Samenstelling: Herman Van Dessel
Controle: José Laenen
Van harte welkom op deze wandelzoektocht. Deze zoektocht begint op het Jos Geunsplein bij de kerk in het centrum van Tongerlo, een deelgemeente van Westerlo. Na
het oplossen van enkele vragen op het plein en bij de kerk
volgt ook nog een korte wandeling in en bij het domein van
de Norbertijnenabdij van Tongerlo.
Er is ter plaatse (gratis) parkeermogelijkheid.
Naargelang of u de korte verplaatsing naar de abdij met de
wagen of te voet aflegt, bedraagt de wandelafstand slechts
± 1,5 of 2,5 kilometer.
De zeven vragen van het eerste deel van deze zoektocht
lost u op bij en in de omgeving van de parochiekerk van Tongerlo.
 De eerste vraag van deze zoektocht lost u op bij het gedenkteken met o.a. “PRIESTER –
WEERSTANDER”.
VRAAG 1:

Welke van de volgende acht namen kan men hier bij dat gedenkteken bemerken?
MOGELIJKE ANTWOORDEN: “ESFRIDIUS” – “TONGERLO” – “LOUIS” – “GORIS
JOSEPH” – “JOS GEUNSPLEIN” – “ALPHONS” –
“NORDHAUSEN” –”AUGUST” – “FRANS”.

 Ga nu tot bij de koorzijde van de kerk en los er volgende vraag op met gegevens op de grafsteen met “DE TRANNOY”.
VRAAG 2:

Als we ervan uitgaan dat de op die grafsteen vermelde SABINÆ DE KNYFF niet op
haar verjaardag overleed, tussen welke twee datums ‘viel’ dan met zekerheid haar
geboortedatum?
(Werkelijk twee zo dicht mogelijk bij elkaar ‘vallende’ datums noteren.)

 Ga tot bij de gevel met de hoofdingang van de kerk.
VRAAG 3:

Veronderstel dat de twee jaartallen op de gedenksteen in de kerkmuur waarop onder meer een anagram van “RIJKGEBOREN” voorkomt hier niet in Arabische cijfers,
maar wel in Romeinse cijfers zouden vermeld zijn.
Hoeveel zou dan de som van de op die steen voorkomende Romeinse cijfers zijn?
(Antwoord noteren in Arabische cijfers.)

Naast de hoofdingang van de kerk bevindt zich een bruin bordje met “SINT-ANNAKERK”, waarop
volgens ons wel wat onnauwkeurigheden staan, maar dat toch nog nuttig is voor de volgende
vraag.

VRAAG 4:

Welke verschillende namen van een menselijk lichaamsdeel komen in de tekst op
het bedoelde bruine bordje met “SINT-ANNAKERK” al of niet verborgen voor?

Nabij de hoofdingang van de kerk bevinden zich ook twee gedenkstenen waarin telkens een chronogram is verwerkt. Deze chronogrammen verwijzen respectievelijk naar het jaar waarin de eerste
steen van deze kerk werd gelegd en naar het jaar waarin zij werd ingewijd. Hoewel deze stenen
niet al te best meer leesbaar zijn, zijn de aanzienlijk groter aangebrachte letters die een chronogram (zie reglement) voorstellen volgens ons toch voldoende zichtbaar.
VRAAG 5:

In welk jaar werd, volgens gegevens, deze kerk ingewijd?
(Werkelijk met 1 jaartal antwoorden.)

Naast de kerk bevindt zich een beeld met op het voetstuk “CHRISTUS KONING” en een aantal
namen van Tongerlose oorlogsslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog.
VRAAG 6:

Welke was de familienaam van het Tongerlose oorlogsslachtoffer uit de Eerste Wereldoorlog in wiens voornaam een drieletterwoord zit verborgen waarmee in het Engels een ‘mannelijke persoon’ wordt aangesproken?

 Aan een vensterruit in de omgeving vindt u de gegevens voor de volgende vraag.
VRAAG 7:

Voeg in een vijfletterwoord in de tekst met o.a “LIEFDE” die zich hier op een vensterruit bevindt, tweemaal één letter tussen en je bekomt een zevenletterwoord dat
eveneens in die tekst voorkomt. Verwijder dan twee andere letters van dat zevenletterwoord en je bekomt een ander in die tekst voorkomende vijfletterwoord.
Welke drie verschillende woorden bedoelen wij? (GV)
Hier eindigt het eerste deel van deze zoektocht.

De verplaatsing naar de abdij van Tongerlo voor het tweede deel en terug kan u naar keuze:
TE VOET (extra afstand is totaal ± 1 km.)
OF
MET DE WAGEN afleggen:
 Steek bij de verkeerslichten voorzichtig
de hoofdweg over en wandel rechtdoor
de blokjes weg in.
 Bij witte paaltjes, rechtdoor de aardeweg
volgen.
 Na een wandeling van in totaal ± 600
meter bereikt u zo de abdij van Tongerlo.

Vertrek met uw wagen, door nabij de
hoofdingang van de kerk de hoofdweg
naar links op te rijden en weg volgen
over ± 700 meter.
Bij witte “P” op blauw verkeersbord (even
voorbij de autobushalte), rechts en parkeer
uw wagen op de grote parking van de abdij van Tongerlo.

 Wandel tot bij de ingangspoort van de abdij maar los, alvorens via het poortgebouw de abdij
binnen te gaan, eerst nog volgende vraag op:

VRAAG 8:

In principe is een abdij een plaats van stilte, gebed, en vrede. Eén bepaald, hier op
een bruin bordje voorkomend, woord deed ons echter veronderstellen dat het tijdens
de middeleeuwen wel eens anders was. Welk woord bedoelen wij?

 In de poortdoorgang bevindt zich links een groot meerdelig infobord met: “ONZE-LIEVEVROUWABDIJ VAN TONGERLO” waarop een aantal ‘delen/plaatsen’ van de abdij met een
(geel of rood) nummer zijn vermeld.
VRAAG 9:

Welk nummer bevindt zich op het bedoelde infobord juist voor de naam die kan gevormd worden met: de (4) letters van het bekendste slotwoord van Christelijke gebeden + de (3) letters van de naam van ‘de vrouw’ van diegene die op veel kerktorens de windrichting aanwijst + de (2) medeklinkers die zich ongeveer in het midden
van de hier verborgen voorkomende naam van een Franse bedevaartsplaats bevinden? (GV. Werkelijk één nummer noteren.)

VRAAG 10:

(P) Welk (vrij bekend) woord kan er gescrabbeld worden met al de letters van de
twee woorden die zich op het bedoelde infobord bevinden juist voor het woord dat
door Engelstaligen wel eens verkeerdelijk als ‘bende van een minnaar’ zou kunnen
geïnterpreteerd worden?

VRAAG 11:

Een van de drie heiligen aan de buitenzijde van het poortgebouw is afgebeeld met
een attribuut waarin sommige mensen wel eens ‘stokken steken’.
A) Met welke naam is bedoelde heilige hier op het bruine bordje met “VTBVAB”
in de poortdoorgang vermeld?
B) Bevindt het beeld van bedoelde heilige zich in een nis links van de nis met het
beeld van Onze-Lieve-Vrouw?
C) Of bevindt het beeld van bedoelde heilige zich in een nis aan de rechterzijde
van Onze-Lieve-Vrouw?
(3 antwoorden geven.)

 Vertrek nu voor een korte wandeling door de abdij door als volgt in tegenwijzerzin gedeeltelijk
rond de grote grasperken tot aan de zijingang van de abdij te wandelen:
 Wandel rechtdoor met de gebouwen langs uw rechterzijde.
 Aan het einde van de weg uiteraard naar links. (Anders loopt u tegen de muur!)
 Even voorbij de hoofdingang van de abdijkerk, links.
 Bij de viersprong van kasseiwegen, rechts tot bij de zijingang van de abdij.
Los terwijl wel de volgende vragen op. (GV)
Op enkele van de bruine bordjes met “VTBVAB” langs uw wandeling zijn soms bouwkundige
termen vermeld die veel buitenstaanders misschien niet zo bekend voorkomen.
VRAAG 12:

(P) Ook van de uit acht letters bestaande benaming (woorddeel) van ‘iets’ wat zich hier in het
midden van de voorgevel onder het hiernaast afgebeelde ‘driehoekig fronton met blazoen’ bevindt, hadden wij nog nooit gehoord. We vonden
het woord evenmin in een Prismawoordenboek.
Van welk, veel bekender, woord (dat wel in een Prismawoordenboek voorkomt) kan
de meervoudsvorm met de acht letters van die benaming gescrabbeld worden?

Aan het gebouw met hierboven afgebeelde blazoen bemerkt u ook een bordje met o.a.: “DA
VINCI–MUSEUM” en “PAASVAKANTIE”.
Toen ik hier in februari 2020 op verkenning kwam en nadien ook de volgende vraag opstelde, kon ik nog niet weten wat er ons vanaf de maand nadien te wachten stond.
Houd voor de volgende vraag dan ook geen rekening met
de ‘Corona maatregelen’ of met eventuele afspraken,
maar wel met de kalender van de maand april 2020 hiernaast, waarop ook de paasvakantie en de feestdagen zijn
aangeduid.

VRAAG 13:

Hoeveel uren was dit museum, volgens gegevens op het hier te bemerken bord met
o.a.: “DA VINCI–MUSEUM” en “IN DE PAASVAKANTIE”, tijdens de maand april van
het jaar 2020 geopend?
(In normale omstandigheden dus.)
KIES UIT: 30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 48 – 51 – 54 – 57 – 60.

De volgende zes vragen kan u oplossen met gegevens op een bruin bordje met “VTBVAB”.
VRAAG 14:

Welke van de hier op een bordje met “VTBVAB” vermelde abten voldoet (voldeed)
aan elk van de vier volgende omschrijvingen?
(“GEEN” = fout. Familienaam noteren volstaat.)
- Hij leefde tijdens de 16e eeuw.
- Zijn voornaam begon met de eerste letter van ons alfabet.
- In zijn familienaam kwamen drie klinkers voor en de begin- en eindletter ervan
vormden samen ook de (afgekorte) naam van een, vooral tijdens de tweede Wereldoorlog, zeer beruchte organisatie.
- Met de laatste vier letters van zijn familienaam kan men ten slotte ook nog de
benaming van een hemellichaam vormen.

VRAAG 15:

Welk soort getal is de som van de cijfers die op het hiernaast afgebeelde bordje voorkomen?
(Antwoorden met de letter(s) die een juist antwoord voorafgaat/voorafgaan volstaat.)
MOGELIJKE ANTWOORDEN: A) PAAR GETAL –
B) ONPAAR GETAL –
C) DRIEVOUD –
D) VIERVOUD –
E) VIJFVOUD –
F) ZEVENVOUD.

VRAAG 16:

‘ -  THUIS BEST ‘ is een overbekend spreekwoord waarvan we twee woorden hebben weggelaten.
Hoeveel verschillende letters van ons alfabet komen er (samengeteld) op het hiernaast afgebeelde bordje voor in een woord
waarin één van die twee weggelaten woorden verborgen voorkomt?
KIES UIT: 10 – 12 – 13 – 14 – 15.

VRAAG 17:

Wie niets van bouwkundige termen afweet, zou ten onrechte
kunnen denken dat er zich aan het gebouw met dit bordje, behalve een half dozijn ‘bomen’, ook nog een ‘vaartuig’ bevindt.
Hoeveel maal bevindt er zich aan dit gebouw echter ‘iets’ met
een naam waarin een benaming voor ‘hoevedieren’ zit verborgen?
KIES UIT: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10.

VRAAG 18:

Het gebouw met het hiernaast afgebeelde bordje kreeg o.a. een
naam die verwijst naar een geschiedkundige gebeurtenis die
echter pas meer dan een eeuw na de oprichting van dit gebouw
plaatsvond.
Welk jaartal dat men met vier op het bedoelde bordje voorkomende Arabische cijfers kan vormen, benadert (in waarde) het
dichtst het jaartal van het jaar waarin de bedoelde geschiedkundige gebeurtenis plaatsvond? (Werkelijk 1 jaartal noteren.)

Hoewel het de moeite loont om de permanente tentoonstelling in de ‘Tiendschuur’ te bezoeken, is
dit niet noodzakelijk voor het oplossen van de zoektochtvragen. (GV).

VRAAG 19:

Welke verschillende drieletterwoorden die de stam (ik-vorm in
tegenwoordige tijd) zijn van een bestaand Nederlands werkwoord komen er in de tekst op het hiernaast afgebeelde bordje
verborgen voor?

 Verlaat de abdij via de zijpoort en los de volgende vraag op.
VRAAG 20:

Was het kalenderjaar dat hier aan de omheiningsmuur op
een plaat links van de ingangspoort is vermeld:
A) Het 19de schrikkeljaar van de eeuw?
B) Het 18de van de eeuw?
(2 maal antwoorden met “JA” en/of “NEEN”.)

 Bij de betonweg, links. (Over fiets/wandelpad links van de weg wandelen.)
 Wandel net voor de hoofdweg even naar rechts tot bij de borden met “Mountainbikenetwerk”.
Mountainbikeroutes krijgen, net zoals restaurants, sterren toebedeeld. 1 ster voor routes waar ook
beginnelingen plezier aan beleven, 2 sterren vooral voor routes voor mountainbikers met wat meer
ervaring en 3 sterren voor de routes waar de echt sportieve mountainbikers hun hart kunnen ophalen. De meeste mountainbikers verkiezen vooral ‘off-road’ wegen.
VRAAG 21:

Hoeveel bedraagt het hoogste percentage ‘off-road’ van een parcours dat een
mountainbiker met wat meer ervaring, volgens gegevens alhier, kan volgen?
KIES UIT: 51% – 57% – 59% – 62% – 63% – 66% – 68% – 69% – 73% – 95%.

 Vervolg uw weg door over het linker fiets/voetpad naast de hoofdweg naar links te wandelen.
VRAAG 22:

(P) Aan de overzijde van de weg kan u even verder op eenzelfde bord twee op elkaar rijmende vierletterwoorden bemerken, waarvan alleen de eerste letter verschillend is. Welke zijn de beginletters van de andere bestaande Nederlandse woorden
met vier verschillende letters die men kan bekomen door telkens de beginletter te
wijzigen en de drie andere letters in dezelfde volgorde te behouden?
(GV. De letters in alfabetische volgorde noteren a.u.b. en het is niet nodig om hier
de weg over te steken.)

 Steek even voor het kruispunt, via het zebrapad, voorzichtig de hoofdweg over en wandel naar
links tot bij het bord met “OP DE FIETS MET HELDEN EN HEILIGEN”. (GV)
In tegenstelling tot vroegere fietsroutes werd, iets meer dan 6 jaar geleden, de fietsroute, met deze
naam niet met zeshoekige bordjes bewegwijzerd, maar werd ze wel gebaseerd op het, ondertussen steeds maar verder uitgebreider en populairder geworden, fietskooppuntennetwerk.
VRAAG 23:

Hoeveel van de verschillende fietsknooppunten waarlangs men, volgens gegevens
op het bordje met “OP DE FIETS MET HELDEN EN HEILIGEN”, tijdens het volgen
van het basistraject van die fietsroute passeert, hebben een nummer dat tevens een
priemgetal is?
KIES UIT: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

VRAAG 24:

(Cryptisch) Tijdens strenge winters beweren weerkundigen soms wel eens dat ‘HIJ
aanhoudt’. Bij een fietstocht in augustus 2020 passeerde ik, nabij het dorp met dezelfde naam als die ‘aanhouder’, een knooppunt met een nummer dat tevens een
rond getal is en bekeek daar even de nummers van de aangrenzende knooppunten.
Hoeveel bedraagt, volgens gegevens alhier, de som van die verschillende nummers
(van de ‘aangrenzende’ knooppunten) die ik daar toen bemerkte?
(bv. Van het zich hier bevindende knooppunt 81 zijn 70, 83 en 82 de aangrenzende
knooppunten.)
KIES UIT: 60 – 69 – 75 – 82 – 91 – 102 – 111 – 118 – 125 – 137 – 149.

Los ten slotte de laatste drie vragen van deze zoektocht op met gegevens op het info-bord met
“NORBERTIJNENABDIJ VAN TONGERLO EN OMGEVING”. (GV)
VRAAG 25:

(P) Alhoewel er in Tongerlo geen zee of bevaarbare waterlopen zijn, is er op dit bord
toch een bepaalde ‘scheepvaartterm’ vermeld.
A) Welke hier vermelde ‘scheepvaartterm’ bedoelen wij?
B) Welke andere ‘scheepvaartterm’ kan men bekomen door in de hier vermelde
‘scheepvaartterm’ de tweede lettergreep door een andere te vervangen?

VRAAG 26:

(P) Een op dit bord vermelde persoon had, volgens onze bescheiden mening, wel
een ‘nogal opmerkelijke’ voornaam, die men, cryptisch en oneerbiedig, zelfs kan
omschrijven als: ‘op de wijze van een wild zwijn’.
Welk woord, dat verwijst naar personen met ‘slechte bedoelingen’, kan men scrabbelen met al de letters van het woord dat zich hier voor die bedoelde voornaam bevindt?
(Het woord staat niet in het Prismawoordenboek, maar is wel voldoende bekend.)

VRAAG 27:

Los met de gegevens op dit infobord ook deze associatievraag op:
Welke van de namen uit de rechterkolom hoort bij welke voornaam uit de linker kolom?
A) Giselbert
1) Van Clé
B) Norbert
2) van Casterlé
C) Antoon
3) Van Straaten
D) Werenfried
4) Witse
5) van Gennep.

 Wie zijn wagen bij de abdij heeft geparkeerd, kan even verder via het zebrapad
de hoofdweg oversteken en komt zo terug
op de parking.

 Wie in het centrum van Tongerlo geparkeerd staat, volgt verder het fiets/voetpad
naast de weg en bereikt zo na ± 700 meter
terug de kerk van Tongerlo.

EINDE VAN DE ZOEKTOCHT.
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 27 februari 2021?

Schiftingsvraag 2:

Welke is het bijkomende nummer van die lottotrekking?

WIJ WENSEN U EEN BEHOUDEN THUISKOMST EN DANKEN U VOOR UW DEELNAME.
De antwoorden kunnen via post tot vrijdag 26 februari 2021 worden toegestuurd aan:Herman Van
Dessel
Mr. Van der Borghtstraat 83 bus 001
2580 PUTTE.
Of via mail aan:
Herman.van.dessel4@telenet.be

