
 

 

 

 

 
 

Ook al hebben we in augustus vorig jaar spijtig genoeg afscheid moeten nemen van Ann, toch was dit nog 

haar inrichting die op dat moment nagenoeg klaar was en die Eddy later heeft afgewerkt.  
 

Vertrokken aan de kerk van Wilrijk, komen we al vrij snel in Edegem langs enkele straten, vernoemd naar 

een aantal  gesneuvelden aan het IJzerfront. Hierover enkele vragen, waaronder  

Vraag 4: Hoeveel maal wordt de voornaam van De Boninge vermeld? 

Op een bord met info over Louis De Boninge lezen we dat hij op zijn 18de Witte Pater wordt en in 1916 aan 

het IJzerfront staat. Later zal hij zijn voornaam wijzigen in Lode. Op het bord vinden we 3 maal Louis en 7 

maal Lode. Op het straatnaambord wordt zijn familienaam foutief als ‘de Boninge’ vermeld, dus die mogen 

we niet gebruiken. 
 

Ingevolge wegeniswerken moesten er aan het domein Altena in Kontich niet minder dan vier vragen en een 

fotovraag geannuleerd worden. Een vaak voorkomend probleem voor inrichters.  

We vervolgen onze weg, bezoeken de Sint Martinusdoopput en komen mits enkele tussenstops bij de kerk 

van Kontich Kazerne. De fotovraag 60 aan het beeld van Phil Bosmans is vrij snel opgelost, wat langer 

hebben we gezocht naar de oplossing voor de twee parcoursvragen hier. 

Vraag 17: In welk woord op een bord bij de kerk worden twee verschillende letters door hetzelfde 

teken voorgesteld? 

Na enige tijd vinden we op een bord “Pastorale 

Eenheid Immanuel”. Immanuel past perfect als 

oplossing: de hoofdletter I en de kleine letter l 

zijn inderdaad identiek. Maar … zo’n vraag 

heeft meestal nog een tweede antwoord, anders 

vraagt Ann dat niet. Het is pas bij een tweede 

passage dat we op het bord met “Laudato Si” ook nog “Integrale ecologie” vinden. Om exact dezelfde reden 

is dit ook een te gebruiken woord. 
 

Vraag 18: Noteer de naam van het leesteken dat volgens gegevens onmiddellijk volgt op “LAUDATO 

SI”. 

Op het bord zelf vinden we een dubbelpunt, een koppelteken en een weglatingsteken. Maar gelet op de term 

‘volgens gegevens’ in de vraag, mogen we ook het aanhalingsteken op ons routeblad niet vergeten. 
 

Aan de kerk van Waarloos  aanbeland, vinden we  onder andere ook  de foto terug  nodig voor  

Vraag 52: Noteer volgens gegevens de eerste letter van een familienaam van de persoon waarvan de 

eerste letter van de voornaam: A. een F is   B. J.B. is   C. een H is  D. een Y is. 

We bevinden ons op dat ogenblik in de ‘Ferdinand 

Maesstraat’, te lezen op het straatnaambord. In een 

steen in de zijgevel van het oud gemeentehuis vinden 

we de namen F. Gogels – F. Braeckmans – J.B. 

Francis – H. Spruyt en op een infobord  Jan Baptist 

Reykers. Al een hele rij, maar toch nog niet alles 

want ook dit is een vraag ‘volgens gegevens’, dus 

gaan we nog zoeken in de tekst van het routeblad. En 

daarin vinden we nog: Henri Alexis Brialmont – 

Yvonne De Vocht – F.L.G. De Froullay en helemaal 

achteraan Yvonne Peeters, een van de controleurs. 

Samengevat krijgen we dus als antwoorden: 

A. B D G M               B. F R              C. B K S             

D. D P  
 

 

 

 



Op het grondgebied van Duffel houden we  halt bij de Maltahoeve voor  het oplossen van  o.a. 

Vraag 28: Hoeveel maal kan men met de letters op het bord met “HOEVEPAD” de naam vormen van 

een eiland waarnaar hier ook een orde genoemd is? (elke letter slechts eenmaal gebruiken. 

Over deze hoeve krijgen we veel uitleg in het routeblad. Op een eerste bord met “Hoevepad” vinden we niet 

alle info terug die ons gegeven is, dus rijden we nog wat verder om een tweede bord te vinden met de 

resterende informatie. In de vraag is sprake van ‘het’ bord, dus per bord antwoorden. Het eiland dat we 

zoeken is Malta en in het reglement is ons duidelijk gemaakt dat bij eigennamen de hoofdletter moet 

gerespecteerd worden. We tellen dus het aantal maal dat we de hoofdletter M terugvinden en dat zijn er 

respectievelijk 6 en 4. 

 

Na een hele rits vragen bij de watertoren van Reet komen we aan onze eindbestemming, nl. de kerk van 

Reet. 

Vraag 47: Op een geheel is “IX” vermeld. Noteer het verschil tussen het aantal maal dat men daarop 

het cijfer ‘I’ bemerkt en het aantal maal dat men daarop ‘X’ bemerkt. Noteer dat met Arabische 

cijfers! 

We vinden driemaal het gegeven “IX”: op de wijzerplaat van de 

kerkklok, in de tekst “V.II.IX” op een gevel en op de sokkel van 

een Mariabeeld lezen we “PIUS IX”. 

Op de wijzerplaat hebben we 20x de ‘I’ en 4x de ‘V’, verschil 

16. 

Op de gevel 3x ‘I’ en 1x ‘V’, verschil 2. 

In “PIUS IX” komen ze beide 1x voor, dus verschil 0. 

In de vraag staat tweemaal “Noteer”, dus ook tweemaal 

antwoorden: 0 – 0 / 2 – 2 / 16 – 16. 

 

 

 

 

Tijdens de prijsuitreiking was het niet alleen een emotioneel moment voor Eddy en zijn trouwe controleurs 

Yvonne en Etienne - en dan mag ik José niet vergeten. Volgens mij zaten er heel wat aanwezigen met een 

krop in de keel alles mee te maken. Proficiat Eddy voor de moed en het prachtige eerbetoon aan je vrouwtje 

Ann. 

 

Nog tot 23 juni kan deelgenomen worden aan de Klavertjevierzoektocht ‘Memorial Ann Coen’, een 

wandelzoektocht die loopt in Aartselaar en vanaf  20 april start ook ‘Uit d’Oude Doos’, beiden ingericht 

door Eddy. Allen daarheen! 

 

                     Jacky. 

          

   Score Caboraleden     max. 131 punten    
 

 1 Jacobs Karel 130   24 Beernaert Stefaan 129  
 

 2 Dierickx Koen 130  25 Vermeire Walter 129  
 

 3 Liefooghe Alix 130  26 D'Haeseleer Michel 129  
 

 5 Schelfhout Ria 130  28 Elpers Hugette 129  
 

 8 Thienpondt Annette 130  30 Rottiers Vic 129  
 

 9 Duerinck Eugene 130  31 Danneels Ria 129  
 

 10 De Veirman Octaaf 130  33 Knockaert Hans 129  
 

 14 Van Damme Herwig 130  34 Van Hemelrijck Maria 128  
 

 15 Van Bruaene Jacques 130  36 Maes Julienne 128  
 

 16 Verheggen Herman 130  37 Van Haver Wim 128  
 

  17 Roels Anne Marie 130   39 Pas Roeland 127     

  18 Colpin Jacky 130   40 Van Nieuwenhuyse Chris 126     

  19 Belleter Linda 130   42 Dequidt Isa 126     

 21 Jacobs Eric 130   62 Hendrickx Johan 122  
 

 
        

 
 




