
Woordje uitleg 3DE WANDELZOEKTOCHT 'DE ZILVERREIGER'. 

 
Vraag 1 : DRAGON : Baai = golf en keukenkruid = Dragon  

 

Vraag 2 : Alegria te vinden volgens gegevens in Stationstraat alsook StationSstraat  

 

Vraag 3 : Afschrijvertje aan het perron  

 

Vraag 4 : Nee-ja-nee : Niet struik, wel naam van struiklVis bij "Jordi", zoon van Cruyff/Vogeltjes   

boven klok: eigendom behorend tot Albertstraat 37. Opgepast keuzeantwoord: "NEE"≠"NEEN". 

  

Vraag 5 : Albert I (I moet er bij), leeuw (koning der dieren: zie reglement) op brievenbus maar kaart  

Hartenkoning op achterzijde verkeersbord telt niet mee: zie reglement!!!  

 

Vraag 6 : Op zijn neus kijken = teleurgesteld zijn (kijk even in Prisma bij "neus"!!!)  

 

Vraag 7 : Beaufor + t = Beaufort = schaal van 1-12  

 

Vraag 8 : HN03 = Salpeterzuur/waterstofnitraat op achterzijde roestbruin bord, verschillende cijfers  

bij formule = 1 2 en 3 = 6. Bij (reglement) is ook het gegeven (3) zelf meetellen.  

 

Vraag 9 : Volgende jaartallen kunnen met die 6 stickertjes gevormd worden. Men kan de 6 ook  

gebruiken als 9 (stickertje omdraaien) en dan kun je volgende NEGEN jaartallen vormen van oudst naar  

jongst: 1222-1226-1229-1262-1266-1269-1292-1296-1299.  

 

Vraag 10 : Timberlane wordt dan.”Maltbieren". Verborgen = malt, bier en maltbier. Fout =  

"maltbieren" is niet verborgen. "ALE" is ook niet verborgen in "MALTBIEREN". ALT is geen drank!  

 

Vraag 11 : Huisnummer 9 van gemeente Bornem omgedraaid gebruikt en wordt dan huisnummer 6.  

Verschil = 3.  

 

Vraag 12 : Verborgen in Kristof= ris en rist = reeks. "RITS" is niet verborgen in "KRISTOF".  

 

Vraag 13 : Ook door jullie? = Ja, door iedereen gekend! huisnummer = 73 VAN EYCK- VERMEIREN  

 

Vraag 14: Europeaan = Belg en roma = zigeuners, dus BELGROMA  

 

Vraag 15 : 2 bordjes met "SAMEN SPELEN" / 1ste  = 9 wezens en 2de = 6 wezens  

 

Vraag 16: "WEES VOORZICHTIG, WIJ ZIEN U GRAAG TERUG!" Ook komma en uitroepteken  

noteren!!!  

 

Vraag 17 : te vinden op oplaadtoestel = ALLE GO maar ook beALLEG00008921 en beALLEG00008922.  

 

Vraag 18: 6 dieren op driehoekig bord. Op andere borden is 'DIERENARTS' verborgen. 

  

Vraag 19 : Chabert te vinden als naam van minister in 1973 bij eerste steenlegging  

 

Vraag 20 : Au = goud en tel =van korte tijdsduur te vinden bij huis nummer 24, de som van 2 en 4 = 6  

= een tweevoud, een drievoud, een zesvoud. 6 is zeker geen achtvoud!!!  

 

Vraag 21 : Te vinden links bij huis nummer 44 in Allemanshofstraat en verder juist voorbij Van Loock  

bij huis nummer 35  



Vraag 22 : Van Loock = look = geslacht Allium = kinesitherapeute.  

 

Vraag 23 : Dus woorden beginnend met MUS = kleine bruinachtige vogel (zie Prisma), dus zowel  

Museum als Musée! Onderaan op bord bij Verhaeren (te zien) ook 1x = totaal 1 +3+3+ 1 = 8  

(keuzeantwoord!!!)  

 

Vraag 24 : Onderaan het bord: 123PRINTING. In één-twee-drie = snel (zie Prisma bij een) 123 = een  

onpaar getal alsook een drievoud, (som der cijfers van 123 = 6 = deelbaar door 3)  

 .  -  

 


