
 

 

Van eind januari tot eind juni 2022 liep de 8ste editie van deze zoektocht, met dit jaar een autorit 

vertrekkende in Blaasveld en die ons langs rustige wegen naar de verschillende deelgemeenten van 

Willebroek bracht. Met 60 vragen, waarvan 12 fotovragen, is het altijd een hele  opdracht. En wie een 

zoektocht doet van Ann† en Eddy weet waaraan hij zich mag verwachten. Maar zo hebben we het graag 

… de hen eigen stijl trouw blijvend. 

 

Waar we al een eerste keer tegen de lamp liepen was bij het beantwoorden van  

Vraag 9:  Hoeveel maal bemerkt men hier een roeier met het borstnummer “2”? 

Op een met foto’s versierde elektriciteitskast zagen we een 

aantal mensen in bootjes, met zowel rug- als 

borstnummers. Goed opgelet, want dat was waarschijnlijk 

de val en geantwoord met 2 roeiers. Bleek achteraf dat er 

helemaal geen of 0 roeiers op voorkwamen. Een roeier 

heeft twee roeispanen en de afgebeelde sporters waren 

bezig met een kanowedstrijd, waarbij peddels gebruikt 

worden (stok met een of twee bladen waarmee een kano 

wordt voortbewogen). 

 

 

Vraag 20: Als het hier op het bord met “WANDELNETWERK” voorkomend schilderij de Zenne 

te Heffen voorstelt rond 1415 welk voorwerp ontbreekt dan volgens gegevens op dat schilderij en 

op welke oever van de Zenne staat de toltoren? 

Het antwoord op het eerste deel van de vraag was te vinden op het bedoelde bord, nl. dat er in 1415 vanaf 

de toltoren een ketting werd gespannen. 

Op de erop voorkomende foto konden we zien dat de toltoren op de andere oever dan de kerk stond, dus 

op de rechteroever. Maar het bord met de afbeelding van de toltoren staat op de linkeroever, wat een 

dubbel antwoord geeft op het tweede deel van de vraag. 

 

Vraag 25: Hij was volgens gegevens op een gedenksteen in de kerkmuur pastor van Leest in 1852 

en de naam van zijn geboortedorp komt verborgen voor op een steen. Hoeveel bedraagt, volgens 

gegevens, het absolute verschil tussen enerzijds de getalwaarde van zijn voornaam en anderzijds de 

getalwaarde van zijn familienaam? 

Naast de kerkingang vinden we 

een steen met Gabriel Hermans, 

pastor in Leest, geboren in Veerle. 

De getalwaarde van zijn 

familienaam bedraagt 78 (8 + 5 + 

18 + 13 + 1 + 14 + 19). 

Zijn voornaam ‘Gabriel’ geeft 54. 

Op een tweede steen achteraan de 

kerk vinden we ‘Gabrieli’ 

getalwaarde 63 en in de tekst van 

ons routeblad werd hij ‘Gabrielle’ 

genoemd, waarde 71. 

Zo maken we driemaal het verschil tussen de familienaam en de voornaam en bekomen zo respectievelijk 

de antwoorden 24 – 15 – 7.  

 



Vraag 30: Welk getal hier op de school gaat het getal vooraf dat overeenkomt met het aantal als 

spiegeltjes bedoelde cirkels op de rode toegangspoort en welk getal volgt op het getal dat het aantal 

spiegeltjes aangeeft? 

We bevinden ons aan de Basisschool De Spiegel en tellen op de schoolpoort 28 spiegeltjes. In het 

telefoonnummer 015/ 27 28 16 komt het getal ‘27’ vóór ‘28’. 

In het tweede deel van de vraag is er geen sprake meer van de school, en dan volgt logischerwijs het getal 

29 op het getal 28. 

 

Vraag 49: Op de steen met “MAGDALENA DE LAET” komt de naam van een geboortedorp voor. 

Hoeveel letters moeten uit de naam van het geboortedorp verdwijnen om de huidige schrijfwijze 

van de naam van dat dorp te bekomen en hoeveel letters moeten toegevoegd worden? 

 

Op haar grafsteen lezen we dat Maria werd geboren te 

‘Heyndonck’, de oude benaming van het huidige 

‘Heindonk’. We moeten dus 2 letters verwijderen (Y en 

C) en 1 letter toevoegen (I). 

Maar ook de plaats waar ze overleed, nl. Willebroeck, 

staat erop. Dit moeten we uiteraard ook als een 

geboortedorp beschouwen en dan moet er 1 letter (C) 

verwijderd en 0 letters toegevoegd. 

Het verwachte antwoord: 2 – 1 / 1 – 0. 

 

 

 

 

 

 

Het was niet onze beste uitslag van het voorjaar, maar we hebben ons goed geamuseerd met deze 

zoektocht. Een prachtig parcours, leuke vragen, zeker eentje die we volgend jaar direct een plaatsje geven 

in onze zoektochtagenda. 

 

Jacky C. 

 

        

   Score Caboraleden    max. 240   26 Janssens Karin 215,2 

 3 Belleter Linda 220,5   30 Colpin Jacky 215,2 

 7 Dequidt Isa 219,2   31 Jacobs Eric 215,2 

 8 Van Nieuwenhuyse Chris 219,2   34 Liefhooghe Alix 215,2 

 9 Danneels Ria 219,2   35 Schelfhout Ria 215,2 

 12 Duerinck Eugène 217,5   36 Rottiers Vic 215,2 

 14 Thienpondt Annette 217,1   37 Van Hemelrijk Maria 215,2 

 15 Verheggen Herman 217,1   38 Pas Roeland 215,2 

 19 Jacobs Karel 215,2   39 Knockaert Hans 214,2 

 20 Van Bruaene Jacques 215,2   42 Van Damme Herwig 212,9 

 21 D'Haeseleer Michel 215,2   43 Dierickx Koen 212,9 

  22 Maes Julienne 215,2   45 De Rycke Marc 212,5 

  23 Van Haver Wim 215,2   47 Mertens Erik 210,3 

  25 Elpers Hugette 215,2   50 Hendrickx Johan 206,7 

        
 




