Samenstelling: Herman Van Dessel
Controle: José Laenen
Van harte welkom op deze wandelzoektocht.
Deze zoektocht begint in de Kloosterstraat in Terhagen. De Kloosterstraat bevindt
zich in het centrum van Terhagen, komende vanuit de richting Rumst: de eerste
straat links voorbij de kerk en komende vanuit de richting Boom: de tweede straat
rechts voorbij de rotonde (aan de rand van de dorpskern). U kan (gratis) parkeren
op de parkeerstroken nabij de ingang van de begraafplaats.
Op enkele plaatsen in Terhagen werden parkeerplaatsen voorbehouden voor bestuurders met een handicap.
VRAAG 1:

Langs welke straat bevinden zich, langs uw wandelroute de twee
hiernaast afgebeelde (grotendeels blauwe) borden?
KIES UIT: KARD. CARDIJNSTRAAT – MOLENSTRAAT –
KERKPLEIN – UITBREIDINGSTRAAT –
DORPSSTRAAT – KLOOSTERSTRAAT.

Ergens langs uw route kan u ook dit, grotendeels blauw,
ongeveer rechthoekig, bord bemerken met op de voorzijde: een zwarte fiets, een witte pijl en zes plaatsnamen.
VRAAG 2:

Welke zes vierletterwoorden zou men bekomen door van de zes plaatsnamen op
het hiernaast afgebeelde bord telkens de
eerste twee letters ervan en de laatste twee letters ervan (in dezelfde volgorde) achter elkaar te zetten? (Werkelijk zes woorden noteren.)

 Start uw wandeling door langs de Kloosterstraat terug in de richting van de kerk te wandelen en
los terwijl onder meer de volgende twee vragen op.
VRAAG 3:

Deze letter, die ooit rood werd geschilderd, maakt deel uit van de
nogal vreemde naam van een hier gevestigde ‘organisatie’.
Welke hoofdletter zou men bij de verschillende letters van die naam
moeten toevoegen om de naam van een bepaalde gemeente uit de
provincie Antwerpen te kunnen scrabbelen?
KIES UIT: S – T – A – L – K – I – N – G.

Drie van de huiseigenaars, hier links langs uw wandelweg, namen blijkbaar geen genoegen met
een gewoon alledaags huisnummerplaatje. Eén van hen koos voor een sierhuisnummerplaatje,
een andere voor een huisnummer met apart op de gevel aangebrachte cijfers en een derde liet zijn
huisnummer aanbrengen in een van de grotendeels gezandstraalde ruiten van zijn voordeur.
VRAAG 4:

Welk huisnummer werd hier links langs uw wandelweg vermeld:
A) op een sierhuisnummerplaatje?
B) door middel van apart op de gevel aangebrachte cijfers?
C) door middel van gezandstraalde cijfers?
(De gegevens zijn duidelijk zichtbaar. Gelieve dus de privacy van de bewoners te
respecteren.)

Aan de achtergevel van het gebouw links net voor de hoofdweg bevindt zich een bordje met:
“INGANG OCMW”.
VRAAG 5:

Welke klinker uit ons alfabet komt er op het bordje met “INGANG OCMW” aan dat
gebouw precies een half dozijn maal voor?

 Steek via het zebrapad voorzichtig de hoofdweg over en vervolg uw weg, naar links (over het
rechter voetpad) tot bij de poortdoorgang met “DE BEUKELAER”.
Los hier in de omgeving de volgende vragen op.
VRAAG 6:

In de witte tekst die zich hier op een bord onder deze foto met
een tram bevindt, vonden we één woord waarin, om correct te
zijn, ofwel één letter te veel ofwel twee letters te weinig voorkomen.
Welke benaming van een bepaald materiaal kan men scrabbelen met de verschillende letters van dat, hier voorkomende, woord?

Op het bord met de afgebeelde tram zijn ook twee jaren uit het laatste kwart van de 19 de eeuw
vermeld.
VRAAG 7:

Hoeveel kalenderjaren, die in het laatste kwart van de 19de eeuw verliepen tussen:
het oudste van die twee op het bord vermelde jaren en het meest recente op dat
bord vermelde jaar, waren jaren van 365 dagen?
KIES UIT: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15.

Op een plannetje hier op het bord met “NATUURPUNT” is met een blauwe stippellijn een wandeling aangeduid die men dan ook ‘Blauwe wandeling’ noemt. Om die wandeling te volgen, dient
men vanaf het vertrekpunt, hier bij dit bord met “NATUURPUNT” achtereenvolgens in de richting
van een aantal genummerde wandelknooppunten te wandelen tot men hier terug op het vertrekpunt komt.
VRAAG 8:

Welk(e) van die in de alinea hierboven bedoelde knooppunten heeft (hebben) een
nummer dat tevens een priemgetal is? (Knooppuntnummer(s) noteren en voor
deze vraag niets zoeken op het grote plan met wandelknooppunten.)

De gegevens voor de volgende vraag vindt u in de witte informatietekst (op lichtgroene achtergrond naast het hiernaast afgebeelde detail) op het grote bord met
het overzichtsplan van de wandelknooppunten.
VRAAG 9:

(P) Als men van een bepaald samengesteld woord in die informatietekst de eerste en de laatste lettergreep zou samenvoegen, bekomt
men een woord dat wij een zeer mooi compliment zouden vinden als
het uw beoordeling over deze zoektocht zou zijn. Al is het natuurlijk
ook mogelijk dat wij daardoor ‘een dikke nek’ zouden krijgen.
Welk vormbaar woord bedoelen wij? (GV)

VRAAG 10:

Op het bord waarop onder meer deze personen zijn afgebeeld,
vonden we (in de meervoudsvorm) een (ons onbekend) woord
dat we in het enkelvoud noch in het Prismawoordenboek noch
in onze ‘Van Dale’ terugvonden. Door van het bedoelde woord
echter de beginletter door één andere letter te vervangen, kan
men een bepaalde diernaam bekomen die men (met een beetje
fantasie) in de maand maart van het jaar 2020 in verband kon
brengen met de afbeelding hier links van deze vraag.
Welk op bedoeld bord voorkomend woord bedoelen wij? (GV)

 Wandel terug in de richting van de kerk.
Aan de voorgevel van het gebouw (aan de overzijde van de weg ) waarop onder
meer dit ‘roofdier’ is afgebeeld, kan u van hieruit duidelijk vier stenen met tekst bemerken, waarvan één met een samengesteld twaalfletterwoord en een met een
tekst die Mieke Vogels ongeveer 20 jaar geleden waarschijnlijk tot “EERST BLABLA
EN DAN BOEM BOEM”, zou aangepast hebben. (GV)
Over de teksten op deze vier stenen handelen de volgende twee vragen. (GV)
VRAAG 11:

Welk onvoltooid deelwoord kan men scrabbelen met de verschillende letters die
voorkomen in de hier te bemerken ‘iets plechtiger klinkende versie’ van de hierboven vermelde slogan van Mieke Vogels? (Ter herinnering: onvoltooide deelwoorden zijn woorden als: “vragend”, “zoekend” e.d.)

VRAAG 12:

(P) Welke bestaande Nederlandse woorden zou men kunnen vormen door één van
de twee woorddelen van het hierboven bedoelde twaalfletterwoord samen te voegen
met een ander woord dat op dezelfde voorgevel in steen voorkomt?

 Wandel verder tot bij de kerk en los er in de omgeving de drie volgende vragen op. (GV)
Naast de kerk bevindt zich een oorlogsmonument met: “AAN HARE HELDEN”.
VRAAG 13:

(P) Voor hoeveel hier op het oorlogsmonument vermelde oorlogsslachtoffers werd
er hier enkele jaren geleden, volgens gegevens op dit monument, vanwege Minister
van Landsverdediging Pieter De Crem, een herinneringsplaatje aangebracht?
KIES UIT: 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20.

VRAAG 14:

Van welke familienaam, van een gesneuvelde die u hier kan bemerken, verwijzen
de eerste drie letters apart tevens naar een bekende groente?
(Met 1 familienaam antwoorden.)

In een bepaalde alinea van de tekst op het bord met “NATUURPUNT” hier tegen de
kerk(toren)muur bevinden zich, in leesrichting gescheiden door een kort woordje, twee woorden
die in feite vrijwel synoniemen van elkaar zijn. In elk van die twee woorden zit telkens ook de naam
van een bewoner van een Europees land verborgen.
VRAAG 15:

Welke verschillende namen van een bewoner van een Europees land komen er in
de bedoelde alinea verborgen voor?
(“GEEN” is fout. Zoek ook geen problemen in het feit dat de bedoelde namen niet
met een hoofdletter beginnen.)

 Vervolg uw weg door juist voorbij de kerk het pad naar rechts te bewandelen.
Bij de koorzijde van de kerk bevindt zich de grafsteen van de eerste pastoor van Terhagen.
VRAAG 16:

Hoeveel maal komt het tweeletterwoord dat in de familienaam van bedoelde pastoor
verborgen voorkomt, in totaal verborgen voor op die oude grafsteen?
KIES UIT: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10.

 Vervolg hier bij de koorzijde van de kerk uw weg door het grafmonument met “GEORGES
IMPENS” rechts te laten liggen en los met gegevens op een van de oude grafmonumenten hier
rechts langs uw wandelweg de volgende vraag op. (GV)
Even verder bemerkt u een grafmonument van leden van een familie, die volgens daarop voorkomende gegevens ‘hebben geloofd en bemind’ en daarom ook ‘hopen’.

VRAAG 17:

Hoeveel van de op het grafmonument met “WIJ HEBBEN GELOOFD EN BEMIND
DAAROM HOPEN WIJ” voorkomende jaartallen bestaan uit 4 verschillende Arabische cijfers?
KIES UIT: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

 Wandel bij de grafkapel rechtdoor, maar los hier eerst de volgende vraag op.
VRAAG 18:

Met een beetje fantasie zou men kunnen stellen dat de meesten
van ons hier oorspronkelijk in groepjes van 'dertien in een dozijn'
werden opgesteld. Enkelen vormden kleinere groepjes of werden
als 'zwaarlijvige' wat 'hoger in aanzien' geplaatst. Ondertussen is
een aantal van ons echter al ‘gesneuveld’.
Met hoeveel waren wij oorspronkelijk in totaal?
(Werkelijk tellen en ook de ‘zwaarlijvigen’ meetellen.)
KIES UIT: 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100.

 ± 50 meter verder, bij het tegelpad links.
 Juist voor het grote afdak rechts (richting columbarium).
 Verlaat even voorbij het columbarium het kerkhof via de opening in de haag.
 Wandel bij het tegelpad even naar links, ga onmiddellijk rechts, steek via het zebrapad de straat
over en wandel (via het linker voetpad) naar rechts.
 Driesprong links.
 Bij rode brandkraan, rechts.
 Huisnummer “47” rechts laten liggen en stop even verder bij het bord met “43 – 50”.
VRAAG 19:

Schrap (in gedachten) in het woord hier boven “43 – 50” achtereenvolgens: de verborgen naam van een muziekstijl, de verborgen naam van muziekinstrumenten
(meervoud) en de verborgen naam van een muzieknoot. Welke woorden bekomt
men als men de resterende letters daarna in omgekeerde volgorde plaatst? (GV)

 Wandel bij het bord met “JAAGPAD” naar rechts (bergop) tot op de Rupeldijk.
 Volg de Rupeldijk naar rechts en los bij de volgende driesprong volgende vragen op.
U bemerkt hier een paal waaraan een aantal bordjes met nummers van wandelknooppunten zijn
aangebracht.
VRAAG 20:

Welke drie wandelknooppuntnummers bevinden zich hier aan die paal op het bordje
waarvan de som van de er op voorkomende cijfers gelijk is aan het getal dat hier op
het bordje met “FRANS BRUYNSEELSPAD” voorkomt? (GV)
(Werkelijk drie knooppuntnummers noteren en niets op de achterzijden zoeken.)

Volgende vraag lost u op met gegevens in vak ‘C2’ op het stratenplan. In dat vak zijn een aantal
straten vermeld die naar een plant werden genoemd.
VRAAG 21:

(P) Welke woorden waarin de letter ‘A’ meermaals voorkomt en die in bedoeld vak
‘C2’ al of niet verborgen voorkomen, zijn volgens het Prismawoordenboek plantennamen?

Ook de volgende vraag handelt over het bedoelde stratenplan. Maar dan wel over het vak ‘A2’
waarin een aantal straten zijn vermeld die naar een persoon werden genoemd. (GV)
VRAAG 22:

(P) Met de verschillende letters van een, hier in een straatnaam voorkomende,
voornaam kan men de naam vormen van ‘iets’ dat veel mensen ongetwijfeld lekker
vinden, hoewel het toch vaak ook naar iets van een slechte kwaliteit verwijst.
A) Wat is dat ‘iets’?
B) In welke in bedoeld vak te vinden straatnaam komt bedoelde voornaam voor?

 Wandel eventjes rechtdoor tot u rechts, bij de hiernaast afgebeelde muurschildering, de gegevens voor een echte
‘ouderwetse’ rekenvraag kan vinden.
VRAAG 23:

Hoeveel uren zal, volgens gegevens bij bedoelde muurschildering, het museum
‘RUPELKLEI’ tijdens het jaar 2021 geopend zijn?
KIES UIT: 120 – 123 – 126 – 129 – 132 – 135 – 138 – 141 – 144 – 147 – 150.

 Keer terug tot bij de driesprong en wandel daar naar links het smalle klinkerpad in.
 Volg dit pad tot u terug in de Kloosterstraat komt, en los ondertussen volgende vragen op.
VRAAG 24:

Welk nummer volgt er, volgens gegevens hier rechts langs uw wandelweg, in een
bepaalde ‘reeks nummers’ op de nummers: ‘25 – 24 – 23 – 22’?
(Werkelijk met 1 nummer antwoorden.)

VRAAG 25:

Welke van volgende verschillende muzieknootnamen komen er (al of
niet verborgen) in leesrichting of in omgekeerde richting voor in de
tekst op de voorzijde van het bord waarop ook deze afbeelding van
een ‘lachend hemellichaam’ te vinden is?
MOGELIJKE ANTWOORDEN: DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI.

VRAAG 26:

(P) Een woord hier op het informatiebord met “MUSEUM RUPELKLEI” verwijst naar
‘iets’ dat tegenwoordig vooral bekend is als ‘wegmarkering in verband met het verkeersreglement’. Hier op dit bord is het echter in de oorspronkelijke betekenis bedoeld.
Welke diernaam (diernamen) komt (komen) in het bedoelde woord verborgen voor?

 Los bij het einde van het klinkerpad nog de volgende vraag op.
Met vier opeenvolgende letters die hier op de voorzijde van een wegwijzer met o.a. “RUPELKLEI”
voorkomen, kan men een ‘woord’ vormen dat wel geen bestaand Nederlands woord is, maar dat
wel hetzelfde klinkt als de familienaam van een bekende TV-kok die vooral van ‘dagelijkse kost’
houdt.
VRAAG 27:

De hoeveelste letter (in leesrichting) op de voorzijde van die wegwijzer is dan de
eerste letter van dat vierletterwoord?

 Wandel rechtdoor de Kloosterstraat in.
 Even verder komt u terug aan de parking bij de ingang van de begraafplaats.
EINDE VAN DE ZOEKTOCHT.
Noteer ten slotte ook nog het antwoord op de 2 schiftingsvragen (GV).
Schiftingsvraag 1:
Schiftingsvraag 2:

Hoeveel bedraagt de som van de 7 lottogetallen van de trekking van
zaterdag 24 april 2021?
Welk 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 23 april 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

