
 
 

VOORWOORD EN REGLEMENT 
 

Omdat het in deze door de Corona pandemie overheerste periode zeer moeilijk is om vooraf iets te plannen, 
hebben wij gekozen voor een GRATIS periodezoektocht zonder vertreklokaal, of prijsuitreiking. De normale 
looptijd van deze zoektocht, waaraan iedereen vrij kan deelnemen, is tot 10 december 2020. In geval van 
nieuwe strenge corona-maatregelen kan deze termijn echter verlengd worden. 
 

Het routeblad kan via E-mail gratis bekomen worden bij de samensteller van de zoektocht.  
Herman.van.dessel4@telenet.be gsm 0476/030896 

Het routeblad van deze zoektocht mag tevens door iedereen gekopieerd en verder verspreid worden. 
Aan wie een gedrukte versie wil toegestuurd krijgen, vragen we wel een onkostenvergoeding van 2 €. 
Na afloop zal iedereen die een antwoordblad instuurt via mail de ideale antwoorden en de uitslag (met ver-
melding van gemaakte ‘fouten’ ) toegestuurd krijgen. De antwoorden zullen uiteraard ook in het maandblad 
van Mastentop verschijnen. 

 

 Deze zoektocht werden samengesteld volgens het algemeen geldende VZV-zoektocht reglement. Wij 
brachten geen bijkomende herkenningspunten aan. 

 Wij maakten, voor wat betreft woordbetekenissen, herkenningspunten aan. 
 Wij maakten, voor wat betreft woordbetekenissen, ZEER BEPERKT gebruik van het PRISMA 

WOORDENBOEK, namelijk alleen bij de vragen voorafgegaan met “(P)” maar gebruikten zeker geen 
‘ver gezochte’ of uit hun verband gerukte betekenissen. 

 Indien na een vraag “KIES UIT” is vermeld, betekent dit dat 1 van de vermelde mogelijkheden het 
juiste antwoord is. Is na een vraag “MOGELIJKE ANTWOORDEN” vermeld, dan kunnen er bij de op-
gegeven mogelijkheden meerdere juiste antwoorden zijn. 

 Op een in het enkelvoud gestelde vraag kunnen eventueel wel meerdere antwoorden nodig zijn. In-
dien er bv bij een vraag als ‘HOEVEEL LEEUWEN BEVINDEN ER ZICH OP DE PLAAT MET “HELDEN”?’ meerdere 
dergelijke platen zijn, dan dient voor elke plaat een apart antwoord gegeven te worden. Is de vraag 
echter gesteld met ‘EEN PLAAT MET “HELDEN”?’, dan dienen de aantallen van al deze platen samenge-
teld te worden. 

 Antwoorden zoals “GAAT NIET” of “NIET TE BEPALEN” zijn steeds fout.  
“GEEN”, “NUL”, “NIETS” en dergelijke kunnen echter wel juiste antwoorden zijn. 

 Een tekst tussen aanhalingstekens vermeld, verwijst naar een te lezen tekst die letterlijk en apart moet 
worden teruggevonden. Lettertype en leestekens spelen hierbij echter geen rol.  
bv.: “ZOEK TOCHT” = “zoek tocht” = “zoek & tocht” = “zoek/tocht”, maar ≠ “zoektocht”. 
 Op een bord met: “G. GEZELLELAAN” bevinden zich wel 2 letters G, maar slechts 1 maal “G” 

en GEEN tekst “LAAN”. Op een bord met: “G. GEZELLE-LAAN” staat wel 1 tekst “LAAN”. 
 Vermelde aantallen dienen precies overeen te komen. bv. Bij de vermelding: een bord met 2 leeuwen, 

komen borden met 3 of meer leeuwen niet in aanmerking.  
 Bij vragen over ‘LETTERS’ houden wij enkel rekening met de gekende 26 letters van ons alfabet. Met 

‘CIJFERS’ bedoelen wij de 10 verschillende Arabische cijfers, alsook de 7 verschillende Romeinse cij-
fers:  M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1.  
Bij chronogrammen wordt ook nog een waarde toegekend aan letters: J = 1, Y = 2, U = 5, W = 10. 

 Bij vragen over muzieknoten houden wij enkel rekening met de gekende namen: DO – RE – MI – FA – 
SOL – LA – SI en de weliswaar wat verouderde naam UT. 

 In enkele vragen komt ook de term ‘VERBORGEN’ voor. bv. In de tekst: “DE KATTEN VERSCHOLEN ZICH, 
ONDER EEN LADDER” komen de dierennamen: ‘kat’ – ‘katten’ – ‘schol’ – ‘hond’ en ‘adder’ al of niet ver-
borgen voor. 

 Wij respecteerden de privacy van de omwonenden. Zoek dus niets op sloten of belknoppen.  
Gegevens binnen achter vensters zijn niet geldig, tenzij bij de inkomhal van een openbaar gebouw. 

 (GV) betekent: geen valstrik. 
 Alle vragen dienen beantwoord te worden.  
 Het is in deze zoektochten ook de bedoeling om op de gestelde vragen zoveel mogelijk dezelfde ant-

woorden te geven als wij. Over deze antwoorden is dan ook geen discussie mogelijk. 
 Respecteer steeds het verkeersreglement. U doet deze zoektocht op eigen risico. 
 

WIJ WENSEN U EEN AANGENAME ZOEKTOCHT EN VEEL SUCCES. 



Het vertrekpunt van de zoektocht is de Palmbosstraat in Heist-op-den-Berg, waar men onbeperkt en 
gratis kan parkeren, nabij de gebouwen van het Sint-Lambertusinstituut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit vertrekpunt kan u bereiken als volgt: 
Komende van de N15 (weg van Mechelen naar Westerlo): 

 Aan de verkeerslichten, de Frans Coeckelbergsstraat in rijden. 
 ± 500 meter verder, schuin rechtdoor de ‘berghelling’ oprijden (Bergop). 
 Einde weg rechts (= verplichte richting volgen.) 
 Na ± 50 meter rechts. 
 Viersprong links. 
 Bij driesprong rechts aanhouden en parkeer uw wagen op de parkeerstroken langs de weg. 

 

ROUTEBLAD 
 

Van harte welkom op deze zoektocht op en in de omgeving van ‘de berg’ van Heist-op-den-Berg, het 
op Beerzelberg na hoogste punt van de provincie Antwerpen. 
 

 Vertrek nu voor een wandeling met de gebouwen van het Sint-Lambertus-Instituut aan uw rechter-
zijde. 

 Bij driesprong links aanhouden (Voogdij Straat). 

 Viersprong bij “VREDEGERECHT” op wegwijzer rechts, maar los hier eerst volgende vraag op. 
 

Op een wegwijzer onder een wegwijzer met “VREDEGERECHT” kan u ook een afgebeeld gebouw 
bemerken.  
 

VRAAG 1: In het woord juist naast de afbeelding van een gebouw, 
waarvan u hiernaast een detail ziet, zit een met een mede-
klinker beginnende werkwoordvervoeging in de derde per-
soon enkelvoud (hij/zij-vorm) verborgen, die onder meer 
verwijst naar een bepaalde ‘menselijke activiteit’. 
In welk gedeelte van het menselijk lichaam (1, 2, 3 of 4 volgens de tekening 
hiernaast) bevindt zich het lichaamsdeel waarmee die ‘activiteit’ wordt uitge-
oefend?  
KIES UIT: 1 – 2 – 3 – 4. 

 

 Wandel verder tot op het Kerkplein. 

1

2

3

4



 Wandel juist voor de kerk links en onmiddellijk terug links, tussen de twee houten paaltjes, de 
vroegere pastorietuin in en los volgende vraag op bij het gedicht ‘TROUWFOTO IN SEPIA’ van Pe-
ter Mangel Schots. 

 

VRAAG 2: Hoeveel bedraagt het verschil tussen: het aantal maal dat het persoonlijk voornaam-
woord “ZIJ” hier in bedoeld gedicht voorkomt en het aantal maal dat het persoonlijk 
voornaamwoord “HIJ” er in voorkomt? 
KIES UIT:  1 – 2 – 3 – 4. 

 

 Wandel in tegenwijzerzin rond het middenpleintje in deze tuin en stop even bij 
het hiernaast afgebeelde voorwerp, waarop met ‘kleefcijfers’ (gele rechthoe-
ken met zwart cijfer) een nummer is vermeld waarvan de som der cijfers gelijk 
is aan 28. Van het bedoelde nummer hebben wij wel drie cijfers onzichtbaar 
gemaakt. (Goed zoeken, want ondanks corona en droogte bleef het gras 
maar groeien.) 
 

VRAAG 3: Van welk bouwjaar dat is vermeld op de voorgevel van een ge-
bouw dat u straks langs het Kerkplein voorbij wandelt, zou men 
met vier van die vijf ‘kleefcijfers’ het jaartal kunnen vormen? (“GEEN” is fout.) 

 

 Verlaat de pastorietuin langs dezelfde weg en ga tot bij de zijgevel waarop 
u het hiernaast afgebeelde embleem kan bemerken. 

 

VRAAG 4: Hoeveel maal komen de verschillende letters uit de benaming 
die hier in het embleem door een ‘rookpluim’ wordt gevormd 
(samengeteld) voor in de boogvormige tekst die zich links op 
het bedoelde embleem aan de zijgevel bevindt? 
KIES UIT:  10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 - 20. 

 

 Vervolg uw weg verder tussen de kerk en het gebouw met het hierboven afgebeelde embleem. 
Wandel in tegenwijzerzin (deels) rond het Kerkplein en los een eindje verder de volgende vraag 
op. 

 

VRAAG 5: (P) Alhoewel een bepaald woord (letters meer dan 10 cm hoogte) hier boven op de 
‘berg’ bijna helemaal bovenaan op een voorgevel is vermeld, verwijst het volgens het 
Prismawoordenboek toch naar ‘iets van de laagste rang’.  
Welke naam voor een bepaalde hiermee ‘verbonden’ persoon kan men met de letters 
van dat hier vermelde woord scrabbelen nadat men één letter ervan door één andere 
letter heeft vervangen? (GV)  

 

 Vervolg uw weg, en los tijdens uw verdere wandeling volgende vragen op. 
 

Langs die verdere wandelweg bevinden zich heel wat oudere gebouwen, uit een tijdperk toen er nog 
geen rekening werd gehouden met de toegankelijkheid voor mensen die minder goed te been zijn. Ge-
lukkig kunnen dergelijke personen soms tijdens de openingsuren om hulp vragen. 
. 

VRAAG 6: Hoeveel minuten kan, volgens de bij het hiernaast afge-
beelde bordje vermelde openingsuren, iemand die hulp no-
dig heeft om binnen te gaan, hier tijdens die openingsuren 
op een normale maandag aanbellen?  
KIES UIT:  300 – 330 – 360 – 390 – 420 – 450 –  
 480 – 510 – 540 – 570 – 600. 
 

VRAAG 7: Met de letters die meer dan vijfmaal voorkomen op de zwarte meta-
len plaat waarvan u hiernaast een detailafbeelding ziet, kan men 
een bekend Nederlands woord vormen dat samen met onder meer 
de naam van een op die plaat afgebeeld ‘voorwerp’ in een bekende 
‘slogan’ voorkomt. Welke ‘slogan’ bedoelen wij?  
 

 Wandel verder langs het Kerkplein tot bij de voorgevel van het heemmuseum waaraan zich een 
gedenksteen met: “I9I3” en “I974” bevindt. (GV) 
 



VRAAG 8: Van welk werkwoord, waarvan de laatste drie letters van de infinitief (onvervoegde 
vorm) apart ook gebruikt worden als benaming voor een klein meertje, kan de eerste 
persoon enkelvoud (ik-vorm) ook worden gescrabbeld met een aantal opeenvolgende 
letters uit de tekst op deze gedenksteen? 

 

VRAAG 9: Van welk van onderstaande woorden bevindt er zich hier aan de voorgevel van het 
heemmuseum een homoniem van een synoniem?  (bv. ‘MIJT’ is een homoniem 
van ‘MEID’ en dat woord is een synoniem van ‘DIENSTBODE’.) 
KIES UIT:  TILT – BUURT – ONGEKOOKT – ROS – VLUG – SCHIP – KOT – BIJT. 

 

 Vervolg uw weg en wandel even verder bij huis nummer “25” rechts, bergaf over het linker voetpad 
van de straat ‘Bergop’ en los langs deze afdaling de volgende vragen op. 

 

VRAAG 10: Op het eerste zicht dachten we aan een waterloop. Bij nader toezien bleek het echter 
een gemeentenaam te zijn uit een land dat, cryptisch omschreven, ooit nog door een 
‘verwarde AMANDEL’ werd geleid. Welke diernaam kan men scrabbelen met: al de ver-
schillende letters die meermaals in die plaatsnaam voorkomen plus al de verschillende 
medeklinkers die meermaals voorkomen in de wapenspreuk van die gemeente? 

 

Los nabij het monument met “DANKBARE HULDE” de volgende twee vragen op. 
 

VRAAG 11: Met acht opeenvolgende letters van een woord waarin volgens de huidige spelling enke-
le letters teveel voorkomen, kan men de infinitief (onvervoegde vorm) scrabbelen van 
een werkwoord dat naar een bepaalde ‘activiteit’ verwijst. 
Welk werkwoord bedoelen wij? En welke hier op dit monument vermelde personen 
moesten die ‘activiteit’ uitvoeren? 

 

VRAAG 12: Het hoeven niet altijd moeilijke zoekvragen te zijn. Dus tus-
sendoor ook even een eenvoudig vraagje.  
Welk dier met een naam waarin een hier op het monument 
met “DANKBARE HULDE” voorkomend voorzetsel zit verbor-
gen, bevindt zich duidelijk zichtbaar op/aan het gebouw 
waarvan u op de foto hiernaast een detailafbeelding be-
merkt? 

 

VRAAG 13: Welke benaming voor een bepaalde persoon zit verborgen in de naam die u hier links 
langs uw weg kan bemerken en die uit dezelfde letters als de tekst: “LAATSTE 
DRANKEN” bestaat? 

 

VRAAG 14: Op een houten paaltje, naast een groene vuilnisbak, bevinden zich: bordjes met een wit 
knooppuntnummer “70” en bruinrode knooppuntnummers “11”. 
Hoeveel bedraagt de som van al de cijfers die zich hier op een dergelijk bordje aan dat 
houten paaltje bevinden? 
KIES UIT:  9 – 17 – 18 – 21 – 27 – 32 – 36 – 38 – 43 – 48 – 53. 

 

Even verder bemerkt u, links van u, aan het ‘Torengebouw’ een spreuk waarin 
tweemaal hetzelfde werkwoord voorkomt en die inspirerend kan zijn voor wie, 
niettegenstaande veel (corona)problemen, toch een zoektocht wil organiseren. 
 

VRAAG 15: Welk bestaand Nederlands woord kan men vormen met de ver-
schillende letters die meer dan tweemaal in die bedoelde spreuk 
voorkomen?  (Elke letter slechts 1 maal gebruiken.) 

 

 Wandel ‘beneden aan de berg’ naar links en los ook de volgende vragen op 
aan dit ‘Torengebouw’.  

 

De inwoners van Heist-op-den-Berg hadden vroeger blijkbaar de reputatie van laatkomers te zijn. Mo-
gelijk lieten de ontwerpers van dit gebouw zich hierdoor inspireren bij het aanbrengen van een bepaal-
de slogan, waarvan het eerste woord eigenlijk gelijk is aan: het laatste woord ervan maar met één letter 
uit de tweede helft van “ons alfabet” er tussengevoegd. 
 

VRAAG 16: De hoeveelste letter uit: de tweede helft van ons alfabet komt slechts in één van de 
woorden van de bedoelde slogan voor? 
KIES UIT:  5

e
 – 6

e
 – 7

e
 – 8

e
 – 9

e
 –10

e
– 12

e
 – 13

e
 – 14

e
 – 15

e
 – 16

e
 – 18

e
 – 19

e
 – 20

e
. 



Volgens een andere steen zou er bij het optrekken van dit gebouw mogelijk sprake geweest zijn van 
‘zwartwerk’. Al is het natuurlijk waarschijnlijker dat er op de bedoelde steen een bijvoeglijk naamwoord 
ontbreekt. 
 

VRAAG 17: In het hoeveelste kalenderjaar na het jaar van de ‘gebeurtenis’ die er voor zorgde dat 
het precies op 21 juli jaarlijks in België een wettelijke feestdag is, vonden die bedoelde 
bouwwerken (al of niet in het zwart) plaats? 
KIES UIT:  120

e
 – 121

e
 – 122

e
 – 123

e
 – 124

e
 – 125

e
  

 

 Wandel terug, ga tot bij het in het jubeljaar 1930 opgerichte oorlogsmonu-
ment met: “TOT AANDENKEN ONZER GESNEUVELDEN” en los met ge-
gevens daarop volgende vragen op. 

 

Opmerking:  Bij het opstellen van de zoektocht waren alle cafés gesloten. 
Omwille van ‘Social distancing' maatregelen wordt het graspleintje 
voor het oorlogsmonument mogelijk gebruikt als (tijdelijke) uitbrei-
ding van het terras van het naburige café. Respecteer dan ook 
deze ‘Social distancing' en los de volgende twee vragen op met de gegevens in het ka-
dertje hieronder met de op het monument voorkomende namen. (GV) 

 

VRAAG 18: Welke van volgende zeven voornamen komt er hier op de voorzijde van het bedoelde 
oorlogsmonument het vaakst voor? 

 KIES UIT:  ALFONS – ALOIS – AUGUST – EMIEL – FRANS – JOZEF – JULES. 
 

VRAAG 19: Zoals op vele plaatsen, probeerde men ook hier om de namen van de gesneuvelden uit 
de Eerste Wereldoorlog in alfabetische volgorde te vermelden. Bij twee opeenvolgende 
namen ging men echter toch in de fout. 
Welke bestaand Nederlands woord kan men scrabbelen met de letters van de familie-
naam die eigenlijk één plaats achteruit (of naar onder) zou moeten? (GV) 

 

Tussen het oorlogsmonument en de ‘Swane Pomp’ bevindt zich een ‘constructie’ 
bestaande uit twee palen en een aantal wegwijzers met een pijl. Over de pijlen op 
die wegwijzers handelt dan ook de volgende vraag. 

 
VRAAG 20: Op de onderste van deze wegwijzers is tevens een locomotief afge-

beeld. Veronderstel dat deze locomotief hier nu echt in de afgebeel-
de richting voorbij zou rijden.  
Hoeveel van al deze pijlen wijzen dan NIET in een richting dat deze 
locomotief hier dan zou voorbijrijden? 
KIES UIT:  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8. 

 

 Wandel nu via de ‘traphelling’ naast het oorlogsmonument terug naar het Kerkplein. 

 Ga bij het wegwijzerbordje met knooppuntnummer “15” even enkele meters naar links tot bij het 
bord met het gedicht ‘Aan het hoekse’. 

 

Volgens een gekend spreekwoord moet men ‘het ijzer smeden als het heet is’. Volgens het bedoelde 
gedicht worden hier echter ook bepaalde ‘alcoholische vloeistoffen’ gesmeed. 

TOT AANDENKEN ONZER GESNEUVELDEN 

GEVALLEN VOOR   'T VADERLAND 1914 - 1918

BRUYNDONCKX JULIUS VAN DEN BRUEL JOZEF

CALUWAERT AUGUST HELSEN ARTHUR VAN DEN VONDER AUGUST

CANNAERTS ALFONS MATTHIJS ARTHUR VAN DESSEL ALFONS

1940 - 1945 COOLS ALOIS MAURIEN ALFONS VAN LOO JOZEF LEOPOLD

GEERINCKX JOZEF DE LAT EMIEL MEYLEMANS JULES VAN ROMPAY JOZEF

DE CAT FRANS DE HAES AMAND MEYS ALOYS VERBEECK EVARIST

DE RAET JOZEF DE PRETER ALFONS SERNEELS JOZEF VEREECKE JULIANUS

LOMEZ HENRI GEENS ALFONS TROONBEECKX JOZEF VERMAELEN JULES

VAN OOSTERWIJCK ALOIS GEUTEN DENIS VAN DEN BERG DESIRE VERSCHUEREN ALFONS

GRANT LOUIS

OPGERICHT DOOR DE GEMEENTE HEIST O/D BERG IN 'T JUBELJAAR 1930



VRAAG 21: Welke in dit gedicht voorkomende vierletterwoorden verwijzen er, rekening houdend met 
de tekst van dit gedicht, naar ‘iets’ dat gesmeed kan worden? 

 

 Keer terug en vervolg uw weg verder via de ‘traphelling’ bergop. 

 Stop even bij de zeshoekige zitbank en kijk even naar rechts. (GV) 
 

VRAAG 22: Indien men in de naam van één van de horecazaken onder aan de voet van de ‘berg’ 
één letter door één andere zou vervangen, bekomt men de helft van een spottende be-
naming voor ‘Heist-op-den-Berg’ die soms wel eens door bewoners van omliggende 
dorpen (onder meer die van Beerzel) wordt gebruikt. 
Welke hier te bemerken naam en welke spottende benaming bedoelen wij? (GV) 

 

 Vervolg uw weg. 

 Net voor u terug op het Kerkplein komt, bemerkt u rechts van u een gedenksteen met: “RIDDER 
ED. PYCKE” waarop tevens een jaartal in Romeinse cijfers voorkomt. 

 

VRAAG 23: Hoeveel bedraagt (uitgedrukt in Arabische cijfers) het verschil tussen: de waarde van 
het hier op die gedenksteen voorkomende jaartal en de waarde van het laagste getal 
dat men met al de verschillende cijfers van dat jaartal kan vormen? 

 

 Ga boven op het Kerkplein tot bij de monumentale waterpomp met “BELGIË VRIJ” voor het oplos-
sen van volgende vraag. 

 

VRAAG 24: Hoeveel van de 34 met goudkleurige letters op deze monumentale water-
pomp met “BELGIË VRIJ” vermelde personen hadden voornamen met de-
zelfde beginletter als de (echte, bekende) voornaam van de humorist die u 
op de foto hiernaast kan bemerken? 

 

 Wandel verder tot bij de hoofdingang van de kerk. 
 

Op het bruine bordje met “DE SINT-LAMBERTUSKERK” zijn 3 jaren vermeld die destijds het 10
de

 
schrikkeljaar van een bepaalde eeuw waren. 
 

VRAAG 25: Op welk(e) van de op dat bordje met “DE SINT-LAMBERTUSKERK” vermelde schrikkel-
jaren zouden er tijdens dezelfde eeuw nog 15 andere schrikkeljaren volgen? 
 

 Wandel terug naar uw wagen in de Palmbossstraat. 
 

Noteer ten slotte ook nog het antwoord op de 2 schiftingsvragen (GV). 
Schiftingsvraag 1:  Hoeveel bedraagt de som van de 7 lottogetallen van de trekking van zaterdag 12 

december 2020? 
Schiftingsvraag 2:  Welke is het bijkomende nummer van die lottotrekking? 
 

EINDE VAN DE ZOEKTOCHT. 
 

Om terug huiswaarts te keren: 
 Keer terug. 
 Bij driesprong rechts aanhouden. 
 Driesprong rechts. (= verplichte richting volgen.) 
 Hoofdweg links. 
 Einde weg links en onmiddellijk rechts.  
 Bij de verkeerslichten bereikt u terug de N15.  

 

WIJ WENSEN U EEN BEHOUDEN THUISKOMST EN DANKEN U VOOR UW DEELNAME. 
 

De antwoorden kunnen via post tot 11 december 2020 worden toegestuurd aan: 
Herman Van Dessel 

Mr. Van der Borghtstraat 83 bus 001 
2580  PUTTE. 

 
Of via mail aan: 

Herman.van.dessel4@telenet.be 


