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4de  WELVERDIENDE-RUST-PERIODEZOEKTOCHT    –     BATTEL - HEFFEN 

REGLEMENT  
-------------------- 
Deze zoektocht is gebaseerd op het reglement VAB/B van de (voormalige) V.Z.V. – de 
Vlaamse Zoektochten Vereniging.  Dat wil zeggen dat alle vragen op te lossen zijn aan de 
hand van gegevens ter plaatse te vinden en met een minimum aan algemene kennis, en 
dat in de wegopdrachten geen val ligt. 
Gebruikte afkortingen: R. = rechts, L. = links, R.D. = rechtdoor, G.V. = Geen Val, V.G.T.P. 
= Volgens Gegevens Ter Plaatse, R.L.L. = rechts laten liggen, L.L.L. = links laten liggen. 
Een herkenningspunt tussen aanhalingstekens (“ “) is een te lezen tekst die letterlijk dient 
teruggevonden te worden – een herkenningspunt niet tussen aanhalingstekens is een 
persoon of een voorwerp of een afbeelding ervan.     Herkenningspunten achter glas tellen 
niet mee, tenzij achter beschermingsglas of achter het deurglas van een kapel (G.V.). 
Bij “Kies uit” is slechts één van de opgegeven mogelijkheden het juiste antwoord.  Hierbij 
dient U te antwoorden met de letter die bij het juiste antwoord hoort.  Bij “Klasseer” 
antwoordt u door de bijhorende letters in de gevraagde volgorde te zetten. (G.V.) 
Privaat eigendom mag niet betreden worden, tenzij uitdrukkelijk op uw routeblad vermeld.      
Een vraag in het enkelvoud gesteld verlangt ook maar een enkelvoudig antwoord.  
Wanneer een meervoudig antwoord nodig is, is de vraag ook in die zin opgesteld. 
Om misverstanden te vermijden zouden wij u willen vragen uw antwoorden in 

DRUKLETTERS in te vullen, behalve de getallen. 
Alle vragen zijn oplosbaar.  Antwoorden zoals “onmogelijk”, “niet te bepalen”, “onbepaald”, 
“kan ik niet weten” en dergelijke komen niet voor op het ideale antwoordenblad en zullen 
bijgevolg steeds als een foutief antwoord aanzien worden. 
Tenslotte nog dit: de inrichters en de controleurs hebben GEEN bijkomende 
herkenningspunten aangebracht en zij raadpleegden het Prismawoordenboekje met 
nummer ISBN-978-90-491-0083-4 (uitgiftejaar 2013) enkel en alleen voor de vragen 
voorafgegaan door de letter (P).  Andere naslagwerken en internet hebben zij niet 
gebruikt – doet u dat dus ook niet.              SUCCES toegewenst aan iedere deelnemer. 
 
ROUTEBLAD 
------------------- 
We doen verder met onze ontdekkingstocht door minder gekende en dus ook minder 
bezochte dorpjes in de Mechelse regio en vandaag zijn dat in de eerste plaats het gehucht 
Battel en daarna de deelgemeente Heffen.  Battel kan u het best bereiken via de 
autostrade E-19 afrit nummer 9 = Mechelen-Noord en daar volgt u de richting Willebroek.  

Nog steeds ‘boven op’ het Battelcomplex, aan de verkeerslichten (OPGELET: 

voorsorteren), rijdt u naar links = richting Battel.  ‘Onderaan’ de brug rijdt u naar rechts 
(richting Battel) en even verder, juist voor het kanaal, rijdt u opnieuw naar rechts, onder de 
brug en zo komt u aan in Battel.   
 
Ook hier geldt de regel: ALLE antwoorden op de gestelde zoektochtvragen kan u HIER 
vinden aan de hand van GEGEVENS TER PLAATSE.  De aanduidingen “V.G.T.P.” en 
“hier” gaan wij dus niet bij elke vraag vermelden of herhalen, maar u weet dat het effectief 
zo moet zijn (G.V.).   En we beginnen er aan op de straathoek in de buurt van de kerk: 
 
VRAAG  01 : (P) Volgens Prisma is ‘dit’ een afgesloten ruimte tegen de kerkmuur, 

verdeeld in drieën waarin een priester en een bezoeker zitten, maar hier in 
Battel is ‘dit’ een vrije ruimte ettelijke meters verwijderd van de kerkmuur.  
Wat mag ‘dit’ dan wel zijn?  (1 antwoord is voldoende) 
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Vooraan in de Wolverbosstraat de volgende twee vragen: 
 
VRAAG  02 : Hoeveel kinderen zaten er in de klas die als toonbeeld gediend heeft voor de 

viering van ‘150 jaar school Battel’? 
 
VRAAG  03 : Welk van de volgende vijf voorwerpen is niet te zien op de klasfoto van ‘150 

jaar school Battel’? 
Kies uit: A = boekenkast  B = inktpot  C = stropdas   

D = stuk krijt   E = wereldbol  
 
Terug naar het pleintje voor de volgende twee vragen: 
 
VRAAG  04 : (P) Wanneer we uit het dertienletterwoord dat aanduidt dat dit restaurant het 

principe van de ‘verfijnde keuken’ hanteert, de letters verwijderen van de 
benaming voor een zetel van een vorst of een vorstin, dan kunnen we met de 
verschillende overblijvende letters een bijvoeglijk naamwoord vormen dat in 
combinatie met een zelfstandig naamwoord staat voor een kunststroming 
waarbij aan realistische voorstellingen bovenzinnelijke elementen worden 
toegevoegd (G.V.).  Welke combinatie bijvoeglijk naamwoord – zelfstandig 
naamwoord bedoelen wij? 

 
VRAAG  05 : (P) Welk van volgende vijf mogelijkheden kan zeker niet gebruikt worden als 

synoniem of woordverklaring voor de benaming van het dier dat hier op het 
restaurant groots afgebeeld is? 
Kies uit: F = schaaldier  G = geleedpotige  H = langoustine 

    J = teken van dierenriem  K = weekdier  
 
We wandelen verder tot juist voor de brug van de hoofdweg N-16.  Daar staat een bord 
met aan beide zijden info over het wandelnetwerk. 
 
VRAAG  06 : Welke verzamelnaam die uit meer dan twintig letters bestaat en waarin een 

synoniem voor ‘waterlopen’ voorkomt, wordt gebruikt voor de vier stromen die 
samenkomen in het Zennegat? 

 
VRAAG  07 : Welk geschreven getal staat op het wandelknooppuntenplan in leesrichting 

juist voor de benaming van een middeleeuwse folterpraktijk? 
 
VRAAG  08 : (P) Welk zelfstandig naamwoord dat hier gebruikt wordt in de 

landschapsbeschrijving wordt ook wel eens gebruikt door juweliers? 
 
VRAAG  09 : Welke naam werd gegeven aan het Sigmaproject waarbij in de regio 

Mechelen – Willebroek de dijken verstevigd en overstromingsgebieden 
aangelegd werden? 

 
VRAAG  10 : Welke twee natuurverschijnselen van aangeslibde grond ontstaan er doordat 

er in het overstromingsgebied aan het Zennegat twee keer per dag een kleine 
hoeveelheid Dijlewater naar binnen loopt?  (TIP: beide namen beginnen met 
de letter ‘S’ en tellen minder dan tien letters) 
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VRAAG  11 : (P) In de alinea waarmee het merkwaardig valleilandschap beschreven 
wordt, vonden wij een woord dat ook een trefwoord is in een gezegde 
wanneer men spreekt over iemand die zeker geen domme dingen doet of die 
zeker geen grote risico’s zal nemen.  Welk trefwoord wordt bedoeld? 

 
We vervolgen ons bezoek aan Battel met een wandelingetje over het klinkerpad naast de 
schoolomheining. 
 
VRAAG  12 : Op welke datum werden de meisjesscholen van het huis Bethanië hier in 

Battel geopend? 
 
VRAAG  13 : Hoeveel kinderen die in 1928 mee op schoolreis gegaan zijn, droegen een 

hoofddeksel op het hoofd? 
 
VRAAG  14 : Wie sprokkelden in de jaren 1930 – 1940 in de winter in het bos van Empain 

het hout voor de klaskachels? 
Kies uit: V = de meisjesleerlingen W = de jongensleerlingen 

   X = beide geslachten Y = geen leerlingen, wel de zusters 
 
VRAAG  15 : Als u de namen van de zeven zusters die hier in 1952 woonden en werkten 

alfabetisch zou klasseren, op welke plaats komt dan de naam van de zuster 
die op de foto uiterst rechts staat? 
Kies uit: A = 1

ste
 B = 2

de
  C = 3

de
  D = 4

de
  E = 5

de
   

F = 6
de

  G = 7
de

  
 
VRAAG  16 : Van de zeven zusters die hier in 1952 leefden en werkten, bleef er in 1963 

nog slechts één (1) over.  Welk was haar naam? 
 
VRAAG  17 : In 1964 ging de jongensschool als eerste uit de regio op sneeuwklassen.  

Naar welke plaats in welk Europees land was dat? 
 
VRAAG  18 : In 1996 speelt juffrouw Bradt poppenkast tijdens een van de vele uitstappen.  

Welke naam werd destijds gegeven aan bedoelde uitstap? 
 
VRAAG  19 : In welk jaar werd de fusie van de meisjesschool en de jongensschool 

afgerond? 
 
VRAAG  20 : (P) Hoe zou men de slaginstrumenten kunnen noemen die begin deze eeuw 

bespeeld werden bij het beter leren kennen van de wereld? 
Kies uit: A = pauk  B = balalaika  C = tamboerijn   

D = djembé  E = trommel  
 
Tijd nu voor een korte wandeling van naar schatting 200,-meter: onder de brug van de 
hoofdweg N-16 en dan rechts over de brug van het kanaal en verder naar links over het 
voetpad tussen het kanaal en de rijweg.  Hou halt bij het bouwwerk dat beheerd wordt door 
de NV Waterwegen en Zeekanaal (G.V.). 
 
VRAAG  21 : Welk soort brandstoffen gebruikt deze waterkrachtcentrale zeker niet en dit 

in tegenstelling tot de klassieke elektriciteitscentrales? 
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VRAAG  22 : Welke twee ‘zaken’ zijn van essentieel belang voor het opwekken van 
elektriciteit?  (antwoord bestaat uit twee woorden van elk zes letters – G.V.) 

 
VRAAG  23 : Via welk soort systeem wordt de kracht van het water overgebracht naar de 

generator? 
 
VRAAG  24 : Met welk onderdeel van welk motorloos vervoermiddel kan men het 

omzetten van kracht in elektriciteit vergelijken? 
 
VRAAG  25 : Hoeveel uitstoot van CO2-gassen op jaarbasis wordt vermeden door 

gebruikmaking van deze turbine? 
 
VRAAG  26 : (P) Met welk equivalent aan Europees loofbos is, uitgedrukt in square miles 

(= vierkante mijl) en afgerond tot twee cijfers na de komma, de positieve 
milieu-impact van deze turbine vergelijkbaar? 

 
Dat was het voor wat betreft ons bezoekje aan het Mechelse gehucht Battel.  We keren 
terug naar ons vervoermiddel en rijden onder de brug van de N-16, vervolgens over de 
brug van de vaart en daarna onmiddellijk naar R.  Na 600,-meter einde weg R. = 
Gentsesteenweg, na ongeveer 1000,-meter over de Zennebrug en daarna de eerste straat 
R. = richting Heffen-Centrum.  U kan uw wagen parkeren op de parkeerstroken naast het 
dorpsplein of op de parking nabij café Malvine. 
 
VRAAG  27 : (P) Welke technische term gebruikt men op het bruine bord met “Dorpsplein 

Heffen” nabij de kerkpoort wanneer men het heeft over het bovendeel, 
meestal versierd, van een zuil in deze kerk? 

 
VRAAG  28 : (P) Een bepaald woorddeel te lezen op datzelfde bruine bord duidt er op dat 

de bouwstijl van deze kerk ontstaan is in de 12
e
 eeuw in Noord-Frankrijk, 

tenminste als de eerste letter van dat woorddeel een kleine letter is.  Wordt 
deze vervangen door een hoofdletter, dan spreekt men niet meer over een 
bouwstijl, maar wel over iets anders.  Over wat dan wel? 
Kies uit: H = een inwoner van een bepaald gebied of land   

J = de landstreek of het land waar die inwoner woont   
K = de taal die die inwoner spreekt 

   L = de godsdienst van die inwoner M = een bepaald muziekgenre  
 
VRAAG  29 : Hoeveel dagen waren er tussen de geboortedag (= natus) van Petrus 

Josephus Gislenus De Meester en de geboortedag (= nata) van zijn vrouw 
Magdalena Antonia Gislena Backx volgens de gedenksteen links naast de 
kerkdeur? 

 
VRAAG  30 : Welke verschillende beroepsbenamingen komen verborgen voor in een 

woord op de gedenksteen van Petrus De Meester? 
 
Wandel nu even naar het oorlogsmonument en bezoek ook even het achterliggende 
groengebied of groenparkje (G.V.). 
 
VRAAG  31 : Welke benaming past het best bij de jas die gedragen wordt door de soldaat 

die afgebeeld staat op dit oorlogsmonument? 
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Kies uit: A = anorak  B = bomberjack C = cape D = duffelcoat 
   E = mantel  F = trenchcoat G = wax coat  

 
VRAAG  32 : Welke hier op dit oorlogsmonument vermelde gesneuvelde heeft zijn leven 

gelaten op de 292
e
 dag van een oorlogsjaar? 

Kies uit: H = Hofmans  J = Diddens  K = De Cock   
L = Steemans  M = Van Den Branden  

 
VRAAG  33 : Op de sokkel van dit oorlogsmonument staat een vijfletterig zelfstandig 

naamwoord dat begint met de 18
e
 letter van ons alfabet.  Wat is het getal dat 

aangeeft hoeveel maal samengeteld deze vijf letters voorkomen op de 
plexiglazen oorlogsgedenkplaat aan de zijgevel van de kerk? 
Kies uit: N = drievoud P = vijfvoud  Q = zevenvoud  

R = priemgetal  S = tiental  
 
VRAAG  34 : (P) Op het groene bord met “11 november 2018” op dit grasplein bevindt zich 

de tienletterige naam van een lid van onze flora.  Maar ook onze fauna is er 
vertegenwoordigd en de naam van deze laatste telt eveneens tien letters en 
begint met dezelfde zes letters als het bedoelde ‘flora-lid’.  Welke 
faunavertegenwoordiger bedoelen wij? (antwoorden met een tienletterwoord) 

 
VRAAG  35 : Welke drie zelfstandige naamwoorden hebben wij weggelaten uit een hier te 

lezen wens: “Laten we vandaag en morgen meer dan ooit samenwerken voor 
de _______, de ________ en de ________ .”? 

 
VRAAG  36 : Volgens een toevallige voorbijganger zou het statige herenhuis aan dit 

dorpsplein tegenover de kerk gebouwd zijn door een van de vroegere 
burgemeesters.  Welk was logisch gezien de familienaam van bedoelde 
burgemeester die na zijn overlijden een monumentale grafkelder kreeg 
vooraan op het plaatselijke kerkhof? 
Kies uit: T = Goovaerts  U = Candries  V = Verschueren  

    W = De Meester  X = Du Trieu de Terdonck  
 
Als afsluiter nog enkele vraagjes aan het bord met “Wandelnetwerk Rivierenland”. 
 
VRAAG  37 : Welk werkwoord wordt gebruikt om ons te vertellen dat de Zenne een 

bochtenrijke rivier is? 
 
VRAAG  38 : Welke oplossing had men in het begin van de 19

e
 eeuw bedacht om 

ontduiking van tol tegen te gaan? 
 
VRAAG  39 : (P) Welke plaats in het Blaasveldbroek wordt aanzien als een ideale plaats 

om halt te houden voor een etentje in openlucht? 
 
VRAAG  40 : Welk gebouw, dat vermeld wordt in de rijke geschiedenis van Heffen, staat 

ook afgebeeld op een foto of tekening naast deze beschrijving? 
 
VRAAG  41 : (P) ‘Een drempel en een modderplas bij een sportveld’.  Welke plaatsnaam, 

te vinden op het wandelknooppuntenplan, hebben wij licht cryptisch 
omschreven? 
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VRAAG  42 : Welk religieus bouwwerk bevindt zich nabij wandelknooppunt 187? 
 
VRAAG  43 : (P) Welk is de naam van het adellijk huis dat zich bevindt nabij drie naast 

elkaar liggende voetbalvelden? 
 
VRAAG  44 : (P) Welk is de juiste afstand, afgerond uitgedrukt in yards, die men afgelegd 

heeft wanneer men vertrekt aan wandelknooppunt 150 aan de 
watersportbaan en dan zo dicht mogelijk rond die watersportbaan Hazewinkel 
wandelt? 

 
Dat was alles voor wat deze zoektocht betreft.  Hopelijk heeft u er van genoten! 
 
Nu rest er u enkel nog uw  antwoord op de beide SCHIFTINGSVRAGEN te noteren:   
 
Schiftingsvraag 1 : Welk zal het getal zijn dat gevormd zal worden door de eerste vier 

 cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van zaterdag 05 maart 2022? 
Schiftingsvraag 2 : Welk zal het getal zijn dat gevormd zal worden door de laatste drie 

 cijfers van datzelfde jokergetal van diezelfde lottotrekking? 
 
 

EINDE  VAN  DEZE  ZOEKTOCHT. 
 
TERUGREIS : 
U verlaat de parking nabij café Malvine naar R. en aan de splitsing bij de apotheek blijft u 
de linkse weg volgen.  Aan de volgende viersprong rijdt u naar L. = de Brouwerijstraat 
richting Mechelen.  Aan de verkeerslichten rijdt u opnieuw naar L. en zo bereikt u na een 
kleine twee kilometer het oprittencomplex van de E-19. 
 
 
Uw zelfgemaakt antwoordenblad dient u af te geven aan of op te sturen naar: 
 HENDRICKX Johan 
 Steenputten, 1 

2861 O.-L.-VR.-WAVER 

waar het ten laatste op vrijdag 04 maart 2022 moet toegekomen zijn. 
Ook mag u het mailadres, dat u vooraan in dit maandblad vindt, gebruiken. 
 
Als beloning voor jullie verplaatsing en inspanningen, voorzien wij een prijzentafel 
die zal bestaan uit 10 (tien) MASTENTOP-waardebonnen, te verdelen volgens de 
gekende verdeelsleutel: 3 (drie) bonnen voor de winnaar + 2 (twee) bonnen voor de 
tweede in de uitslag + 1 (één) bon voor de derde in de uitslag + nog 4 (vier) bonnen 
te verdelen onder de overige deelnemers. 
 
Dank voor uw deelname vanwege: 
de inrichter Johan Hendrickx 
de controleurs Willy Van der Elst en Maria De Herdt. 


