
 

     VERBETERBLAD                  ROS  EINDEJAARSZOEKTOCHT    2022           
 

Naam:                          SPECIALE PRIJS=    
 

   
 

Verschil Schifting 1: 
 

 

Verschil Schifting 2: 
 

Fouten: 
 

 

De Eindejaarszoektocht was weer een toeristische uitstap, ditmaal van Opwijk naar Briel via Buggenhout. Voor 
de Eindejaarszoektocht 2023 trekken we van Opwijk naar Meldert met de fiets of de auto.   
 

V Antwoord                                                   Tips en bemerkingen 

1 1293,5 u  
of 1293 u 30’ 
of 1293 u 30 m. 

Maanden maart-april. Zaterdag+zondag+paasmaandag= (9+8+1)x 24 
=432. Woensdag-donderdag-vrijdag=9x3x21=567.Maandag 7 x 21 
=147. Dinsdag 9x 16,5=148,5 -1 uur zomertijd eind maart. 

2 Minder dan 12 
12 - 13 

Op het infobord: Hirundo Rustica=8+4. Delichon Urbica=8+5. In de 
tekst Riparia Riparia=6+2. Een laatvlieger is een vleermuis (14 niet). 

3 409-419-701 
3 

419 stond op het afgebeelde bordje. 727 facultatief (op bord verderop). 
203 is fout (7-voud). Droeswandeling: 3 priemgetallen 401-709-719. 

4 DEMON - GAST Moment is het. Vrouwelijk: gaste en demone facultatief (niet in Prisma). 

5 10de -  6de  1960 is laatste =10de jaar van het 6de decennium zijnde 1951-1960. 

6 Meer dan 5 
6 - 9 

GAC I = Marktstraat 55 Opwijk geeft 12-3=9 (stop bij het Brouwershuis). 
GAC II = Ringlaan 20 Opwijk geeft 9-3=6. 

7 18 – 20 – (45) Bordje met 051569941 geeft 2378=20. Bordje met 022525205 en 169 
geeft 378=18. Er was nog een “Segaf” zonder telefoonnummer =45 

8 A-B-C-D-E-F-G Alle beweringen waren correct maar de vraagstelling is van belang. Wat 
= een ding; wie = een persoon. H een machinist=persoon valt dan weg. 

9 M Peizegem waar je stopplaats was,  is in Merchtem (op straatnaambord). 

10 Mijn school 
Dank u wel 

Afschrijver. Te noteren zonder leestekens. JW is fout. Mijn school staat 
op het afgebeeld bordje.  

11 a) Konijnenberg 
b) Bosmarathon 
c) Primus 

Konijnenberg te lezen op het bord met “Scheldeland” op de parking. 
Bosmarathon te lezen op het bord met de drie loopparcours op de 
parking. Primus te lezen op de horecazaak. 

12 Ja of Neen   
14,9 km 

Tussenvraagje ja of neen (je houdt ervan of niet). 
Groen 4,7-blauw 4,1-rood 6,1 totaal 14,9 km. 

13 Forest Stewardship 
Council 

Afschrijver. Opgelet schrijfwijze!  Stewardship is met sh en niet sch. 
Council is met ou en niet o alleen. 

14 I664-1858-1964- 
2000-2014-2023 

Op de kapel I664 en op bas-reliëf 1858. Op het domein de afbeelding 
kapel 1964-2014. Op de parking afbeelding kapel 2000-2023.  

15 5 Sint-juttemis=nooit. St Nicolaas=6 december geeft 2000 t.e.m. 2004. 

16 Automaat-visum 
geldautomaat-dag 

Bij de “KBC” en “Maestro” lazen we automaten,  dagen en visa (dat is 
ook het meervoud van visum). Maar tevens geldautomaten en visa. 

17 Geannuleerd Het antwoord was meester-leeuw maar de vraag was niet correct 
gesteld. Hoofdingang was bedoeld- er was ook een ingang achteraan. 

18 1679 - 1791 Tripel Karmeliet 1679 en Kwak 1791. 

19 Amelia-Laurent-Jezus Afgebeelde personen= de begraven personen + afbeelding van Jezus.  

20 Invetten-veinzen- 
vinden-(vinken) 

Woord INVE. + S veins-veinzen- + T invet-invetten werkwoordsvorm 
van een bijzin. + D vinde-vinden aanvoegende wijs (+ K vinke-vinken). 

21 11 Er zijn 9 bikers met fiets + een kleine MTB-fietser + Filip Meirhaeghe. 

22 De Berg Pallieters 
3 of 4 

Infobord + op de klimtoren is de naam te lezen. Volgens het infobord is 
de sleutel bij 3 personen te verkrijgen, maar ook bij de refugeman. 

23 2224 stappen Heenweg 1344 + 1243 + 1301 = 3888 stappen. Terugweg evenveel 
geeft 7776 stappen. Dus nog 2224 stappen tekort voor 10000. 

24 a) NW 
b) NW 
c) W 
d) W 

Affligem bier is een abdijbier van de Benedictijnen. 
Dit bier is in Opwijk gebrouwen, niet gebrouwd. 
Opnames voor ‘Ons Geluk’ werden er gedraaid. 
Op het bijpassend glas staat het jaartal 1074. 

 
 


