VRAAG 24: Welk achtletterwoord, dat kan gescrabbeld worden met acht opeenvolgende letters uit de  
                       tekst op het bord met vijf jaartallen uit de 20ste eeuw, voldoet aan één van de volgende drie  



                       omschrijvingen? 

A: laten grazen: BEWEIDEN  

B: feestelijke markt: BRADERIE  

C: splitsen: VERDELEN 
                
 
 
 

 
 

VRAAG 25: Welk woord, waarin tweemaal de negende medeklinker uit ons alfabet voorkomt, bevindt zich  
                       in de onmiddellijke omgeving van “PAROCHIEKERK SINT -STEFAAN”? 

Lippelo – LIPPELO – verschillende – BOLLENBAAN – HASPELLEIDING - LANDELIJKE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 26: Welke windrichting benadert, volgens gegevens, het best de richting waarnaar de leeuw aan de  
                       linkerkant van het wapenschild op het grafmonume nt met “DES VICOMTES” kijkt? 

                      K.U.: het noorden – het oosten – het zuiden – het westen. 



 
 
REGLEMENT: 
D.4.3. Ook bij officiële 
wapenschilden geldt de conventie 
dat links en rechts beschouwd 
worden vanuit het standpunt van 
het schild zelf! Wat wij links zien, zal 
daarom in de beschrijving van dat 
wapenschild omschreven worden als 
‘rechts’! 
 
 
 
 

 
 
 

 
  


