
UITSLAG 24ste  HERFSTZOEKTOCHT 2021

211 41

1 13 Verheggen Kjetill Overmere ROS 0,9 186 25 20 21

2 11 Verheggen Herman Overmere ROS 0,9 173 38 26 15

3 12 Thienpondt Annette Overmere ROS 0,9 158 53 27 14

4 119 Van Haver Wim Dendermonde ROS 2,05 149 62 20 21

5 8 Heine Elke Antwerpen ERT 2,25 151 60 13 28

6 120 Rooman Daisy Dendermonde ROS 2,55 173 38 30 11

7 87 Van Bruaene Jacques Gent CAB 2,8 164 47 21 20

8 88 Liefhooghe Alix Gent CAB 2,8 144 67 19 22

9 115 Jacobs Karel Buggenhout CAB 2,8 130 81 18 23

10 116 Colpin Jacky Buggenhout CAB 3,05 177 34 37 4

11 96 De Bondt Ria Buggenhout ROS 3,05 122 89 22 19

12 30 Hendrickx Johan OLV Waver MTT 3,15 147 64 21 20

13 95 Vermeiren Walter Buggenhout ROS 3,3 144 67 17 24

14 102 Van Dessel Herman Putte MTT 3,45 137 74 37 4

15 14 Duerinck Eugène Dendermonde ROS 3,5 159 52 21 20

16 89 Van Damme Herwig Wondelgem CAB 3,55 169 42 14 27

17 117 Rottiers Vic Bornem RCS 3,8 157 54 23 18

18 103 Laenen José Putte MTT 3,9 152 59 28 13

19 90 Dierickx Koen Wondelgem CAB 4,05 149 62 30 11

20 15 Belleter Linda Dendermonde ROS 4,15 181 30 38 3

21 50 D'Haeseleer Michel Kester ROS 4,3 157 54 20 21

22 51 Elpers Hugette Kester ROS 4,55 145 66 20 21

23 32 Neyens Chris Schoten ERT 4,6 134 77 18 23

24 49 Knockaert Hans Jabbeke CAB 5,05 208 3 27 14

25 113 Truyman Guido Beveren ERT 5,05 159 52 25 16

26 48 Danneels Ria Jabbeke CAB 5,05 159 52 9 32

27 114 Van Moere Elfride Beveren ERT 5,05 130 81 11 30

28 111 Buyl Freddy Beveren ERT 5,15 155 56 21 20

29 112 Van Geystelen Christiana Beveren ERT 5,15 150 61 10 31

30 29 Van Den Bosch Carla Keerbergen WRV 5,55 175 36 35 6

31 28 Van Den Zegel Geert Keerbergen WRV 5,55 150 61 15 26

32 109 Van Nieuwenhuyse Chris Beveren ERT 5,55 137 74 21 20

33 110 Dequidt Isa Beveren ERT 5,55 116 95 28 13

34 104 Verstrepen Francine Berlaar MTT 5,7 146 65 17 24

35 34 Peeters François Herk de stad ERT 5,95 175 36 24 17

36 21 Janssens Lus Zandhoven ERT 5,95 142 69 14 27

37 33 Wils Arlette Brasschaat ERT 6 134 77 33 8

38 7 Jansen Guido Ekeren ERT 6,05 141 70 21 20

39 24 Imbert Eddy Zoersel ERT 6,15 163 48 20 21

40 22 Eyselbergs Agnes Zandhoven ERT 6,2 158 53 18 23

41 9 Vercammen Nicole Oelegem ERT 6,3 159 52 19 22

42 35 Corthouts Ria Herk de stad ERT 6,4 148 63 6 35

43 23 Ligtvoet Martine Zoersel ERT 6,65 134 77 20 21

44 106 Bellens Louis Olen ERT 7,1 164 47 22 19

45 108 Hufkens Roger Geel ERT 7,1 155 56 22 19

46 107 Peeters Paula Geel ERT 7,1 150 61 18 23

47 105 Van de Vel Hilda Olen ERT 7,1 142 69 28 13

48 26 Barbé Luc Hever ERT 7,3 152 59 27 14

49 27 Verhoft Francine Kontich ERT 7,3 144 67 17 24

50 25 Budts Pascale Hever ERT 7,3 128 83 14 27

51 43 Heirwegh Celine Wilrijk ERT 7,65 150 61 11 30

52 57 Mertens Erik Puurs ROS 7,75 133 78 19 22

53 94 Janssens Micheline Deurne ERT 8,3 158 53 23 18

54 20 Verbist Jan Deurne ERT 8,3 148 63 15 26



55 93 Tack Marcel Deurne ERT 8,3 138 73 7 34

56 6 Aerts François Puurs 8,8 144 67 4 37

57 99 Arnouts Danny Aartselaar ERT 9,4 120 91 24 17

58 3 De Wit Daniel Reet 9,55 123 88 29 12

59 4 De Bruyn Maria Reet 9,55 69 142 12 29

60 5 De Wit Gerda Puurs 9,8 126 85 36 5

61 41 Doggen Gie Antwerpen 12,35 187 24 27 14

62 56 Guldentops Dirk Edegem ERT 14,8 157 54 29 12

63 44 Delval Jean Edegem ERT 15,05 126 85 12 29

64 118 Verhaeghe Kim Deurne 15,75 162 49 22 19

65 53 Vanhagendoren Luc Werchter 19,5 169 42 19 22

66 31 De Leeuw François Edegem 19,8 167 44 19 22

67 100 Schulte Jonneke Antwerpen RCS 20,75 137 74 28 13

68 101 Cruysweegs Johan Antwerpen RCS 21 127 84 25 16

69 52 Dhollander Rik Sint Pauwels 26,65 147 64 17 24



MOTIVATIE HERFSTZOEKTOCHT WILRIJK 2021 

 

      VRAAG 1 

Noteer het 

woord 

waarin 

twee 

dezelfde 

letters 

mekaar 

éénmaal 

onmiddelli

jk opvolgen en dat zich bevindt op het bord 

waarop de naam van een vorstelijk 

hoofddeksel voorkomt! 

De naam van het vorstelijk hoofddeksel is 

KROON en zo’n bord komt in de zoekruimte (tot volgende wegopdracht) enkele malen voor. 

Boven de inkomdeur DE NIEUWE KROON. We noteren dus KROON want hierin vinden we de 

opeenvolgende letters O. 

Naast de ingang nog een 

bordje met DE NIEUWE 

KROON. Dus nogmaals 

KROON. 

Op iedere zijde van de lichtbak 

CAFE DE NIEUWE KROON 

FEESTZAAL. Dus nu tweemaal 

KROON en ook tweemaal 

FEESTZAAL want hier komt 

éénmaal de letter E dubbel 

voor en éénmaal de letter A. 

Als we wat verder wandelen 

vinden we op de zijmuur, 

achterwaarts, nog een groot 

bord met hier de tekst: CAFE FEESTZAAL DE NIEUWE KROON KOFFIETAFELS 

VERGADERZAAL PRIMUS HAACHT AND BOTTLED IN. De woorden op de blauwe sticker zijn te 

klein en eventueel facultatief. Voor dit grote bord noteren we weer FEESTZAAL en KROON en 

ook KOFFIETAFELS, VERGADERZAAL, HAACHT en BOTTLED. Opgelet er is een verschil in 

vraagstelling tussen ‘éénmaal twee dezelfde letters’ en ‘twee dezelfde letters éénmaal’. 

 



 

VRAAG 2 

Rangschik deze tien lettergroepjes, verborgen voorkomend in 

een woord op een wegwijzer, zoals ze hier voorkomen van 

boven naar beneden, door het noteren van een tienlettergroep! 

A. ‘FEE’        B. ‘OOT’        C. ‘WAY’        D. ‘CAN’        E. 

‘WEE’    

           F. ‘ALA’            G. ‘ROO’           H. ‘BIJ’          I. ‘BAK’          

J. ‘PIC’ 

Bij de broodjeszaak vinden we 10  wegwijzertjes onder elkaar. Met 

in volgorde volgende teksten: Sweet & Salty – Take away – 

Belegde broodjes – Salades – Coffee – Picknick – American – 

Gebak – Smootties – Ontbijt.  Dit geeft dan als antwoord: 

ECGFAJDIBH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAAG 3 

Welk woord, in Prisma als trefwoord 

voorkomend, kan men scrabbelen met vijf 

opeenvolgende letters van een woord dat zich 

aan de 

gevel van 

het 

bedoelde 

huis 

bevindt? 

Eerst de 

tekst boven de vraag grondig lezen. Het gaat daar over 

een gebouw links van de weg, de pastorie, en een huis 

met reclame rechts van de weg. Op de pastorie vinden we ‘WILRIJK SINT-BAVO STRAAT’. Deze 

tekst staat echter op een tuinmuur en niet op een gevel. Op de zijgevel rechts vinden we in grote 

letters: VISITEZ LES GRANDS MAGASINS LEONHARD TIETZ 

ANVERS. Met het woord GRANDS vormen we DRANG. Met 

MAGASINS SINAS, met LEONHARD AHORN met ANVERS zowel 

ERVAN, RAVEN als VAREN. Aan de voorgevel bevindt zich echter 

een bordje met KWB LOKAAL VZW. Met LOKAAL kan KOALA 

gevormd worden en met LOKAAL (niet dezelfde letters als bij het 

vorige) nogmaals KOALA. Er werd immers niet gevraagd naar 

verschillende woorden en steeds moeten alle mogelijke antwoorden genoteerd worden. De 



teksten op de deur behoren niet tot de gevel. OHAEN(ouwehoeren) moet met deelteken en kan 

dus hier niet gevormd worden met LEONHARD. 

 

 

VRAAG 4 

Op het grote bord (ruim 5 meter hoog) met “S C H O O L   I N   

W E R K I N G” wordt SECUNDAIR meermaals afgekort tot ‘S’, 

telkens vergezeld door twee klinkers of door één klinker en 

één medeklinker. Hoeveel maal is de ‘S’ op dat bord in een 

drielettergroep vergezeld:  

A. van twee klinkers? 

B. van één klinker en één medeklinker?  

Er komen daar twee identieke borden voor. Dus zowel voor A als 

voor B moet het antwoord dus tweemaal genoteerd worden. Op 

het bord vinden we ASO TSO BSO ASO TSO en BSO onder 

elkaar en onderaan nog eens BSO. Je echter niet laten afleiden 

door de in de inleiding van de vraag vermelde SECUNDAIR. In de 

vraag zelf gaat het over de letter S in een drielettergroep. We 

vinden ook driemaal STE. (1 ste) Dus tien drielettergroepjes met 

een S. Voor onderdeel A wordt dat dan 2 voor onderdeel B 8. 

 

 

 

 

 

 

VRAAG 5 

Welk van volgende vijf teksten wandel je hier tussen wegopdracht 1 en wegopdracht  2 

voorbij? (enkel overeenkomstige letter noteren)          

          A. “S I N T  U R S U L A  I N S T I T U U T” 

          B. “S I N T – U R S U L A – I N S T I T U U T” 

          C. “S T  U R S U L A  I N S T I T U U T” 

          D. “S I N T – U R S U L A.I N S T I T U U T” 

          E. “S I N T   U R S U L A – I  N  S  T  I  T  U  U  T” 

Vermits bij te lezen teksten alle tekens buiten letters en cijfers 

mogen weggedacht worden zijn eigenlijk de teksten bij A, B en E hetzelfde. Door de grotere spatie 

zijn het telkens drie woorden en zo’n tekst komt zelfs meermaals correct voor. (zie foto bij vraag 4) 

Bij tekst D staan er hier maar twee woorden en die tekst vinden we niet meer terug. Tekst C 

vinden we in enorm grote sierletters terug op de zijgevel van het instituut. 

VRAAG 6 



Toen ik dat woord op de steen zag staan 

dacht ik aan het ondeugend volksliedje 

van Emiel Hullebroeck over zijn 

TINNEKE. Hoeveel medeklinkers uit de 

tweede helft van ons alfabet bevinden er 

zich in het woord dat, in leesrichting, dat 

bewuste woord op die steen voorafgaat?  

Het liedje dat bij me opkwam was TINNEKE 

VAN HEULE. We moeten dus op zoek naar 

de gemeentenaam HEULE. Die vinden we 

op het gebouw van de Ursulinen, naast de 

trap bij de hoofdingang. Op de steen staat 

AANNEMER voor het woord HEULE. In dat 

woord staan 3 medeklinkers uit de tweede helft van ons alfabet. Op het tweede gebouw van de Ursulinen is 

er ook zo’n steen maar hier wordt HEULE voorafgegaan door HERENTALS. In dat woord 4 medeklinkers 

uit de tweede helft van het alfabet. Sommige deelnemers hebben alle woorden geteld. Hier hadden we 

inderdaad beter het woord ‘onmiddellijk’ bijgezet met de kans dat men dan zou antwoorden met ‘niets’ 

omdat er een spatie staat.  

 

 

 

VRAAG 7 

Welke letters moet men uit een hier te lezen 

woord verwijderen om met de overblijvende 

letters de naam te scrabbelen van ‘de 

luchtlaag om de aarde’? 

In Prisma vinden we dat ‘de luchtlaag om de 

aarde’ de ATMOSFEER is. Onderaan de 

muurschildering op de zijgevel van het hoekhuis 

vinden we het woord METAMORFOSE. 

Als we een M en één O verwijderen uit dat 

woord en scrabbelen met de 9 overblijvende letters kunnen we ATMOSFEER vormen! 

 

 

VRAAG 8 

In deze straat fotografeerden we 10 details die zich bevinden aan een woning. Noteer voor iedere 

foto het huisnummer van de woning waar we het detail aantreffen!  

A.  B.  C.  D.  E. 
         

 
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

F.  

 

G. 
  H.  I.  J. 

         

  

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  
Goed speuren in deze straat leverde het volgende resultaat op: 

A. 28  B. 64  C. 61  D. 2  E. 58  F. 2 G. 28 H. 57 I. 55   J. 22 

 

 

VRAAG 9 

Hoeveel bedraagt het verschil tussen enerzijds het aantal maal dat er 

een ‘F I E T S E R’ voorkomt op het bord met “K R U I S P U N T” en 

anderzijds het aantal maal dat er al of niet verborgen een    “F I E T S 

E R” voorkomt op hetzelfde bord? 

Het bord met de tekst “KRUISPUNT” vonden we juist voorbij de 

St.Camilliusstraat op een geel bord. (achterwaarts leesbaar) In het eerste 

geval komt het woord FIETSER op het routeblad voor tussen enkele 

haakjes. We moeten dan op zoek naar een afbeelding. Op bedoeld bord 

waren drie fietsers afgebeeld. We moeten daarna op zoek naar de tekst 

“FIETSER” want nu staat het woord op het routeblad tussen dubbele 

aanhalingstekens . Deze kan niet-verborgen voorkomen ‘FIETSER’ of 

verborgen b.v.‘5FIETSER’ of ‘+FIETSER&’ want cijfers en letters mogen 

gesplitst worden en andere tekens dan cijfers of letters mogen weggedacht 

worden. Op het bord vinden we “DE FIETSER” en ook “DE AUTO’S EN FIETSERS”. In het eerste geval 

komt het woord niet verborgen voor maar in het tweede geval komt het woord noch verborgen noch niet-

verborgen voor. Men mag indien het woord op het routeblad tussen aanhalingstekens staat geen letters 

verwijderen. Het verschil bedraagt dus : 3 – 1 = 2 

 

 

VRAAG 10 

De som der cijfers van een huisnummer is zowel een tweevoud als een zevenvoud.   

Hoeveel bedraagt echter het product der cijfers van dat huisnummer? 

We vinden vrij snel het huisnummer 464. De som van die cijfers is 14 en dat is zowel een tweevoud als een 

zevenvoud. Het product van de cijfers van het huisnummer is 4x6x4 = 96. 

In puntje 2 van het aanvullend reglement lezen we: ‘De antwoorden dienen steeds gezocht tussen de twee 
wegopdrachten waar de vraag gesteld werd. Het kan dus zijn dat je reeds een 
antwoord vindt op een volgende vraag alvorens je het volledige antwoord van de 

vorige vraag vindt.’ Dit was bij deze vraag het geval. Juist voor de volgende 
wegopdrachten vonden we nog drie verschillende huisnummers die voldoen 
aan het gevraagde, namelijk 518, 518A en 518B. Voor deze drie 
huisnummers berekenen we telkens het product. We bekomen dan 5x1x8 = 
40 en dat voor ieder nummer, dus nogmaals 40 en 40.  

 

 

 

 

 

 

 

VRAAG 11 



In Frankrijk spreekt men van champagne maar in Italië gebruikt men voor een 

zelfde soort drank een ander woord. Blijkbaar verwijst dit woord hier toch naar 

iets anders. Welk cijfer bevindt zich hier, in de directe omgeving van dat woord 

( 2 meter), in leesrichting onmiddellijk voor het cijfer ‘6’? 

We moeten op zoek naar het woord “PROSECCO”. Dat vonden we als naam van 

een beveiligingsfirma aan het huis met nummer 468. Daarop vinden we het 

telefoonnummer 02/726 85 05. Het cijfer dat zich onmiddellijk voor het cijfer 6 

bevindt is het cijfer 2. Ook het tweede, zelfde, telefoonnummer ligt binnen de grens. 

Dus nogmaals 2. Maar ook het huisnummer 468 bevindt zich binnen de twee meter. 

Dus ook 4 noteren want iedere vraag dient zo volledig mogelijk beantwoord te 

worden. Maar niet te vlug want de tekst bevindt zich daar nog een tweede maal. Dus nogmaals de 2 van 

het telefoonnummer en de 2 van het eerste telefoonnummer. Daar de afstand tot het huisnummer hier wat 

verder is mag er nog een 4 bij doch deze is facultatief. 

 

 

VRAAG 12 

We zien hier een bord afgebeeld waarop het woord dat we met 

deze code - ‘151645255311’ - aanduiden op voorkomt. Hoeveel 

maal komt op bedoeld bord al dan niet verborgen het met een 

medeklinker beginnend anagram voor van het woord dat we 

omschrijven als ‘op een metalen plaat een figuur aanbrengen door 

een zuur te laten inbijten’? 

Een moeilijk geval. Eerst de code ontcijferen. De cijfers verwijzen naar 

de plaats van de letters in het alfabet. Moeilijkheid is bijvoorbeeld het 

begin. Gaat het om een A(1) en een E(5) of om een O(15)? Door het ontcijferen van de rest komen we tot 

OPDEBEECK. Nu het cryptische. Prisma leert ons dat ETSEN het aanbrengen is van een figuur door een 

zuur te laten inbijten. Een anagram van dat woord is STEEN. Bij steenhouwer Opdebeeck zullen we dan 

maar beginnen tellen. Maar vergeten we de eerste zin niet? De inrichter zegt dat er een AFGEBEELD bord 

is. Hij spreekt dus niet over een bord zelf maar over de afbeelding ervan. B.v. een foto of tekening. Die 

afbeelding vinden we inderdaad in de gang en ons codewoord OPDEBEECK staat er op maar het woord 

STEEN is daarop niet te bespeuren. Dus antwoorden met 0. 

 

 

 

VRAAG 13 

‘10 keer 6’ is de omschrijving voor een 

onderdeel van een logo.  

Hoeveel maal komt bedoeld onderdeel hier 

voor? 

Het Bouwbedrijf NAGELS heeft een logo waarbij de 

letters BN vergezeld worden door twee tekeningen 

een constructie van stenen voorstellend. Rechts 

bovenaan zien we bedoeld onderdeel: 10 rijen van 

telkens zes stenen. Ogenschijnlijk komt deze 

constructie ook onderaan voor. Dit is echter niet het geval. Er komen wel 10 rijen 

voor doch in de voorlaatste rij zijn er slechts 5 stenen afgebeeld en dat voldoet niet aan onze vraag. Ook 

op de andere zijde van het spandoek vinden we helemaal hetzelfde. Op de brievenbus voldoet slechts één 

van de twee constructies aan het gevraagde. Het onderdeel dat gevraagd wordt komt slechts driemaal 

voor. 

 

 

 



 

VRAAG 14 

Hoeveel personen zijn er 

afgebeeld in de directe 

omgeving (2 meter) van “A 

0 B” ? 

“A0B” vonden we op het 

toetsenbord van de 

broodautomaat. Het gekende 

mannetje met het petje en de 

handen vol gebak vinden we 

tweemaal op de groene band bovenaan en tweemaal op het reclamepaneel op de zijkanten. In het hokje 

zelf staat het nog viermaal afgebeeld. Of er op de achterzijde personen zijn afgebeeld is niet te bepalen 

daar we geen private gronden mogen betreden. Goede antwoord 8. 

 

 

 

 

VRAAG 15 

Hoeveel meer bloemen dan dieren bevinden zich op 

de tekening met de wegwijzer met  

“N O U - N O U R S”? (niets achter glas tellen – als één 

geheel beschouwen) 

Op het grote raam bij het dagverblijf komt een grote 

tekening voor die we als één groot geheel moeten 

beschouwen en de eventuele afbeeldingen van de 

kinderen achter het glas hier niet mogen meetellen zelfs 

indien ze er vast zouden tegen gekleefd zijn omdat het bij 

de vraag vermeld werd. We telden 15 bloemen en 12 

dieren. Er zijn dus 3 bloemen meer. 

 

 

 

 

 

VRAAG 16 

Welk ‘keerlettergroepje’ komt al of niet verborgen voor op het bord 

met Lange Wapper? 

In het aanvullend reglement vinden we: ‘als keerwoord beschouwen we een 

woord dat op twee manieren hetzelfde gelezen kan worden b.v. dood maar niet 

rood’ en ‘een groep bestaat minimaal uit twee delen (ook een woord moet minimaal 

2 letters tellen)’ 

Onmiddellijk na het uitvoeren van de wegopdracht vinden we een bordje 

met ‘een muzikale route door Wilrijk’. Daarop is een Lange Wapper 

afgebeeld. Nu op zoek naar keerlettergroepjes die minstens uit twee letters 

bestaan en eventueel ook verborgen mogen voorkomen. WWW is een 

eerste groepje dat we vinden maar daarin is WW (eerste twee letters) 

verborgen en ook WW (laatste twee letters). In BELPOP vinden we POP en 

ook in BELPOPBONANZA staat POP. In dat langere woord staat ook nog NAN en dat vinden we natuurlijk 

ook in BONANZA. Dus nogmaals NAN noteren. Indien we ook EE in EEN en OO in DOOR noteren zijn we 

klaar met deze vraag. 



 

 

 

VRAAG 17 

Hoeveel bedraagt het verschil tussen enerzijds het aantal maal dat 

de letter ‘I’ voorkomt op de plaat met “D I M M E R S” en anderzijds 

het aantal maal dat het cijfer ‘l’ voorkomt op dezelfde plaat? 

Op het routeblad is niet uit te maken of het om de hoofdletter I gaat of 

om de kleine letter l. 

We moeten dus afzonderlijk met twee mogelijkheden rekening houden. 

Op de zerk zelf speelt het geen rol of het om een hoofdletter of een 

kleine letter gaat. Op de zerk vinden we volgende volledige tekst:’ 

Rustplaats van Joanna Maria DIMMERS I895-I940 weduwe van Julius 

Petrus ROELS – Joannes Henricus DIMMERS I866-I952 echtg. Van 

Maria Elisabeth BOLLINCKX I868-I954’. In het eerste geval tellen we 

de letters L (hoofdletters en kleine letters samen) en komen op 6. In het tweede geval de letters i 

(hoofdletters en kleine letters samen) en komen nu op 8. Het aantal cijfers I is geen probleem het zijn er 6. 

Nu nog het verschil maken. In het eerste geval 6 – 6 = 0, in het tweede geval 8 – 6 = 2. 

 

 

 

 

VRAAG 18 

Moest men de jaartallen op de steen met “JOANNA” en “JAN” 

met Romeinse cijfers aangebracht hebben, zou men heel wat 

meer plaats nodig gehad hebben. Maar voor welk jaartal dat 

een jaar aangeeft dat ze beiden beleefden, heeft men het 

meeste Romeinse cijfers nodig om het te vormen? 

Op de grafsteen zien we dat Joanna leefde van 1847 tot 1937 en 

Jan van 1876 tot 1940. Als die jaartallen met Romeinse cijfers 

zouden genoteerd zijn zouden ze waarschijnlijk niet op één regel 

gegaan zijn. We moeten nu op zoek naar een jaartal te zoeken 

tussen 1875 en 1938 dat met Romeinse cijfers genoteerd zo veel 

mogelijk tekens nodig heeft. Als we de regels met betrekking tot 

het vormen van jaartallen in Romeinse cijfers toepassen komen we 

uit bij 1888 of met Romeinse cijfers MDCCCLXXXVIII. Liefst 13 

tekens. 

 

 

 

 

 

 

 

VRAAG 19 

Frans, Louis, Christina en Martha hier allen op dezelfde steen 

vermeld, leefden in het begin van de vorige eeuw. Tijdens welke 

jaren waren drie van hen in leven? 

Frans leefde van 1881 tot 1929, Louis van 1910 tot 1928, Christina 

van 1927 tot 1931 en Martha van 1923 tot 1956. In 1923, 1924, 1925 

en 1926  leefden F L en M. Maar ook in 1927 waren ze voor de 



geboorte van C nog met drie en ook na de dood van L in 1928 waren ze met drie. Tot slot leefden in 1929 

voor de dood van F drie van genoemde personen. 

 

 

 

 

 

VRAAG 20 

Hoeveel jaartallen uit de vorige eeuw bevinden zich op de grafsteen met “M A R 

I A” en 

“O P  D E  B E E C K”? 

Op zoek naar een grafsteen met de tekst “MARIA” en de tekst “OP DE BEECK” in drie 

woorden. Die vonden we rechts van onze wandelweg op de steen met “GORISSEN” 

waar de twee personen die we, in het 

waar gebeurde verhaal van de 

schietpartij die we op het routeblad 

weergaven, begraven liggen. Bij hun 

namen vonden we de jaartallen I900, 

I928, I903 en I928. 

Het jaartal I900 behoort niet tot de vorige eeuw en mag 

dus niet geteld worden. Even verder speuren bemerk je 

echter dat onderaan vermeld staat hoe en wanneer ze stierven. Namelijk op I8 Feb I928. We vinden dus 4 

jaartallen uit de vorige eeuw op die grafsteen. Maar nooit te vlug 

tevreden zijn. Als we ons omkeren bevindt er zich daar nog de 

grafsteen van de familie “OPDEBEECK DE WOLF”. Vermits echter 

OP DE BEECK in drie woorden moet voorkomen lijkt deze steen 

niet in aanmerking te komen. Maar weer niet te vlug. In de steen 

werd ook de naam van de persoon die de zerk plaatste vermeld en 

dat was “OP DE BEECK”. Dus toch rekening houden met de daarop 

vermelde jaartallen: I874, I926, I878 en I94I. Hier vinden we dus 2 

jaartallen uit de vorige eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAAG 21 

Hier liet men bij de manier waarop men de naam noteerde uitschijnen dat de persoon eerder 

onervaren was of misschien vooral aandacht besteedde aan natuur en milieu. Nochtans was de 

bewuste persoon niet meer jong want geboren in de 19de eeuw en gestorven in de 20ste eeuw op 

een gezegende leeftijd. Als je nu nog weet dan de voornaam begint met de letter C kan je zeker het 

antwoord noteren op de vraag in het hoeveelste decennium van de 20ste eeuw die persoon 

overleed. 



De omschrijving onervaren verwijst naar ‘hij is nog groen’ en ‘veel aandacht besteedde aan natuur en 

milieu naar ‘een groene’. Bij enkele grafzerken is de naam van de overledene in het groen aangebracht. De 

ouderdom en de eerste letter van de voornaam brengt je dan bij CHARLES BOOM I858-I939 en CHARLES 

DOCX I885-I964. Boom overleed in het vierde decennium van de vorige eeuw en Docx in het zevende 

decennium. Verder wandelend komen we echter voorbij het graf van CLARA LEGEMS I885-I958 en die 

persoon is ook met groene letters genoteerd. Deze persoon stierf in het zesde decennium. 

 

 

VRAAG 22 

Catharina en haar broer Jan werden hier op dezelfde plaats 

begraven. 

Hoe oud was ze toen De Groof hier als burgemeester benoemd 

werd? 

Op de grafsteen vinden we dat Catharina geboren werd op 13 

augustus 1836 en dat Jan De Groof burgemeester werd op 14 februari 

1886. Catharina werd in augustus 1885 49 jaar en was in 1886 nog 

niet verjaard. Maar hiermee was dit antwoord nog onvolledig. In de 

toeristische teksten tussen de vragen lezen we: ‘Politieke problemen 

zorgden er echter voor dat op 15 december 1885 de ‘Witoogers’ van 

harmonie Concordia zich afscheidden van de ‘Giletzakken’ van Sint-Bavo. De 

toenmalige voorzitter, P. De Groof,  broodbakker en opvolger van Jules 

Moretus als burgemeester van Wilrijk kreeg er een beroerte van en stierf nog 

dezelfde dag.’ En op een andere plaats: ‘De huidige naam komt van 

Jules Moretus eigenaar en laatste bewoner van het Schoonselhof en 

burgemeester van Wilrijk van 1870 tot 1875.’ Er werd dus in 1875 of 

1876 ook een De Groof tot burgemeester benoemd en op dat 

ogenblik was Catharina 38 of 39 jaar.  

 

 

 

 

 

 

VRAAG 23 

Op welke weekdag viel 

geen enkele van de 

data die voorkomen op 

de steen met  

“NOTAIRE 

HONORAIRE”? 

MA:  A. maandag  B. 

dinsdag  C. woensdag  

D. donderdag  E. 

vrijdag  F. zaterdag  G. 

zondag 

Op de steen treffen we 

vier data aan: I7 dec 

I854, 23 sep I936, I8 

mars I869 en I4 nov I938. Met behulp van een eeuwig durende kalender kunnen we bepalen op 

welke dag die data vielen. Zo komen we uit op zondag, woensdag, vrijdag en maandag. Volgens 



Prisma is een weekdag ‘een andere dag dan zaterdag of zondag’. Dus enkel B dinsdag en E 

vrijdag noteren. 

 

 

VRAAG 24 

Hier liggen vier van de elf verplicht tewerkgestelde Wilrijkenaars naast elkaar: ‘broeders gestorven 

voor het vaderland’. Ze overleefden de zware arbeid en de onmenselijke levensomstandigheden 

niet. Indien we deze personen alfabetisch rangschikken volgens hun familienaam krijgen we een 

bepaalde volgorde. Noteren we ze chronologisch volgens geboorte krijgen we ook een volgorde. 

Hoeveel van bedoelde personen staan in beide rangschikkingen op dezelfde plaats? 

KU :   0     1     2     3     4 

Alfabetisch gerangschikt bekomen we: De Moor – Van Dueren – Van Dyck (met Y en niet met IJ)– Van 

Hissenhoven. Chronologisch volgens geboorte: Van Dyck 1900 – De Moor 1907 – Van Dueren 1921 – Van 

Hissenhoven 1922. We zien dat alleen Van Hissenhoven in beide rangschikkingen zijn zelfde plaats 

behoudt. Het goede antwoord is hier dus 1. 

 

 

VRAAG 25 

Schrap twee letters van een hier te lezen woord en noteer na 

scrabbelen met de overblijvende letters van dat woord de naam van 

een sterkedrank uit Mexico. Noteer daarna ook de naam van een getal 

dat kan gevormd worden met vier letters die op hetzelfde bord 

voorkomen. 

Op een bordje op een poortje links van onze wandelweg vinden we CHAT 

LUNATIQUE. Als we in het tweede woord de letters N en U schrappen kunnen we met de overblijvende 

letters het woord TEQUILA noteren en dat is volgens Prisma een sterkedrank uit Mexico. DAARNA moeten 

we nog een tweede opdracht uitvoeren. Dit is dus nadat we de letters N en U geschrapt hebben. Er zijn zes 

namen van getallen die met vier letters gevormd kunnen worden: twee, drie, vier, vijf, acht en tien. Met de 

letters van CHAT kunnen we ACHT vormen. De andere namen kunnen we niet vormen omdat niet alle 

letters op het bordje voorkomen, ook TIEN niet want de letter N komt er na die schrapping niet meer op 

voor! 

 

 

VRAAG 26 

Over twee hier samenhorende 

woorden, beide met letters 

groter dan 8 cm meermaals 

voorkomend en beginnend 

met de achtste medeklinker 

van ons alfabet, handelt deze vraag. Van welk woord kan 

men de meervoudsvorm vormen door de letters te 

gebruiken die in beide woorden voorkomen? 

De achtste medeklinker van ons alfabet is de letter K. De woorden moeten minstens 8 cm groot zijn, 

samenhoren en beginnen met de letter K. Dat was niet de moeilijkste opdracht van de tocht. De woorden 

KREATOS en KAPPERSTEAM vielen onmiddellijk op. De letters die in beide woorden voorkomen zijn : K, 

R, E, A, T en S. Hiermee kunnen we het woord KATERS vinden en dat is de meervoudsvorm van het 

woord KATER. 

 

 



VRAAG 27 

Een aantal borden onder elkaar! Op een wegwijzer daar komt 

verborgen in een woord de naam van een muzieknoot voor. Wat is 

de getalwaarde van de letter met de hoogste getalwaarde die zich 

bevindt op de wegwijzer onmiddellijk onder de verborgen naam van 

die muzieknoot? 

Het bovenste bord is geen wegwijzer, de vier andere borden wel. Op de 

bovenste van die wegwijzers vinden we RIZLA BELGIUM. Op de 

volgende wegwijzer HISTOGENEX. Onder die wegwijzer SERVICE-

RESIDENTIE ELSDONCK ARMONEA en op de onderste wegwijzer 

MARTHA BVBA M. De wegwijzer die zich onmiddellijk onder de LA 

bevindt is de wegwijzer zelf. Er staat immers niet ‘de wegwijzer onder de 

wegwijzer met de muzieknoot’. We moeten dus zoeken op de wegwijzer zelf en daarop is de Z de letter 

met getalwaarde 26. Voor de RE, SI en de DO is dat dan de letter V met getalwaarde 22, 22 en 22. 

 

 

VRAAG 28 

Hoeveel kinderen zijn er afgebeeld op het bord met de ‘stralende’ “A”? 

Er rekening met houden dat iedere persoon een kind blijft van zijn ouders. We moeten dus 

alle personen tellen die zich bevinden op een bord met de stralende A van Antwerpen. Op 

het ene bord komen 4 personen voor. Op de andere zijde van het bord, 

dat we volgens het aanvullend reglement als een ander bord moeten 

beschouwen komen 3 personen voor. Vermits het over HET bord gaat 

moeten twee afzonderlijke antwoorden genoteerd worden en mogen de 

aantallen niet opgeteld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAAG 29 

Welke naam van een muzieknoot moet volgens gegevens 

hier op de plaats van het sterretje komen? 

        ‘si       si       sol       *       do’ 

KU :   do       re        mi       fa      sol       la       si 

Een zoekvraagje. Op de voordeur van Ann en Robert vinden we 

een notenbalk. Met behulp van de solsleutel kunnen we vlug de 

SI aanduiden. 

 

 

 

 

 



VRAAG 30 

Hoeveel huizen, waarvan het huisnummer een priemgetal is, wandel je in deze straat voorbij tussen 

het huisnummer “17” en “44”? 

We moeten hier in de eerste plaats de juiste zoekruimte bepalen. Het vertrek is het huisnummer “17” en 

niet het huis met nummer “17” en het einde is het nummer “44” een huisnummer of om het even welk getal. 

Priemgetallen zijn getallen die slechts twee delers hebben. B.v. 13, 17, 19, 23, 29, 31, …. Bij het vertrek 

wandelen we door de plaatsing van het huisnummer “17” dat huis ook nog voorbij. We wandelen ook nog 

de huizen voorbij met nummer “19”, “23” en “29” voorbij alvorens we 

aan de andere zijde van de straat bij 

het huisnummer “44” zijn. We 

antwoorden dus 4 huizen. Maar er is 

ook nog een andere zoekruimte te 

bepalen. Namelijk tussen het 

huisnummer “17” en een gewoon getal 

“44”. Op een bordje van de waterleiding 

vinden we “4,4” en vermits bij te lezen 

teksten een komma mag weggedacht 

worden staat daar voor ons “44”. 

Deze “44” vinden we alvorens we bij 

het huis met nummer “29” zijn en 

noteren voor deze zoekruimte 3. Juist 

voor de volgende wegverandering vinden we in een 

telefoonnummer meermaals het nummer “44”. In deze zoekruimte 

komt er dan nog het huisnummer 37 bij en eventueel het nummer 

31. (nummer ontbreekt op de woning) Dit geeft dan meermaals 6 of 5.    

 

 

 

 

 

 

VRAAG 31 

Welk van volgende vier voorwerpen 

is niet afgebeeld op het pand met 

“DEN BOURGONDIER”?   kroon – 

vaartuig – paard – boog – ridder 

Een voorwerp is geen mens of geen 

dier. Dus RIDDER in de opsomming 

komt niet in aanmerking. 

Ogenschijnlijk valt PAARD ook weg 

doch paard kan wel een voorwerp zijn 

namelijk een turntuig of een 

schaakstuk en die zijn niet afgebeeld. 

We vinden een kroon en een boog 

maar geen VAARTUIG en ook geen 

PAARD. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VRAAG 32 

Van welk soort personen is de naam verborgen vermeld op het bord met het cryptisch omschreven 

woord ‘hok voor weefsel’? 

In Prisma vinden dat KOT een hok is en dat WEB een weefsel is. Op het bord met KOTWEB vinden we het 

woord STUDENTENWONINGEN en in dat woord vinden we STUDENTEN of de omschrijving van dat 

woord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAAG 33 

Welk van volgende gegevens bevindt zich op een straatnaambord met de huidige naam van de 

straat waarin je je nu bevindt? (enkel overeenkomstige letter noteren)          

A. “POMA   S T R A A T”  

B. “1953” tussen “WILRIJK” en “1959” 

C. “VADER” en “zoon” 

D. “1920 & 2014” 

E. Tweemaal “WILRIJK” 

Op het straatnaambord van de straat waarin we 

wandelen staat: WILRIJK KAREL POMA 

“VADER (1882-1962) BURGEMEESTER VAN 

WILRIJK (1953 – 1959)” STRAAT “ZOON 

(1920 – 2014) MINISTER VAN STAAT” 

A.Staat er niet want de woorden volgen niet 

onmiddellijk op elkaar. “POMA” en “STRAAT” 

B.In leesrichting staat “1953” tussen “WILRIJK” en “1959” Allemaal afzonderlijke teksten. 

C.Die twee losse woorden zijn inderdaad terug te vinden. 

D.Staat er ook want het teken & moet weggedacht worden. Is noch een letter noch een cijfer. 

E.Niet correct. Vermits het in de vraag gaat over EEN straatnaambord moeten de teksten op alle 

straatnaamborden van deze straat als één geheel beschouwd worden en daardoor staat WILRIJK meer 

dan tweemaal op een straatnaambord. 

 

 



VRAAG 34 

Welk woord, als trefwoord in Prisma voorkomend, ontstaat er 

door in de straatnaam, zichtbaar, op een straatnaambord, van in 

deze straat, één letter te schrappen? (b.v. door in het woord TROS 

de R te schrappen bekomt men OS, door de T te schrappen ROS) 

(straatnaambord maximum 25 meter verwijderd - woorden alfabetisch 

rangschikken en ieder woord slechts eenmaal noteren) 

We vinden bij het ingaan van de straat drie verschillende straatnamen: KAREL POMA STRAAT, 

DRUIVEN STRAAT en KORTESTRAAT.  ’t MOLENVELD is geen 

straatnaam volgens de tekst die je kon lezen op je routeblad in de loop van 

de wandeling. ‘Waar vroeger het lokaal van de gilde was is zoals je op een sterk 

op een straatnaambord lijkend bordje kan lezen nu een speelpleintje opgericht met 

een naam verwijzend naar die tijd. Ook op andere plaatsen in de gemeente werden 

bij speelpleintjes zo’n bordjes geplaatst.’  

Bij KAREL vinden we door gepast één letter te verwijderen  KA  KAR  REL  

EL 

Bij POMA  MA  OMA  PO 

Bij DRUIVEN  EN  VEN 

Bij KORTESTRAAT KO  KOR  KORT  STRAAT AT  RAAT  

Bij de vraag staat echter ‘zichtbaar van in deze straat’ Na vraag 36 

wandelen we nog steeds in deze straat en daar vinden we het 

straatnaambord KORTE STRAAT . Zo kunnen we ook nog het woord TE vinden. 

 

 

VRAAG 35 

In een geheel dat acht onderdelen telt is 9 evenwaardig met 22, 

14 met 1 en 19 met 15.  

Met wat is volgens dezelfde code 20 hier dan in dat geheel 

evenwaardig? 

De code ontcijferen is hier de boodschap. Naar wat verwijzen de 

cijfers? Wie dat ontdekt is op goede weg naar de oplossing. De 

cijfers verwijzen telkens naar een letter en geeft de plaats aan van 

die letter in het alfabet. We moeten dus op zoek naar de letters I, V, 

N, A, S, O, T en nog een achtste letter die hier samen een geheel 

vormen. Als we de tekst SINT BAVO vinden waarbij de letters in 

kleur gevormd zijn zien we dat de T (20) blauw is en dat ook de B 

(2) blauw is. 

 

 

 

 

VRAAG 36 

Welk woord hebben we hier door elkaar gehutseld? ‘AABERSST’ 

Na de moeilijkere vorige vraag nu een eenvoudig zoekvraagje. In het 

glasraam bij het huis met nummer 1 vinden we STARBASE. 

 

 

 

 

VRAAG 37 



 
Noteer het woord, hier voorkomend op een grafsteen, waarin verborgen het woord voorkomt dat we 

omschrijven als: 

A. onderscheidingsteken!         B. niet dichtbij!        C. rechercheur!        D. herbergier! 

Prisma leert ons dat een onderscheidingsteken een STER is, niet dichtbij is VER, een rechercheur is een 

STILLE of een RUS en een herbergier is een WAARD. De grafstenen afspeuren geeft ons voor A. 

PRIESTER, MEESTER  en CEUSTERS voor B OVERLEDEN (meermaals) en NEER-WAVER voor C 

GASTILLE en RUSTPLAATS en voor D EERWAARDEN. (eventueel nog minder duidelijke woorden in de 

steen zijn facultatief) 

 

 

VRAAG 38 

Iemand bezoekt tijdens deze zoektochtperiode op twee 

verschillende dagen het Heemmuseum Wilrica. Hoeveel dagen 

verliepen er tussen zijn twee bezoeken? 

Het Heemmuseum Wilrica kan iedere maand bezocht worden op de 

tweede zondag van de maand. De 

verschillende dagen dat onze bezoeker 

tijdens de zoektochtperiode hier dus binnen 

kan geweest zijn, zijn : 10 oktober, 14 november, 12 december en 9 januari. 

We weten echter niet in welke maanden hij een bezoek bracht. Er zijn zes 

mogelijkheden en die moeten we alle noteren. Van 10 oktober tot 14 

november verliepen er 35 dagen, van 10 oktober tot 12 december 63 

dagen; 10 oktober tot 9 januari 91dagen; van 14 november tot 12 

december 28 dagen; van 14 november tot 9 januari 56 dagen en van 12 

december tot 9 januari 28 dagen. Verliepen is eindigen. Tussen 15 jan 

12 uur en 16 jan 3 uur verloopt er dus 1 dag. 

 

 

VRAAG 39 

Voor het met cijfers aanbrengen van 

de twee hier samenhorende jaartallen 

had men acht tekens nodig. Hoeveel 

tekens heeft men echter nodig om die 

twee jaartallen correct te noteren met 

letters? 

De twee jaartallen die we samen 

aantreffen zijn 1498 en 1975. We noteren 

die met letters als: 

veertienhonderdachtennegentig  (29 

letters) en negentienhonderdvijfenzeventig (30 letters). Maar we kunnen ze 

ook noteren als duizend vierhonderdachtennegentig (32 letters) en duizend 

negenhonderdvijfenzeventig (33 letters). We mogen deze schrijfwijzen echter 

ook combineren zodat we vier mogelijke manieren hebben om de jaartallen 

samen te noteren. Beiden telkens genoteerd in één woord geeft 29 + 30 = 59. 

Beiden in twee woorden geeft 32 + 33 = 65. Het ene in één woord en het 



andere in twee woorden geeft twee mogelijkheden: 29 + 33 = 62  en 30 + 32 = 62. 

 

 

 

VRAAG 40 

Als we het woord afkorten, wat we meestal doen, komt de 17de letter van 

het alfabet in de afkorting voor. Schrijven we het woord volledig dan is die 

zeventiende niet meer terug te vinden. Hoeveel personen zijn er meer 

afgebeeld op het bord met “PARKREGLEMENT” dan het aantal maal dat 

bedoeld woord op datzelfde bord voorkomt? 

De 17de letter van ons alfabet is de letter Q. Deze komt voor in BBQ maar is 

verdwenen als we het woord volledig schrijven: BARBECUE. Op het bord met 

PARKREGLEMENT nabij de ingang van het park vinden we: ‘Barbecue alleen 

met het barbecuetoestel van de stad.’ Hierop komt het woord éénmaal voor. 

Het verborgen woord mogen we niet tellen. Op het bord komen ook zes 

personen voor. Er zijn dus 5 personen meer afgebeeld dan gevraagde 

woorden. Bij de uitgang van het park staat er echter nog een bord met 

PARKREGLEMENT. Ook op dat bord komen 6 personen voor en daar staat: 

‘Barbecue alleen met de opgestelde barbecue.’ Dus hier vinden we 2 bedoelde 

woorden op. Er zijn hier dus 4 personen meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRAAG 41 

In welk woord op het bord met 

“GESCHIEDENIS” hoort men bij het 

lezen de klankgroep ‘eelt’? 

Bij het lezen van het woord 

STANDBEELD en het woord BEELD 

horen we de klankgroep ‘eelt’. De letter 

d wordt immers als t gehoord. Bij 

SPEELTUIN horen we niet de 

klankgroep ‘eelt’ maar wel ‘eel’ en 

‘tuin’. Ook bij KASTEELTUIN is dat het 

geval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VRAA

G 42 

Noteer 

de 

volledi

ge 

datum 

van 

overlij

den 

van 

pastoo

r 

SCHATTEN zoals die voorkomt op een grafsteen hier! 

Bij noteer moet alles precies genoteerd worden zoals het op de steen voorkomt. Na enig speurwerk komen 

we uit bij : 3I Janu: I826.     

 

 

 

 

 

VRAAG 43 

Op een bord onder een verkeersbord komen twee 

woorden voor in drukletters. 

A. Wat is de klinker die op een bord met een 

vraagteken het meest aantal maal als drukletter 

voorkomt en hoeveel keer komt hij dan wel als 

drukletter voor? 

B. Wat is de medeklinker die op een bord met een 

vraagteken het meest aantal maal als drukletter voorkomt en hoeveel keer komt hij dan wel als 

drukletter voor? 

Op het bord met het vraagteken vinden we: ‘Neem je mijn PARKEERSPLAATS? Neem dan ook mijn 

HANDICAP!’ Dit bord komt echter viermaal voor in de zoekruimte en door het gebruik van het woordje ‘een’ 

dienen we voor alle borden samen één antwoord te geven. De klinker die met meest aantal maal als 

drukletter is de letter A die op ieder bord 5 maal voorkomt dus in totaal 20. De medeklinker die als 

drukletter het meest aantal maal voorkomt is de P , driemaal op elk bord geeft 12. Maar niet alleen naar de 

volledig gedrukte woorden kijken. Er staan nog twee drukletters op het bord. Zo krijgen we ook de letter N 

die driemaal voorkomt en noteren nogmaals 12.  

 

 

VRAAG 44 

Welke hier te vinden familienaam bekomt men als men scrabbelt 

met de letters van het woord dat in Prisma verklaard wordt als 

‘vlok op wollen stof’ en de letters van het woord dat Prisma 

verklaart als ‘uitholling in een muur’?    

In Prisma vinden we bij NOP: ‘vlok op wollen stof’ en bij NIS: 

‘uitholling in een muur.’ 

Scrabbelend met deze zes letters kunnen we de familienaam PINSON 

vormen en die komt voor op de liggende grafsteen. 



 

 

 

VRAAG 45 

Hoeveel bedraagt het verschil tussen enerzijds het aantal jaren die verliepen tussen de dag dat het 

standbeeld werd ingehuldigd en de 

eerstvolgende eeuwwisseling en 

anderzijds het aantal verschillende letters 

die nodig waren om de 

provinciehoofdplaatsnamen aan te 

brengen op hetzelfde beeld?  

Laat ons bij deze vraag beginnen met een 

eenvoudigste deel , namelijk het tweede. De provinciehoofdplaatsen op het beeld vermeld zijn 

ANTWERPEN en GENT. Het aantal verschillende letters is 8 (AEGNPRTW). De dag dat het standbeeld 

werd ingehuldigd vinden we in de toeristische tekst op het routeblad: ‘Het werk van beeldhouwer Lode 

Eyckermans werd op 3 oktober 1965 plechtig ingehuldigd.’ Het eerste jaar dat verliep (= eindigde) na die inhuldiging 

was dus 1965. Wat is nu het laatste jaar dat verliep volgens de vraagstelling. Er staat niet ‘ …en de toen 

eerstvolgende eeuwwisseling’ maar wel de eerstvolgende eeuwwisseling … en die laat nog een tijdje op zich 

wachten. Echter niet tellen tot 2100 want in de vraag staat duidelijk ‘verliep’ en dat moet dus gebeurd zijn. Afhankelijk 

van wanneer je je antwoordenblad instuurde is het laatste jaar dat reeds verliep 2020 of 2021. Er verliepen dus sinds 

de inhuldiging 56 of 57 jaren. Nu nog het verschil maken 56 – 8 = 48 of 57 – 8 = 49. 

 

Bedankt voor je deelname aan deze niet eenvoudige zoektocht! 

 

 




