
 

 

Voor de 4de editie van deze wandelzoektocht had Vic ons een mooi parcours voorgeschoteld door Bornem, 

met start en aankomst aan de abdij. We wandelden daarbij ook door het domein en maakten o.a. kennis 

met de prachtige tuin. 

 

Vraag 5: Jaartal te vinden tussen wegopdracht 6 en wegopdracht 9: Hoeveel is de som, uitgedrukt 

in Arabische cijfers, van de verschillende cijfers van het jaartal dat het jaar aanduidt uit de 19de 

eeuw? 

Een eerste gegeven was I8 85 met resultaat 14. De verschillende letters van het jaartal MDCCCLXIII zijn 

MDCLXI of, omgezet in Arabische cijfers, 1661. Verderop vonden we op de sokkel van het beeld van de 

H. Bernardus nog 1900 = 10.  

 

Vraag 8: Hoeveel woorden waarin één letter i voorkomt bevinden er zich op de muur met 

“ALONE”? (“it” komt o.a. voor op bedoelde muur) 

Mogelijke antwoorden: TWEE – 3 – MEER DAN DRIE – 4. 

Hiervoor gebruikten we de tekst, in wit geschilderd op een muur: “clouds made it impossible to see 

anything let alone the universe”. “it” kregen we al cadeau en met “anything” en “universe”  kwamen we 

aan 3 woorden. Maar op de achterzijde van deze muur, die we nadien ook te zien kregen, stond nog 

“abdij”. Zo kwamen we aan de antwoorden MEER DAN DRIE en 4. Het was hier van belang te letten op 

de “DRIE” en niet 3, zoals blijkbaar toch mensen hadden geschreven. 

 

Vraag 11: Welke naam, te lezen van in de Barelstraat, eindigt op de drielettergroep ‘HOF’? 

We bevonden ons op dat ogenblik bij ’t Zandhof, op een reclamepaneel ’t cafe Zandhof genoemd. Te 

lezen van in de Barelstraat was hier van belang, want achter het café zagen we, op de parking, twee bordjes 

met T’ ZANDHOF . Verderop in de straat kwamen we ook nog voorbij ’t Weyndershof. 

 

Vraag 13: Welk woord, hier te zien, eindigt met een onbekende grootheid in de wiskunde? 

De onbekende grootheden in de wiskunde zijn X-Y-Z, dat is algemene kennis. Maar we waren verbaasd 

hoeveel woorden we daar vonden waarin deze voorkwamen. Debby en Sportcomplex waren snel 

gevonden. Op twee zitbanken stond Quality, aan een elektriciteitspaal Bandimex en Germany en tenslotte 

op een elektriciteitskastje – in de zijstraat maar binnen de zoekruimte – Energy. 

 

Vraag 18: Waar ben je welkom, volgens gegevens? 

Aan het begin van ons routeblad hadden we gelezen: ‘Welkom op onze Zilverreigerzoektocht 2022’. Dat 

was al een eerste antwoord. In de omgeving van waar de vraag gesteld werd lazen we ‘Welkom bij 

Market’. En dan was het zaak van aandachtig te blijven, want helemaal aan het einde van de zoektocht, 

bij het verlaten van het domein van de abdij, stond er een bord met ‘Welkom in de abdij van Bornem’. Op 

de parking lazen we op een bord met stratenplan ook nog ‘Welkom in Bornem’ maar dat werd niet meer 

vereist als bijkomend antwoord. 

 



Vraag 21: Bij crucifix: hoeveel is, uitgedrukt in Arabische cijfers, de som van de laatste drie 

verschillende cijfers van het hier vermelde jaartal onder Christus? 

Op de sokkel onder het kruisbeeld stond MDCCV. De laatste drie verschillende cijfers hiervan zijn DCV 

of 605. Maar aan de zijkant van dezelfde sokkel vonden we ook nog het jaartal 1838 en dan bekomen we 

12 als resultaat.  

 

Tot slot kregen we nog twee vragen aan de Zilverreiger in Weert, mooie afsluiter voor een leuke zoektocht. 

Vraag 23: Wanneer ik bij een mijnheer Peeters zijn voornaam één twintigste voeg en even scrabbel 

bekom ik de familienaam van een vroegere minister. Uit hoeveel medeklinkers bestaat de voornaam 

van de hier vermelde minister? 

Mogelijke antwoorden: ZES – MEER DAN VIJF – MEER DAN VIER – VIER – TWEE 

MEER DAN TWEE – DRIE. 

Mijnheer Peeters, de laatste burgemeester van Weert,  had Bernard als voornaam en als we daar één ‘t’ aan 

toevoegen kunnen we Bertrand vormen. Op een bronzen plaat konden we lezen dat Minister Alfred 

Bertrand in 1969 de Zilverreiger kwam inhuldigen. Het aantal medeklinkers in zijn voornaam is VIER, 

maar ook TWEE MEER DAN TWEE. 

 

Net zoals de vorige jaren was dit een zoektocht die vrij eenvoudig oogde, maar toch voorzien van de 

nodige instinkers. Het is bij Vic altijd opletten geblazen, want ergens slaagt hij er toch altijd in om de 

deelnemers hier en daar te vangen met een listige vraag. 

In ieder geval: we hebben ervan genoten!                                                                                     Jacky C. 
 

         

   Foutenlast Caboraleden          
 1 Janssens Karin 0   30 Leyssens Jos 1  

 2 Beernaert Stefaan 0   32 Malengier Marcel 1  

 3 Jacobs Karel 0  33 Van Nieuwenhuyse Chris 1  

 4 Duerinck Eugene 0  34 Thienpondt Annette 1  

 6 Delauw Karl 0  37 Schollaert Eddy 1  

 8 D'Haeseleer Michel 0  38 Dequidt Isa 1  

 10 Dierickx Koen 0  40 Verheggen Herman 1  

 11 Van Haver Wim 0  48 De Backer Yolande 1  

 14 Knockaert Hans 0  50 Liefooghe Alix 1  

 17 Roels Anne-Marie 0  51 Van Bruaene Jacques 1  

 19 Elpers Hugette 0  62 Vanacker Danny 2  

 20 Belleter Linda 0  63 Van Hemelrijck Maria 2  

 21 Danneels Ria 0   66 Van Wayenberge Robert 2  

 23 De Rycke Marc 0  70 Pas Roeland 2  

 24 Colpin Jacky 0   78 Meersman Lydia 3  

 26 Van Damme Herwig 0  79 Hendrickx Johan 3  

 27 De Veirman Octaaf 0   84 Wullaert Wim 3  

         
 


