
UITSLAG 8ste  AUTOZOEKTOCHT OUDE DOOS 2022

29 4480

1 83 Peeters Francois Herk de Stad ERT 221,2 26 3 721 3759

2 26 Van Moere Elfride Beveren ERT 221,1 22 7 1109 3371

3 4 Belleter Linda Dendermonde ROS 220,5 31 2 4440 40

4 82 Corthouts Ria Herk de Stad ERT 220,4 46 17 1042 3438 P

5 27 Buyl Freddy Beveren ERT 219,9 150 121 15120 10640

6 28 Van Geystelen Christiana Beveren ERT 219,9 155 126 17340 12860

7 35 Dequidt Isa Beveren ERT 219,2 28 1 749 3731

8 34 Van Nieuwenhuyse Chris Beveren ERT 219,2 32 3 640 3840

9 11 Danneels Ria Jabbeke CAB 219,2 43 14 3645 835

10 42 Jansen Guido Ekeren ERT 218,9 31 2 1841 2639

11 25 Truyman Guido Beveren ERT 218,1 25 4 5901 1421

12 3 Duerinck Eugène Dendermonde ROS 217,5 24 5 1242 3238

13 52 Verheggen Frauke Overmere ROS 217,1 28 1 2916 1564

14 51 Thienpondt Annette Overmere ROS 217,1 31 2 5670 1190

15 50 Verheggen Herman Overmere ROS 217,1 26 3 2016 2464

16 54 Verheggen Kjetill Overmere ROS 217,1 34 5 26880 22400

17 53 Verheggen Lobke Overmere ROS 217,1 21 8 1296 3184

18 5 Caudron Sven Zele 216,5 28 1 3636 844

19 16 Jacobs Karel Buggenhout CAB 215,2 29 0 4032 448

20 57 Van Bruaene Jacques Gent CAB 215,2 29 0 142 4338

21 78 D'Haeseleer Michel Kester ROS 215,2 29 0 27000 22520

22 85 Maes Julienne Bornem ROS 215,2 28 1 10600 6120

23 8 Van Haver Wim Dendermonde ROS 215,2 31 2 10080 5600

24 45 Boon Marc Lokeren ROS 215,2 27 2 109680 105200

25 79 Elpers Hugette Kester ROS 215,2 32 3 18000 13520

26 44 Janssens Karin Lokeren ROS 215,2 32 3 41310 36830

27 9 Rooman Daisy Dendermonde 215,2 25 4 1944 2536

28 49 Van Itterbeeck ROS 215,2 25 4 28000 23520

29 80 De Bondt Ria Buggenhout ROS 215,2 24 5 6124 1644

30 17 Colpin Jacky Buggenhout CAB 215,2 34 5 9072 4592

31 6 Jacobs Eric Buggenhout CAB 215,2 23 6 1680 2800

32 81 Vermeire Walter Buggenhout ROS 215,2 35 6 8064 3584

33 48 Van Elsuwe Alain ROS 215,2 35 6 46000 41520

34 58 Liefhooghe Alix Gent CAB 215,2 21 8 2688 1792

35 7 Schelfhout Ria Buggenhout CAB 215,2 37 8 2224 2256

36 84 Rottiers Vic Bornem ROS 215,2 37 8 21900 17420

37 73 Van Hemelrijk Maria 215,2 121 92 9230 4750

38 72 Pas Roeland 215,2 148 119 12310 7830

39 10 Knockaert Hans Jabbeke CAB 214,2 23 6 10368 5888

40 65 Raes Rita Bornem ROS 213,8 24 5 1962 2518

41 22 De Gang Marie Paule Liezele ROS 213,8 22 7 864 3616

42 30 Van Damme Herwig Wondelgem CAB 212,9 25 4 186224 181744

43 29 Dierickx Koen Wondelgem CAB 212,9 36 7 13805 9325

44 15 De Winter Veerle Schellebelle 212,5 28 1 1152 3328

45 14 De Rycke Marc Schellebelle 212,5 33 4 1890 2590

46 64 Van den Mooter Rudy Bornem ROS 211,8 30 1 3456 1024

47 70 Mertens Eric Puurs ROS 210,3 25 4 1236 3244

48 55 Laenen Jose Putte MTT 209 26 3 3150 1330

49 1 Heine Elke Antwerpen ERT 207,7 27 2 1890 2590

50 2 Hendrickx Johan OLV Waver MTT 206,7 32 3 24000 19520

51 20 Van den Bosch Carla Keerbergen WRV 205,9 34 5 7560 3080

52 19 Van den Zegel Geert Keerbergen WRV 205,9 20 9 840 3640

53 62 Verstrepen Francine Berlaar MTT 204 29 0 6917 2437

54 38 Van Dessel Herman Putte MTT 200,7 33 4 20160 15680



55 32 De Landtsheer Raymond Dendermonde 193,1 32 3 15360 10880

56 24 Barbé Luc Hever ERT 192 27 2 196827 192347

57 23 Budts Pascale Hever ERT 192 14 15 14638 10158

58 37 De Landtsheer Pierre Lebbeke 191,8 25 4 1320 3160

59 60 Desmedt Kristof Lebbeke 190,8 28 1 8064 3584

60 43 Arnouts Danny Aartselaar ERT 189,6 40 11 2191 2289

61 31 Beeckman Jan Denderbelle 189,1 29 0 3780 700

62 47 De Wit Gerda Puurs 187,5 53 24 46656 42176

63 40 De Bruyn Maria Reet 186,8 21 8 603 3877

64 39 De Wit Daniël Reet 186,8 38 9 730 3750

65 46 Aerts François Puurs 185,8 34 5 24444 19964

66 59 Neyens Chris Schoten ERT 184,4 21 8 420 4060

67 41 Vandeneynde Marc Mechelen 175,6 26 3 2268 2212

68 61 Vanhagendoren Luk Werchter 169 30 1 8064 3584

69 75 Smets Geert Kampenhout 167,3 28 1 7560 3080

70 67 Brants René Edegem ERT 165,6 35 6 12096 7616

71 56 Van Trappen Ilse Herdersem ROS 123,9 45 16 10752 6272

72 21 Penne Lieve Kontich 115,7 30 1 8064 3584



MOTIVATIE 
 
VRAAG 1 
Welk woord dat we kunnen associëren met fauna komt voor op het bord met 
“TERUGKEREN IN DE TIJD” en telt vier verschillende letters? 
Fauna verwijst naar de dierenwereld. Het aantal letters speelt bij het oplossen van 
deze vraag geen rol. Het gaat over het aantal verschillende letters. Er dient ook 
gezocht over het volledige bord en niet alleen bij het onderdeel ‘fauna’. Zo vinden we 
REIGER, OTTER en BEVER. Het woord EENDEN telt slechts drie verschillende 
letters. Maar het woord GANS op het bord in een heel andere betekenis dan als dier, 
kan in een andere context ook de naam van een dier zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 2 
Een loper legt in werkelijkheid zowel de groene omloop als de blauwe omloop 
af die voorkomt op de plaat met “HAZEWINKEL - HET BROEK”. Welk van 
volgende vijf percentages benadert het best zijn afgelegde weg op onverhard 
terrein?  KU: 83% - 85% - 87% - 88% - 89% 
We vinden dat de groene route 5,8 km lang is en voor 91% onverhard is. De blauwe 
zone is 9,7 km lang en voor 82% onverhard. Er is dus 5278 m onverhard in de 
groene route en 7954 m in de blauwe route. De totale afstand van de twee routes is 



15500 m waarvan dus 13232 m onverhard. 13232:155 = 85,36%. Dus 85% 
aanduiden. 
 
 

 
 
 
 
VRAAG 
3 
Hoeveel 
maal 
komt op 
het bord 
met de 
nachteg
aal het 
woord 
voor dat 
we 
cryptisc
h 
omschri
jven als 
‘glad en 
glanzen
d 
maken 
voor het 
rondlop
en’? 
Voor 
‘glad en 
glanzen
d 
maken’ 
geeft 
Prisma 
BIEZEN 
aan en 
‘rondlop
en’ 

wordt daar WEIDEN. Op het bord met de nachtegaal vinden we BIEZENWEIDEN 
zowel in de teksten en op de kaart 10 maal. Er was ook nog een tweede bord. 
Oorspronkelijk stonden daarop de wandelactiviteiten van 2021, doch in de loop van 
de zoektochtperiode werden daarop de activiteiten van dit jaar aangebracht. De 
eventuele antwoorden zijn daarom facultatief.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 4 
Het veer Klein Willebroek - Boom 
verbindt volgens gegevens op de 
kaart twee knooppunten. Hoeveel 
bedraagt de som van de 

verschillende cijfers van die twee 
knooppunten? 
Op de kaart met Biezenweiden vinden we bij het 

veer de wandelknooppunten 101 en 121. De verschillende cijfers van deze 
knooppunten zijn 0, 1 en 2 wat een totaal van 3 geeft. Terug aan de weg was er nog 
en plan van een fietsroute. Daarop vinden we de fietsknooppunten 28 en 38 bij het 
veer. 2, 3 en 8 geven een totaal van 13. 
(tweemaal)  
 
 
 

 
VRAAG 5 
Als we de maanden van 2022 zouden 
rangschikken naar de openingsuren 
tijdens de weekends, beginnend met de 
maand waarin de toegang tot dit domein 
het grootst is, welke maand zou dan op de 



vierde plaats komen volgens gegevens op het bord met “SPORT. 
VLAANDEREN”?  
Dit was wel een grote teloperatie. Weekend is zaterdag en zondag. Dus in eerste 
instantie nagaan hoeveel dergelijke dagen er in elke maand zijn dit jaar. Maar ook 
bekijken hoeveel uren per dag het in iedere maand open is. Voor de maanden 
november tot en met februari zijn dat 10 uren. Voor maart en oktober 12 uren en voor 
de maanden april tot en met september 14 uren. 
Dit geeft dan voor januari 10x10=100, februari 8x10=80, maart 8x12=96, april 
9x14=126, mei 9x14=126, juni 8x14=112, juli 10x14=140, augustus 8x14=112, 
september 8x14=112, oktober 10x12=120, november 8x10=80 en december 
9x10=90. Als we nu rangschikken, beginnend met de grootste openingstijd komt 
OKTOBER op de vierde plaats.  
 

VRA
AG 6 
Hoev
eel 
pers
onen 
zijn 
er 
afge
beeld 
op 
het 
bord 
met 
“SPO

RT.VLAANDEREN WILLEBROEK”? 
Hier was het goed uitkijken naar de kleine figuurtjes. Surfers, zwemmers, kanoërs en 
roeiers niet vergeten. Wie alles zag kwam op een totaal van 21. Maar ook op het 
bord dat we ook bij de volgende vraag nodig hebben komt de gevraagde tekst voor. 
Daarop zijn 0 personen afgebeeld. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VRAAG 7 
De som der cijfers van de som der cijfers van 
de som van twee getallen die zich hier op een 
bord met “SPORT VLAANDEREN” bevinden is 
4. Hoeveel is de som van die twee getallen? 
Er komen verschillende borden in de omgeving 
voor. Op het bord met de openingsuren: 7, 8, 8, 
18, 20, 21, 30 en 30. Op het bord met 



camerabewaking: 21, 28, 2007 en 2830. Hiermee moeten we nu combinaties vinden 
van twee getallen die voldoen aan het gestelde. Dit vinden we  tweemaal bij 21 + 28 
= 49 want de som der cijfers is hier 13 en dus de nieuwe som 4. Ook tweemaal bij 30 
+ 28 = 58  want de som is hier weer 13 en de nieuwe som 4.Dit is ook het geval bij 
2007 + 2830 = 4837 want de som is hier 22 en de nieuwe som weer 4.Tot slot 
voldoet ook 2830 + 18 = 2848 want de som is 22 en ook hier is de nieuwe som 4. 
 
 
 
 
 
VRAAG 8 
 
Hoeveel is er verdwenen als we een hier 
voorkomend gegeven cryptisch zouden 
lezen? 
Op het bord met P&i van de firma uit Wetteren 
zien we dat die gevestigd is in de 
HONDERDWEG. Als we dit cryptisch lezen vinden we dat er 100 verdwenen is. 
 

 
 
 
VRAAG 9 
Hoeveel maal bemerkt men hier 
een roeier met het borstnummer 
“2”? 
Je niet laten afleiden door 
borstnummer en rugnummer. We 
goed de foto bekeek en de tekst 
las ‘Kano-wedstrijd’ wist dat er 
geen roeiers waren afgebeeld. Dus 
antwoorden met 0. (Peddel is een 
stok met twee bladen waarmee 
een kano wordt voortbewogen.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 10 
Welk in Prisma voorkomend woord kan men 
vormen als men twee woorden, voorkomend 
op de buitenzijde van de kapel, samenvoegt, 



één letter verwijdert en scrabbelt met de dan nog overblijvende letters? 
Op de kapel vinden we de tekst O.L.V. VAN LOURDES BID VOOR ONS. Als we bij 
VAN en LOURDES de U verwijderen kunnen we DANSVLOER vormen. De B 
verwijderen bij VAN en BID geeft DIVAN. De L wegdoen bij LOURDES en VOOR 
geeft VOOROUDERS en VOOR en ONS min de V brengt ons bij SONOOR. 
BID en ONS min S brengt BIDONS en min D BONIS. 
 

VRAAG 11 
Welk woord, dat je 
rechts voorbijrijdt, 
bevindt zich 
onmiddellijk voor 
het cryptisch 

omschreven woord ‘het bosje voor een keerwoord’? 
We rijden het woord rechts voorbij, dus kijken naar links. In Prisma vinden we dat 
een bosje een POL is. Langs onze weg vinden we daarbij het keerwoord LEPEL. Het 
woord POLLEPEL wordt voorafgegaan door het woordje DE. 

VRAAG 12 
Welk jaartal waarvan twee cijfers priemgetallen zijn, treft men hier in de 
omgeving van “Hazewinkelstraat” aan? (zoek niets op de grond) 
In de omgeving van het straatnaambord vinden we bovenaan de oude parochie in 
steen het jaartal I637. 3 en 7 zijn priemgetallen. Aan de overzijde op een cabine het 
jaartal 1973. Ook hier 3 en 7 als priemgetallen. 1 is geen priemgetal. 
 

 
 
 
 
VR
AA
G 
13 
Wel
k 
woo
rd 
best
aan
de 
uit 
vijf 
lette
rs 
kom
t in 



de tekst op het bord met “NATTE NATUUR EN DROMERIGE DORPJES” zowel 
verborgen als niet verborgen voor? 
Verschillende woorden komen alzo voor. BEVER en OTTERBEVEREILAND, 
BROEK en BROEKLANDEN, GROND en GRONDEN, OTTER en 
OTTERBEVEREILAND, RUPEL en RUPELSTREEK, SPORT en 
WATERSPORTERS, WATER en WATERSPORTERS, RIJKE en BELANGRIJKE, 
NATTE en DOORNATTE en ZENNE en ZENNEGAT. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VRAAG 14 
Tussen welke twee 
breedtecirkels bevinden we 
ons hier? (Antwoorden met 
twee gehele getallen 
volgens gegevens hier te 

vinden.) 
Breedtecirkels geven de afstand weer ten opzichte van de evenaar. Lengtelijnen 
doen dit ten opzichte van Greenwich. Op het bordje met het noodnummer 112 vinden 
we N 51.060882 en E 4.406751. Bij ons verhogen de graden bij breedtecirkels in de 
richting van het noorden. Dus enkel het deel bij N is van belang. Dus we bevinden 
ons hier tussen de 51ste en de 52ste breedtegraad.  

 
VRAAG 15 
Op de kaart op het bord met 
“WANDELNETWERK 
RIVIERENLAND” komen een 
aantal witte getallen voor op rode 
achtergrond. Welk van die 
getallen is het grootste daarop 
vermelde priemgetal? 



Door het bijna samenvallen van twee knooppuntnummers wordt het getal 2939 
gevormd en dat is een priemgetal. 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 16 
Vermits we ook de talen uit de ons omringende landen kennen is deze vraag 
niet zo moeilijk. Ja toch? Hoeveel letters telt, volgens gegevens hier, het woord 
dat aangeeft dat iets in zijn vroegere toestand hersteld werd? 
MA: 8  -  9  -  10  -  11 -  12  - 13 
Eerst antwoorden op de vraag JA toch. In zijn vroegere toestand herstellen is 
restaureren. Dit woord komt in het Nederlands voor GERESTAUREERD = 13, in het 
Frans RESTAUREE = 9, in het Duits RESTAURIERT = 11 en in het Engels 
RESTORED = 8 letters. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 17 
In het mooie gedicht ‘Zo spreekt de kaars’ komen verschillende persoonlijke 
voornaamwoorden voor. Welk voornaamwoord komt het meest voor in dat 

gedicht? 
In dat gedicht 
komen de 
persoonlijke 
voornaamwoorden 
IK en JE 
meermaals voor. 
IK komt als 
persoonlijk 
voornaamwoord 
het meest aantal 
maal voor. Er werd 
echter gewoon 
naar 
voornaamwoorden 
gevraagd en dan 
komt JE vijfmaal 
voor. Driemaal als 
persoonlijk 
voornaamwoord 
en tweemaal als 
bezittelijk 
voornaamwoord. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 18 
In welke woorden op het 
oorlogsmonument, in de 
nabijheid van het oud-
gemeentehuis, staat er een 
dubbele medeklinker of twee 
dezelfde klinkers? 
In het aanvullend reglement werd 
duidelijk gemaakt dat bij OF één 
van beide slechts mocht. Dus 
ofwel dubbele medeklinker ofwel 
twee dezelfde klinkers. Op het 
monument staat. Heffen AAN zijne 
dappere zonen gesneuveld VOOR EER en 
recht. Heffen en dappere mogen dus niet 
genoteerd. Op de zijkant is ook de maand 
MAART vermeld en de namen STEEMANS 
en DIDDENS. Bij het woord COCK komen er 
wel twee dezelfde medeklinkers voor maar 
dat is geen dubbele medeklinker. 
 



 
 
 
 
 
 
VRAAG 19 
Tijdens de tweede wereldoorlog verliepen 
er tussen het sneuvelen van de twee 
vermelde soldaten hier 8 maanden. Maar 
tijdens de eerste wereldoorlog sneuvelden 
twee Heffense soldaten met een 
tussenpauze van slechts enkele dagen. 
Hoeveel dagen verliepen er volgens 
gegevens tussen hun beider dood?  
Steemans stierf op 13 oktober 1914 en Van 
den Branden op 23 oktober 1914. Er verliepen 
dus 10 dagen tussen hun sneuvelen. 
Didde
ns 
stierf 
op 19 
oktob
er 
1918 
en 
Hofm
ans 
op 26 
oktob
er 
1918. 
Hier 
dus 
een 
verloo
p van 
slecht
s 7 
dagen
. 
Volgens een ander gegeven, op het 
monumentale graf bij de ingang van het 
kerkhof, duidelijk leesbaar van op de straat, 
staat echter genoteerd dat Hofmans op 24 
oktober 1918 sneuvelde. Hierdoor is er een 
verschil van 5 dagen. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 20 
Als het hier op een 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? 
In de tekst op het bord lezen we ‘vanaf de toltoren werd een KETTING over de 
Zenne gespannen’. We zien dat de toltoren niet op dezelfde oever staat als de kerk. 
We bevinden ons hier bij de kerk en volgens het kaartje bevinden we ons op de 
linkeroever. De toltoren stond dus op de RECHTER oever, maar de afgebeelde 
toltoren staat op het toeristisch bord en dat bord 
staat op de LINKER oever. 
 

 
VR
AA
G 
21 
Tijd
ens 
hoe
veel 
jare
n 
kon men in de vorige eeuw het 
wonderbaar gepolychromeerd Sint-

Annabeeld in de kapel bewonderen? 



Volgens de steen werd de kapel gebouwd in 1913 en bij de toeristische uitleg op het 
routeblad werd vermeld dat hij toen ook het beeldje plaatste. Op een andere steen in 
de kapel vinden we dat het beeldje gestolen werd in 1974. Het heeft er dus een tijdje 
gestaan in 1974. Bij de restauratie in 1977 werd in de muur een afbeelding ervan 
geplaatst. Afbeeldingen tellen voor werkelijkheid. Het beeldje stond dus vorige eeuw 
niet in de kapel vanaf 1901 tot en met 1912 en ook niet in 1975 en 1976. Dus tijdens 
14 jaren niet, dus tijdens 86 jaren wel. 
VRAAG 22 
Met welk woord, te lezen in deze kapel, kan men met vijf letters daarvan de 
naam van een hemels wezen vormen? 
ENGEL is de naam van een hemels wezen. Dit woord kan gevormd worden met vijf 
letters van het woord INGELGEM maar ook met vijf letters van het woord 
GESTOLEN. 

 
VRAAG 23 
Associeer iedere letter met 
één cijfer volgens gegevens 
in deze kapel! 

A. olie   B. doorns   C. 
tijm   D.  langwerpig             

1. ‘IEF’     2. ‘AND’     3. ‘UIV’    
4. ‘OED’ 
Op steentjes in de kapel met de tekst ‘bid voor 
ons’ vonden we o.a. volgende teksten waarbij de 
hier onderstreepte letters verwijzen naar de 
nummers in de vraag. : roos voor liefde, thymus 
van ootmoedigheid, lelie van 
zuiverheid en olijfboom van 
standvastigheid. Nu nog de 
verwijzing naar de letters vinden. 
Een olijfboom wordt gekweekt 
voor de oliegevende vruchten, 
rozen hebben doorns, tijm 

verwijst naar thymus en de bladen van de lelie zijn langwerpig. Dit geeft volgende 
combinaties: A2  B1  C4 en D3.  
 
VRAAG 24 
Welke letter komt in geen enkele naam van een 
persoon, vermeld in deze kapel, voor?  
MA: C - F - P - Q - X - Y - Z 
Als alle namen bekeken werden vond men geen Q, X 
en Z. 
 
 
 
 
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? 
Op de muur en naast de 
kerkingang vonden we dat 
GAB
RIEL 
HER
MAN
S 
hier 
in 

Leest pastoor was in 1852.  
Getalwaarde van de familienaam HERMANS  8 5 18 13 1 14 19 = 78 
Getalwaarde voornaam GABRIEL  7 1 2 18 9 5 12 = 54        Verschil 24. 
Op een andere gevel van de kerkmuur lezen we GABRIELI HERMANS. 
Getalwaarde voornaam GABRIELI   7 1 2 18 9 5 12 9 = 63    Verschil 15. 
In de tekst op het routeblad lezen we GABRIELLE HERMANS. 
Getalwaarde GABRIELLI  7 1 2 18 9 5 12 12 5 = 71               Verschil 7. 
 
 
 
 
 
VRAAG 26 
Tijdens de eerste wereldoorlog noteerde men hier in Leest alleen de namen van 
de gesneuvelde soldaten. Tijdens de tweede wereldoorlog werden ook de 
burgers vermeld die stierven door het oorlogsgeweld. Noteer voor elk van de 
hierbij genoemde personen een ‘S’ als ze stierven als soldaat en een ‘B’ als ze 
als burger stierven! 

A. JANSSENS A.  B. VERBRUGGEN J.  C. FIERENS I  D. VLOEBERGH  R  



Janssens Albert is een Soldaat uit 
de tweede wereldoorlog, 
Verbruggen Joannes is een Burger 
uit de tweede wereldoorlog maar 
Verbruggen Jan is een Soldaat uit 
de eerste wereldoorlog, Fierens Ivo 
is een Soldaat uit de eerste 
wereldoorlog en Vloebergh Remi is 
een Burger uit de tweede 
wereldoorlog. Er staat ook nog een 
andere Vloebergh vermeld doch 

met een andere voornaam. 
 
 
 
 

   VRAAG 27 
Ze zijn hier samen groot en wit en alhoewel zeker niet zo bedoeld zouden ze als 

Romeinse cijfers kunnen doorgaan. 
Hoeveel verschillende Romeinse 
getallen kan men gelijktijdig met 
hen maken? 
Boven een witte poort vinden we de 
tekens: I I X I I I X I I en nogmaals I I X 
I I I X I I . Met hen en dus niet met 
enkele van hen moeten we Romeinse 
getallen vormen. Vergelijk met de 

opgave ‘met letters van een woord’ ‘met de letters van een woord’. Men zou zeven 
kunnen antwoorden door I II III IX XI XII XIII te antwoorden, maar dan werd er één I 
niet gebruikt. Als men alle tekens gebruikt kan men slechts 6 verschillende Romeinse 
getallen vormen: I  II  III  XII   
XIII  XXIII. 
 

 
VR
AA
G 
28 

Wat komt op het bord met 
“TUSSEN ZENNE EN 
RUPEL” en “TUSSEN 
ZENNE”  voor dat volgens 
andere gegevens hier fout 



is?  
In de tekst op dat bord staat: “Dit weiland nabij de knooppunten 28 en 64 zorgt o.a. 
voor winterpret. In de tekst op het routeblad wordt dit ook bevestigd ‘het Robbroek 
zorgt voor winterpret”. Op de kaart langs de andere zijde van het toeristisch bord 
staan echter de wandelpunten 64 en 128 vermeld. Het wandelknooppunt 28  is dus 
fout vermeld. 

 
 
 
 
VRAAG 29 
In welk woord op het 
bord met “OUD 
GEMEENTEHUIS” 
komt verborgen het 
woord voor dat 
Prisma kent als:     
A. zangvogel?    B. 
prooi?    C. 
dansfeest?    D. lage 
vrouwenstem? 
Als zangvogel hebben 
we de MEES nodig, 
als prooi het AAS, als 
dansfeest het BAL en 
als lage vrouwenstem 
de ALT. Speuren op 
het bordje aan het 
gebouw levert dat voor 
A MEESTERS op, 
voor B NAAST, voor C 
BALKON  BALCON 
en BALCONY en voor 
D ALTES en ALTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 
Op de toegangspoort van de school tellen we 28 spiegeltjes. Op de school het 
telefoonnummer 015 27 28 16. Het getal 27 gaat op de school ons bekomen 
telresultaat vooraf. In het tweede deel van de vraag wordt niet meer over de school 

gesproken. Op het getal 28 volgt 
gewoon … het getal 29. 
VRAAG 31 
Als hier 1 + 1 + 1 = 15 waaraan is 
dan op dezelfde manier 7 + 7 + 7 
gelijk? 
Het cijfer 1 op de grond voor de 
ingang van de kapel werd  telkens 
met 5 steentjes aangebracht. Het 
cijfer 7 telkens met 7 steentjes. De 
drie steentjes komen dus samen op 
21. Trouwens ook het resultaat van 
de optelling van de drie cijfers. 

 
 
 
 
 

 
VRAAG 32 

Hoeveel jaren verliepen er tussen de jaren die hier op de kapel met hun jaartal 
zijn aangegeven? 
Op de hoekstenen bij de 



kapel vinden we 1855 en 1955. Het eerste jaar dat verliep en tussen die twee 
jaartallen ligt is 1856 en het laatste dat verliep voor 1955 is 1954. Dat zijn dus 99 
jaren.  

VRAAG 33 
Welk woord met een dubbele 
klinker, in Prisma 
voorkomend, komt hier in de 
omgeving van de viersprong 
bij de kapel verborgen voor 
op een blauw bord? 
We vinden hier 

straatnaamborden met ELLEBOOGSTRAAT 
LEEST MECHELEN en 
TIENDENSCHUURSTRAAT. Op een blauw 
bord onder een verkeersteken 
UITGEZONDERD PLAATSELIJK 
VERKEER. Zo vinden we minstens eenmaal 
ELLEBOOG, BOOG, OOG, OOGST, RAAT, 
STRAAT, EER, EEST, SCHUUR, UUR, 

HUUR, PLAAT, PLAATS, LAAT en KEER. 
 
VRAAG 34 
Wij noemen hem ‘Mister twenty-seven’ maar zoveel 
medeklinkers komen er niet voor in zijn naam. Hoeveel 
klinkers komen er wel in zijn volledige naam voor? 

Waarom ‘Mister twenty-seven’? Het 
eerste verwijst naar de een man met 
een vreemde naam en het tweede 
deel naar een aantal. Even de som 
maken van het 
nummer van 
iedere militair 
brengt ons al op 
weg. Bij 
Cavanagh 
vinden we 
415377 samen 
27, maar ook bij 
Green 1217286 
is samen 27. 
Dus zeker twee 
antwoorden 
geven. GREEN 
WALTER 
RICHARD heeft 6 klinkers in zijn 
volledige naam. Voor de andere 

naam het routeblad niet vergeten. Daar vinden we dat de piloot CAVANAGH 
LEONARD A ERNEST was. Die volledige naam bevat 9 klinkers. 
VRAAG 35 



Hoeveel bedraagt op de steen met “STRENGHT IN UNITY” de som der cijfers 
die er op voorkomen? 
Op het kleine steentje vooraan vinden we de gevraagde tekst. Daarop komt voor 158 
en de datum 23 1943 en ook 259. Op het embleem vinden we echter ook nog 
tweemaal 158. Als we al die cijfers optellen komen we tot 80. Maar die kleine steen 
bevindt zich op een zeer grote steen waarop ook nog andere steentjes voorkomen. 
De tekst bevindt zich dus ook op die grote steen met alles erop en eraan. Op de 
zijstenen vinden we telkens  20 2013. Dus tweemaal 8. En op de grote steen met de 
vliegtuigbemanning hun nummers 415377 135633 1411102 1217286 151179 
572568 en 657647. Totaal der cijfers 177. Op de grote steen vinden we dus in totaal 
80 + 8 + 8 + 177 = 273. 
 
 

VRAAG 36 
Van hoeveel personen komt de naam 
voor op een bord met “2013”? 
Op de zijkant van de steen vinden we 
twee identieke borden. Eén in het 
Nederlands het andere in het Engels. 
Op elk van die borden komen zeven 
namen voor. Het gaat op beide borden 
over dezelfde personen. Er werd niet 
gevraagd naar het aantal namen maar 

wel naar het aantal personen. 
Antwoorden met 7. 
 
 
VRAAG 37 
Met een ‘doel’ en een ‘kleine 
waterval’ omschrijven we er twee 
van de drie.  
Wat is het derde en wat zijn ze 
volgens gegevens alle drie? 
Een doel is een TARGET en een kleine 
waterval een CASCADE. Op het bord 
over de hop zien we dat die twee 
vergezeld zijn van CENTENIAL. 
Op het bord staat dat het HOPSOORTEN maar op het routeblad vermeldden we ook 
HOPVARIETEITEN. 
 
 



 
 
 
VRA
AG 
38 
Met 
welk 
land 
kan 
men 
volge
nde 
micro

brouwerijen associëren volgens gegevens hier? 
A. EMELISSE  B. GUINEU  C. FANTOME  D. DUNHAM  E. HAMMER 

          (geen afkortingen gebruiken) 
Op de verschillende affiches van het ‘Villaggio della birra’ kunnen we de 
verschillende namen terugvinden met de aanduiding van het land. 
Zo kunnen we antwoorden A NEDERLAND  B SPANJE  C BELGIE  D CANADA  E. 
ITALIE. 
 
VRAAG 39 
Hoeveel maanden verliepen er tussen de inhuldiging van Residentie Ten 
Brielen en dezelfde maand in het daaropvolgende eerste jaar waarvan in het 
jaartal tweemaal twee dezelfde cijfers voorkomen? 
De residentie werd ingehuldigd op 1 juni 1996. Het daaropvolgende eerste jaar met 
tweemaal twee dezelfde cijfers is het jaar 2002. De eerste maand die verliep na de 
inhuldiging is de maand juni. In 1996 verliepen er dus nog 7 maanden. In 1997, 
1998, 1999, 2000 en  2001 telkens 12. In 2002 verliepen er nog 5 maanden voor juni. 
Totaal 72 maanden. 
VRAAG 40 
Noteer de voornaam van de persoon waarin in de familienaam verborgen het 
woord voorkomt dat we omschrijven als: 

A. het enthousiasme!  B. aandacht!  C. onderpand!  D. vochtige kleefstof! 
Voor A vinden we ELAN, voor B ACHT voor C BORG en voor D GOM. Dit geeft op 
het bord de residentie voor A. MICHEL Bakelandt en PIETER Roelands, voor B 
ELSIE De Wachter, voor C MARCEL Borgys en FRANS De Borger en voor D 
FRANCOIS Van Gompel. Er stond ergens nergens dat we alleen op dat bord 
dienden te 
zoeken. Op het 



oorlogsmonument vonden we voor C ook EDM. De Borger. 
VRAAG 41 
A. Welke familienaam wordt op het 
bord met de Zwarte Hand tweemaal 
vermeld? 
B. In welke maand overleed het lid uit 
Tisselt van deze verzetsgroep dat 
volgens gegevens op dit bord als 
eerste overleed? 
A. In de lijst met leden vinden we 
tweemaal de naam VAN ZAELEN en 
tweemaal de naam VIVIJS. In de tekst 
boven die lijst vinden we ook nog de 
naam VIVIJS. Dus driemaal. In die tekst 
vinden we echter ook DE MOL en die 
komt ook voor in de ledenlijst. 
B. Bij de personen met de tekst 
“overleden” achter hun naam was het in 

november de eerste persoon die stierf in 1944. Maar in 1943 werd er iemand 
gefusilleerd, en is dus toen overleden, in de maand 
AUGUSTUS.  
 
 
 
 
 

 
VRAAG 42 
Op hoeveel 
van de bas-
reliëfs van 
de zeven 
weeën aan de buitenzijde van de 
kerk zijn geen vijf wezens 
merkbaar? 
Wezens zijn zowel mensen als dieren. 

In het reglement stond ook dat engelen als personen, dus ook wezens mochten 
geteld worden. Bij I zijn er door de duifjes meer dan 5, bij II komen we met de engel 
en de ezel op 5, bij III komen we op 5, bij IIII ook 5, bij V vinden we er 4, bij VI  en VII 
ook 5. Dus bij I en V zijn er geen 5 wezens. Antwoorden met 2. Maar op een bord 
over de geschiedenis van de kerk is ze afgebeeld en zijn er drie bas-reliëfs zichtbaar 
en op geen enkele zijn 5 wezens merkbaar. Dus ook 3 noteren. 
 



VRAAG 43 
Hoeveel maal wordt “KAZERNE DOSSIN” vermeld op het bord met 
“VREDESROUTE 1”? 
Op het grote bord vinden we onder de eerste route driemaal de gevraagde tekst. In 
het adres zelf staan de woorden aan elkaar en mogen dus niet geteld worden. Onder 
route 2 nogmaals driemaal de tekst. Onder route 3 echter viermaal. Totaal 10 maal. 
Maar ook aan de achterzijde van het grote paneel bevindt zich een identiek bord. 
Dus nogmaals 10 noteren. 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 44 
In welk jaar werd, volgens gegevens, de eerste steen gelegd van de nieuwe 
kerk? 
In de tekst op het bord met de geschiedenis van de kerk vinden we het jaartal 1836. 
Op de eerste steen in de muur van de kerk staat vermeld 30 Mai I836. 
 
 

 
 

VRAAG 45 
Noteer met 
Romeinse cijfers 
het jaartal dat 



voorkomt op de steen met “VOET”! 
Op de steen met VOET vinden we het jaartal 1898. Correct omzetten geeft 
MDCCCXCVIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 46 
Hoeveel verschillende jaartallen uit de eerste helft van een eeuw komen er voor 
op het bord met “PASTORIE”? 
Op het bord bij de ingang van de tuin 
van de pastorie komen in de tekst de 
jaartallen 1132 1639 1599 1639 1722 
1900 1997 en 1132 voor. Er komt ook 
de foto van de pastorie op voor met het 
jaartal I639. 1639 en I639 geven wel het 
zelfde jaar weer maar zijn verschillende 
jaartallen. Daar we de verschillende 
moeten nemen en 1900 in de tweede 

helft van een eeuw ligt komen we 
tot 4. Op het bord over de 
geschiedenis van de kerk vinden 
we in de doorlopende tekst 
‘….samen met de pastorie …’. 
Dus ook hier de jaartallen tellen. 
Hier 1132 1132 1538 1836 1901 
1997 en 1132. Hier komen we op 

4 verschillende. Op het grote bord met ‘VREDESFIETSROUTES’ vinden we 
onderaan ‘de oude pastorie’. Dus ook rekening houden met dit bord. Hierop geen 
enkel jaartal voor. Dus ook 0 noteren. 
 
 
VRAAG 47 
Noteer, volgens gegevens, de datum dat een raketbom viel op Ramsdonk! 
De vermelding over de raketbom komt tweemaal voor op de kerkmuur. ‘Slachtoffer 
van de raketbom 2 11 44 en bij de gesneuvelde helden 2 11 1944. 
VRAAG 48 

Door op het 
bord met 

“PRIMA MATER” 



en “SIMON” in een woord één letter tussen te voegen bekomen we de naam 
van een bepaald huwelijksfeest.  De hoeveelste huwelijksverjaardag viert men 
dan?   KU: 40ste – 50ste – 60ste – 70ste  
Op bedoeld bord vinden we ‘met een roestkleurige PATINA’ Als we hier de letter L 
tussen voegen krijgen we PLATINA en dat vieren we bij een 70ste 
huwelijksverjaardag. 
 
 

 
FOTO 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? 
We vinden op de steen dat Magdalena geboren werd in HEYNDONCK. De huidige 
schrijfwijze is HEINDONK. De Y en de C moeten verdwijnen, dus 2 letters en de I 
moet toegevoegd worden. Dus 1. Op de steen staat ook het dorp waar ze overleed 
WILLEBROECK maar we kunnen aannemen dat er daar ook wel iemand geboren is. 
Er werd immers niet gevraagd naar HAAR geboortedorp. WILLEBROEK schrijft men 
nu zo. Enkel de C , 1 letter dient men te verwijderen en 0 letters moeten toegevoegd 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 50 
Welk cijfer moet op de plaats van het 
sterretje komen volgens gegevens op 



dit bord? 
   2   0   2   4   5   1   2   3   2   *   3   1   2   1 
In het gedicht was het eerste vers HAAST JE REP JE. Hierin staan 7 medeklinkers 
en 5 klinkers een verschil van 2. In het tweede vers UIT JE BED staan 4 
medeklinkers en 4 klinkers. Een verschil van 0. ….. Het vers om het sterretje te 
kunnen invullen was EN IN DE RIJ. Hier vinden we 5 medeklinkers en 4 klinkers. Een 
verschil van 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 51 
Welke kleur wordt de LED volgens 
hier te vinden gegevens?  MA: 
rood - wit - geel - blauw - groen 
Op het oplaadpunt voor moto’s 
vinden we de tekst ‘let wordt wit’, ‘let 
wordt blauw’, ‘let wordt groen’. 
Onderaan zien we dat bij een storing 
de let rood wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 52 
Uit het hoeveelste decennium van de 
vorige eeuw komt hierop een jaartal 
voor? 
KU: 5de – 6de – 7de – 8ste – 9de 
Op het schilderij in de muur van de omheining rond de kerk vinden we ‘Leest 1975’. 
Dat jaartal hoort bij het 8ste decennium van de vorige eeuw. 
 
 

FOTO 53  
Op dit gebouw komt een jaartal 
voor uit het vorige millennium. 
Hoeveel verschillende even 
jaartallen uit datzelfde 
millennium kan men ook nog 
maken met die cijfers? 
KU: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – meer 
dan 8  
In de zijgevel vinden we het jaartal 
1870. De andere (in de vraag staat 

‘ook’) even jaartallen uit dat millennium die we met die cijfers kunnen maken zijn 
1078 1708 en 1780. Antwoorden met 3. 
 
 
 
FOTO 54 
Welk woord op het 
bord werd gevormd 
door telkens één letter 
te gebruiken uit een 
ander in leesrichting 
voorafgaand woord? 
(woorden na de vlag in 
logische volgorde 
lezen) 
Op het bord staat: ‘HET DORPSPLEIN VAN HEINDONK WERD HERINGERICHT 
MET DE STEUN VAN HET EUROPEES FONDS VOOR 
PLATTELANDSONTWIKKELING. EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR 
PLATTELANDSONTWIKKELING. EUROPA INVESTEERT IN ZIJN PLATTELAND. 
VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ. PROVINCIE ANTWERPEN.’ Bijvoorbeeld het 
woord VOOR kan men bijvoorbeeld vormen  met de letter V van VAN, de letter O van 



HEINDONK, de letter O van FONDS en de letter R van EUROPEES. De andere 
woorden kon men op een gelijkaardige manier vormen. 
 
 

 
 
FOTO 55 
Door welke verschillende zwarte cijfers, hier op een bord met “GELDIG” met 
elkaar te vermenigvuldigen wordt het resultaat 24? 
Op het bord bij het café treffen we de zwarte cijfers 10  1000  en 2483 aan. Het 
jaartal onderaan is niet met zwarte cijfers vermeld. We kunnen hiermee 3x8 en 
2X3X4 maken. Maar ook het cijfer 1, neutraal element bij een vermenigvuldiging, 
kunnen we gebruiken. Zo noteren we dan ook 1x3x8 en 1X2x3x4 nog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 56 
Welk soort getal is het nummer van het dichtstbijzijnde knooppunt ? 
MA: A. een even getal – B. een oneven getal – C. een priemgetal – D. een 
kwadraat – E. een viervoud 
U niet laten misleiden door de nummers op het paaltje bij het gefotografeerde. Men 

diende het dichtstbijzijnde knooppunt te 
zoeken bij de foto en dan met dat 
nummer de vraag beantwoorden. Op het 
plannetje kon men zien dat in 
werkelijkheid 146 het dichtste 
wandelknooppunt is. Is een A even getal 



Maar op het bord zijn ook afgebeelde knooppunten. Het afgebeelde knooppunt 151 
ligt op dat plan het dichtst bij de foto… en 151 is 
een C priemgetal en een B oneven getal. 
 

FOTO 57 
Hoeveel maal 
komt op het 
eigendom 
waarvan we 
dit detail 
fotografeerde
n de 
verborgen 
naam voor 
van de zesde 
toon van de 
diatonische 
toonladder? 
De zesde toon van de toonladder is de LA. Op 
het hoekhuis vonden we op de zijgevel 
STELLA. Datzelfde woord ook tweemaal op een 
spandoek met een volledig horizontaal woord 

verticaal geplaatst. Op een dubbel reclamebord waarvan de twee zijden van op de 
opoenbare weg leesbaar waren telkens nog tweemaal Stella. Daarop stond ook 
Bestella langs iedere zijde. Zo hebben we reeds 9 maal LA. Op het eigendom stonf 
echter ook een paaltje van wandelknooppunt 63. Daarop waren drie bordjes met 
telkens o.a. de woorden VLAANDEREN en RIVIERENLAND. Dus 
nog 6 maal LA. In totaal kon men dus 15 maal LA lezen. Het bord 
met de openingsuren is facultatief omwille van de 
zichtbaarheid van BUITEN het eigendom. (17) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FOTO 58 
Op een bord met witte en rode letters komt een 
woord voor dat bij uitspraak hetzelfde klinkt als 
het woord dat Prisma kent als een loper. Hoeveel 
letters moet men nog toevoegen om het correcte 
woord voor die loper te kunnen vormen met letters 
op het bedoelde bord? 



Op het bordje komt met witte letters PAS-PARTOE voor en met rode letters 
INTERIEUR. In Prisma vinden we dat een loper een PASSE-PARTOUT is. Om dat 
woord te vormen dient men slechts 1 letter bij te voegen, namelijk de letter S. Men 
kan immers de T gebruiken van interieur. Er werd niet gezegd dat alle letters van dat 
woord dezelfde kleur moesten hebben. 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 59  
Welke naam hebben we 
door elkaar gehutseld? 
‘AACDEEHHIMMMNOO’ 
In de vraag gaat het over een 
naam en niet over een woord. 
Het kan dus zijn dat we één of 
meerdere woorden hebben 
gebruikt. Hier ging het om de 
naam van een persoon 
bestaande uit een voornaam 
en een familienaam. Op de 
zijkant van het gebouw 
vonden we een bordje met 

MOHAMED OMACHINE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 60 
Welk jaartal uit 
de vorige eeuw 
treffen we aan 
op dit 
gebouw? 
Op de 
voorgevel bij de 
foto vonden we 
1911 en in de 
zijgevel 1975. 
 
 

 


