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Na ruim 40.000 antwoorden…
We kregen welgeteld 1.051 antwoordformulieren binnen voor onze zoektochten van in totaal 141 verschillende 
mensen. 84 mensen dienden voor elk van de 10 zoektochten een formulier in. Alles samen hebben we ons de 

voorbije weken dus geamuseerd met het nakijken van dik 40.000 antwoorden. Maar net voor kerst zijn we daar dus klaar 
mee.

Nog een paar cijfertjes?
We kregen 925 lijsten digitaal binnen en 126 op papier. 290 keer werd een maximum behaald van 40 op 40. Vier 
mensen haalden het absolute maximum: 400 op 400 en 33 anderen haalden meer dan 390 op 400. Maar net 

zo goed waren er mensen die puur voor het plezier elke wandeling één keer deden en ook daarvan hun antwoorden in- 
stuurden. Ze waren natuurlijk even welkom en ook zij maken kans op een prijs. We komen daar zo dadelijk op terug. In 
totaal mochten we 38.780 punten uitdelen. De gemiddelde score voor elke wandeling lag tussen 36,41 en 37,99 op 40. 
Wat wij wel zeer hoog vinden. Heel wat mensen deden elke wandeling verschillende keren, op zoek naar die laatste paar 
antwoorden. Maar zowel de pure amateurs als de meer gedreven zoekers hadden veel lof over voor ons initiatief. Heel leuk 
en hartverwarmend vonden we dat. We hebben als het ware een soort ‘gemeenschap’ gecreëerd met ons boek. Of zoals 
dat vandaag heet: een ‘community’…

En dan corrigeren
Bij de verbetering hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de ‘geest’ van de wedstrijd. Spelfouten 
hebben we niet in aanmerking genomen, behalve als het antwoord daardoor fonetisch afwijkt van het echte 

antwoord. Louterweg bijvoorbeeld (in plaats van Lauterweg) werd dus evengoed juist gerekend, maar Ruisthuiswegel in 
plaats van Rusthuiswegel is fonetisch niet hetzelfde en was dus fout. Omdat we er wel vanuit gingen dat de oplossing wel 
gevonden was, ging in zulke gevallen telkens maar een half punt verloren. Dat halve punt maakte dan vaak het verschil tus-
sen wie het absoluut helemaal correct had en wie hier en daar wat slordiger of onaandachtiger is geweest. We merkten ook 
dat heel wat mensen thuis hun aantekeningen van onderweg niet meer helemaal konden ontcijferen en ook dat leidde tot 
foute antwoorden. Soms lazen we dat ook letterlijk in de antwoordbladen. Daar zijn tientallen voorbeelden van, maar het 
mooiste vonden we toch het geringe verschil tussen een open keuken en open kerken. :-)

Nog een aandachtspunt voor de volgende jaren: als we vragen welke tekst achter de vakjes verborgen zit, dan is het  
natuurlijk de bedoeling dat je alle tekst achter die vakjes overneemt en wel zoals hij er staat. Daar zijn we strenger op  
geweest. Als het groene vakje meer of minder tekst verborg dan wat jullie noteerden, dan was het dus fout.

En de winnaars zijn ...
In feite zijn jullie allemaal winnaars, want jullie hebben de zomer en een stuk van de herfst doorgebracht met een 
gezonde, leerrijke en ontspannende bezigheid. En laat ons wel wezen: voor géén geld, eigenlijk… J

Op onze website vertelden we dat we zouden proberen om de eerste twee van elke reeks een prijs te bezorgen en dat we 
onder de overige deelnemers nog een aantal prijzen zouden verloten. Wel, op dat vlak hebben we goed nieuws. Eenmalig 
en uitzonderlijk krijgt elke indiener van een antwoordformulier een prijs. Door sponsoring en goodwill beschikken we over 
een prijzenpakket van ruim 6.200 euro. Met onze hartelijke dank aan onze gulle sponsors. Jullie vinden hen terug op de 
volgende pagina en we hopen dat jullie ook aan hen zullen denken bij jullie aankopen of bestellingen. Die ruim 6.200 euro 
verdelen we dus in pakketjes onder alle inzenders. De ‘superwinnaars’ krijgen een prijs ter waarde van 100 euro. Er zijn 
waardebonnen van 50 euro voor al wie 395 punten of meer behaalde. Met 390 tot 394,5 punten heb je recht op een totaal 
aan waardebons voor 30 euro. Wie tussen de 380 en 390 punten behaalde, krijgt nog 20 euro aan waardebons. Alle andere 
deelnemers mogen langskomen voor een wat luxueuzer boek, een boekenpakket of een geschenkmand. Ook al die prijzen 
hebben nog een winkelwaarde van 25 tot 30 euro of meer.

We hadden het idee om per zoektocht de resultaten van iedereen mee te geven, maar GDPR-gewijs zijn we daar voorzichti-
ger in. Iedereen krijgt nu de eigen resultaten en weet dan meteen ook welke prijs dat oplevert. Naast de ‘competitie’ en de 
prijzen vinden wij het veel belangrijker dat jullie met fijne en gevarieerde wandelingen jullie conditie op peil houden, jullie 
geest en opmerkingsvermogen de nodige training geven en de streek op een ‘andere’ manier leren ontdekken. Niet elk jaar 
zullen we voor elke inzender een prijs kunnen voorzien. Dat lijkt ons eerder ‘uitzonderlijk en eenmalig’. In ons reglement van 
de volgende zoektochten maken we zeker duidelijk hoe we de prijzenpot voor de volgende edities zien.
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ONZE SPONSORS
Eerst en vooral willen we de horecazaken danken die hebben geholpen met de verkoop van onze boeken. Wij 
hopen dat ze snel opnieuw aan de slag kunnen en dat jullie hen tegen die tijd ook even een bezoekje brengen.

O’Berg’Inn

De hoofdprijs is een heerlijke overnach- 
ting voor 2 personen in B&B Scheldekant 
in de Vlaamse Ardennen, t.w.v. 120 euro 

Cadeaubonnen worden geschonken door volgende sponsors

Cadeaupakketten worden aangeboden door

Met dank aan UITGEVERIJ DE HARMONIE

Onder Den Toren

EETsTamEnEE 

www.scheldekant.be
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Wandelzoektocht Boortmeerbeek 2020

Een populaire zoektocht en ook eentje met veel correcte antwoorden. En na Zemst het meest aantal maxima. Persoonlijk 
vonden wij vragen 22 en 33 de moeilijkste, al vernamen we dat veel zoekenden ook lang hebben gezocht naar antwoord 7. 
Maar de tanden werden uiteindelijk het meest stukgebeten op de vragen 5, 12, 28 en 30. Bij vraag 40 vroegen we naar de 
straat waar de handjes konden worden gevonden. Langs beide kanten stond de straatnaam op amper 50 tot 100 meter van 
de vindplaats op een straatnaambordje: Brouwersstraat. En dus moesten we Brouwerijstraat fout rekenen, toch? Want die 
bestaat niet in Boortmeerbeek.

De antwoorden. Op de kaarten zie je in welke buurt de antwoorden kunnen worden gevonden langs de route.

1 Van eind juli tot midden september 21 SCHUP

2 Ida Vermeulen 22 102

3 De Leibeek 23 Donck

4 10% korting 24 1932

5 Politiek gevangene 25 Wateren

6 1994 26 Carpus

7 Emile 27 Kathodische bescherming

8 (Krefelder) Landsturm 28 Hout natuurlijk

9 Harde rots 29 Het gehucht

10 Landelijke Gilde(n) 30 Base

11 28 konvooien 31 De verdedigingshond

12 Het project ECO² 32 1923

13 7 33 TAW

14 5 34 Jozef

15 18 35 VBS Kringeling

16 21 36 2011

17 5 37 Nieuwe weg

18 Roodborsttapuit 38 Knooppunt 26

19 Kerk Boortmeerbeek (Sint-Antoniuskerk of Onze 
Lieve Vrouw van de Vrede)

39 Geannuleerd

20 1950 40 Brouwersstraat
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Waar vind je de antwoorden in Boortmeerbeek?
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Wandelzoektocht Haacht 2020

De eerste vraag konden we nog voor de allereerste zoektocht van start ging, annuleren, want daar hadden we zelf een fout 
gemaakt in de vraagstelling: Wezemaal in plaats van Wespelaar. Hoewel sommigen dachten dat het een strikvraag was, lag 
dat toen nog niet in onze aard. Het bracht ons misschien wel op ideeën voor een volgende zoektocht. En het bracht vooral 
levenswijsheden bij als ‘niemand is zonder fouten’, ‘alle begin is moeilijk’ en ‘al doende leert men’.

Ook hier geldt dat wat achter de groene vakjes zit, correct moet zijn. Als er achter zo’n vak dan ‘Int Hofken Herberg’ staat, 
dan is dat niet hetzelfde als ‘Int Hofke Herberg’.

De antwoorden:

1 Geannuleerd 21 Aug. Aerts

2 Vederesdoorn 22 Bierstekerij

3 Heelmeester 23 Spet

4 1961 24 Streetlife

5 (School)schip 25 16

6 2012 26 73

7 (Hans) Goltfus 27 Int Hofken Herberg

8 Winterlinde 28 Arboretum

9 Stalplaats voor paarden 29 Uw bescherming

10 Nijvel 30 53

11 1921 31 Steenakker

12 Neerstraat 32 516 -517

13 Heike 33 516-517

14 Haardbos 34 517-518

15 Grote Baan 35 1914-1921 (1922)

16 Molenveld 36 1917

17 Goltfuslaan (hoek Feremanspad) 37 1921

18 Vekestraat 38 Winkel of boekhandel

19 A nos héros 39 (Oud) gemeentehuis

20 14 juni 2018 40 Bank / Argenta
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(c) OpenStreetMap
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Waar vind je de antwoorden in Haacht?
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Wandelzoektocht Herent 2020

In Herent verdwenen vragen 27 en 38 uit het straatbeeld. Voor het overige weinig speciaals te melden voor deze zoektocht, 
behalve dan dat de knooppunten in de laatste drie vragen nogal eens dooreengehaspeld werden. Vraag 2 zorgde voor wat 
verwarring, maar daar is uiteindelijk niemand de mist in gegaan.

Vraag 31 bleek niet voor iedereen even eenduidig te vinden op de route. Vraag 35 en 36 boden meerdere antwoordmogelijk- 
heden en ook de antwoorden op vraag 39 en vooral vraag 40 hebben we ruim geïnterpreteerd. Bij de laatste werden zowel 
verwijzingen naar het natuurleerpad als naar voetweg 41 juist gerekend. Zolang het maar specifiek genoeg was.

De oplossingen:

1 1909 21 1938

2 2(.)20 22 1920

3 Op de Bovenberg 23 1878

4 Rabatten 24 De B’Engeltjes

5 Ik of Velt 25 59

6 F900 26 Bar Vital

7 Architect 27 Geannuleerd

8 Castaniënbosch 28 3,9

9 Meer dan 260 soorten 29 Relais Heersenmolen

10 1909 30 Binswinger

11 Maurits Saelens 31 O.LV. Bid voor ons

12 PDC 32 Anja & Dirk

13 (016)207704 33 117

14 Jacobus 34 Poels

15 (Voetweg v)31 35 Schrikdraad

16 Leuvenstraat 36 Vitalac / Fonda / Agatha’s Cake Club

17 Leuvenstraat 37 Spekveldweg / 809-812

18 Duivenstraat 38 Geannuleerd

19 Groenstraat 39 811-804

20 1858-1859 40 804-802 / natuurleerpad / 802 - voetweg 41
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Wandelzoektocht Kampenhout 2020

De vragen nummers 25 en 27 in Kampenhout werden geannuleerd en daar krijgt iedereen dus sowieso de twee punten 
voor. Vraag 4 hebben we redelijk breed geïnterpreteerd, maar het moest wel specifiek genoeg zijn om er te kunnen uit 
opmaken dat jullie het antwoord effectief hadden gevonden. Met ‘dorpsplein’ bijvoorbeeld kwamen we er niet… Vraag 5 
zorgde voor twee antwoordmogelijkheden, want de opsteller van het infobord lijdt aan een lichte vorm van dyscalculie, zo 
denken we. Het bord meldt 49 kilometer mountainbikewegen, maar als je alle routes optelt, kom je aan 51 kilometer. Beide 
antwoorden werden juist gerekend. En voor vraag 8 onze welgemeende dank aan de gemeente Kampenhout die spontaan 
de tekst bij het oorlogsmonument uitprintte en geplastificeerd aan het traliewerk rond Villa Lucie ophing. Zo moesten we 
deze vraag toch niet annuleren, want het antwoord zou anders alleen te vinden geweest zijn tijdens de openingsuren van 
Villa Lucie. Vraag 9 ‘Vul de twee ontbrekende voornamen aan: “Joannes Baptista … … De Neuf” was veruit de moeilijkste van 
deze zoektocht. Je kon het antwoord vinden aan de buitenkant van de kerk in één van de glasramen, maar je moest dan wel 
even lezen in spiegelschrift. Hier kregen we vaak het antwoord ‘Joseph Francois’, maar daar staat Joannes Baptista niet voor. 
Jammer voor wie ‘Joseph Francois’ had geschreven, want het juiste antwoord bevond zich exact één glasraam verderop… De 
vraag waar nogal wat mensen wellicht iets te vlot overgingen, was vraag 32. De opdracht was om ‘in te vullen wat het groene 
vak verbergt’. Velen schreven ‘open kerken’, maar onder het groene vak stond ‘open kerken / Sint-Servatius’. Vergetelheidje 
wellicht, maar het antwoord moest wel volledig zijn om correct te zijn. En ook bij de vragen 39 en 40 werd vrolijk met punten 
gemorst. Ofwel hebben sommigen daar netjes gegokt, ofwel hebben ze de knooppunten niet correct genoteerd. Een troost: 
een grote meerderheid had die twee vragen wel juist, maar toch gingen daar heel wat deelnemers de mist in.

De oplossingen dan.

1 1519 21 Kerkwegel

2 Votvinkenbos 22 Kampelaarstraat

3 Roemrijke 23 Kampelaarstraat

4 Aan zijn winterbed 24 Lamanterveldweg / Rusthuisstraat

5 49/51 25 Geannuleerd

6 Oversteken 26 Polaris

7 Beeldhouwer 27 Geannuleerd

8 1951 28 Vredesboom

9 Isabella Carolina 29 5

10 4-9-1927 30 Cervesato

11 09-09-2001 31 Mercier

12 Parochiecentrum Pax 32 Open kerken Sint-Servatius

13 De Meierij 33 Vedett

14 Oxygen House 34 Symobo

15 12 35 1766

16 Dick Bruna 36 1932

17 Lauterweg 37 1887

18 Tiendeschuurstraat 38 1638

19 Rusthuiswegel 39 128-129

20 Gemeentehuisstraat 40 129-1
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Wandelzoektocht Kortenberg 2020

Meestal hoge scores voor deze zoektocht. We verbeterden Kortenberg op de dag dat Sinterklaas was gepasseerd en dus 
waren we blij- en vergevingsgezind. 

Voor vraag 5 namen we vrede met ofwel het schilderij ofwel het Sint-Antoniusbeeld. Vraag 7 leverde nogal wat variatie op 
in antwoorden, maar belangrijk vonden we dat minstens Lodder werd vermeld. Al dan niet met zijn keet of met het pest-
varken. Lodder volstond dus voor een punt. Vragen 10 en 31 hebben we hier geannuleerd. Vraag 10, omdat de vraagstelling 
niet helemaal correct was. We verduidelijkten dat wel op onze website, maar mensen die toen de wandeling al hadden 
gedaan, konden dat niet meer rechtzetten. We annuleren die vraag dus en zullen voortaan beter op onze vraagstelling 
letten. :-) Vraag 31 was van bij aanvang geannuleerd, omdat die duiventil kort na de lancering van onze zoektocht uit het 
straatbeeld verdwenen was. Iets  moeilijker bleek vraag 8 en natuurlijk zou je kunnen denken: dat is interpretatie. Er zijn 
immers wel meer plekken waar je zou kunnen concluderen dat de bouwvakkers meer fouten maakten naargelang ze langer 
moesten werken. Alleen: in Everberg is die ene plek zo duidelijk, omdat het opschrift fout gespeld is in de laatst gemetselde 
rijen. Op de hoek Kostersberg-Wolvenstraat staat het huis ‘In den goeden koop’ en daar zijn de bovenste ‘N’en’ verkeerd 
ingemetseld, terwijl de onderste ‘N’ wel correct is gemetseld. Naarmate de bouwvakkers dus voortmetselden, maakten ze 
daar duidelijk meer fouten. 
Bij vraag 22 vroegen we naar wat er achter het groene vak zat. Het is dan uiteraard de bedoe- 
ling dat jullie dat volledig overnemen. Sommigen maakten zich hier een beetje te snel van af 
en vergaten de helft van de tekst of draaiden hem om. 
De oplossingen dan:

1 Het Henneken 21 De Negensprong

2 Deze school / De Boemerang 22 Sanitair – waterbehandeling

3 Het Rattenkasteel 23 Papboer

4 Pastoor van Meerbeek E.H. Henricus Aertbeliën 24 1783

5 Schilderij / Sint-Antoniusbeeld 25 1930

6 Zij vielen 26 Meet

7 Lodder (met zijn keet) 27 Rottweiler

8 Kostersberg / Wolvestraat 28 1968

9 Sportieve 29 Buurtweg 3

10 Geannuleerd 30 Wolve(n)straat

11 1869 31 Geannuleerd

12 Vandervorst 32 Sint-Antoniusstraat

13 Riooldeksels / roosters 33 Voetweg 28

14 1954 34 Voetweg 59

15 1863 35 Annonciadenstraat

16 1628 36 Constant Cludtsstraat

17 (Jeugdclub) Den Uyl 37 Alfons Dewitstraat

18 Het Biesthof 38 51 en 52

19 Tandartspraktijk O’denti 39 Onze-Lieve-Heerstraat en Vernageldestraat

20 Welkom 40 Sint-Antonius
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Wandelzoektocht Mechelen 2020

Bij de wandelzoektocht door het Mechels Broek zorgde de eerste vraag meteen al voor wat verwarring. Het Mechels Broek 
zelf is ontstaan door herhaalde overstromingen van de Dijle, maar we vroegen hoe de grote plas is ontstaan en die is er 
gekomen door de zandwinning voor de aanleg van de E19. Alleen dat laatste was dus een juist antwoord op de eerste vraag. 
Ook vraag drie zaaide wat tweedracht, want het cijfer zou niet zo goed meer te lezen zijn geweest. We hadden daar een foto 
van en daarop is de 7 van 47 zeer goed te lezen. Dat ook ruim 70% van de deelnemers het cijfer wel juist hadden, heeft ons 
doen besluiten om alle andere oplossingen toch fout te rekenen.

Voor het overige viel deze zoektocht heel goed mee, zo blijkt. Behalve dan wellicht voor vraag 29, want daar moest je even 
de neus naar de grond richten. Het zijn immers de riooldeksels die geproduceerd worden bij Vulcain in Aalst. 

De oplossingen dan:

1 Door zandwinning voor aanleg E19 21 Gevoelig plekje 

2 Ugly Duckling 22 Neerstraat

3 47 jaar 23 Parking privaat

4 In 2017 en in 2019 24 Nekkerpad

5 7 km 25 Sport Vlaanderen

6 Libel 26 Vogels kijken

7 Meenemen maar! 27 Gemeentekrediet

8 Stichting Terdonck vzw 28 Villa van Delft

9 Zuurreusel 29 Vulcain

10 Belgium Recycling Company 30 Vrijgezellen optredens

11 Geurspoor 31 Amsterdam-Parijs

12 1984 32 22 km

13 Boeboeks 33 Zon. 11 u

14 Kerkenbos 34 Grote routepaden

15 6 35 Hanswijckhoeve

16 18 36 31

17 31 37 Martelange

18 4 38 Het Brughuis

19 1892 39 Torenvalk

20 Afspanning 40 1891
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Wandelzoektocht Steenokkerzeel 2020

Vraag 3 ‘gebruik van vuurwapens’ vertalen in het Duits? Dat doe je toch ook met een woordenboek? Alleen kwam het dan 
doorgaans niet overeen met wat er onderweg kon worden gevonden en dus moesten we onze rode pen bovenhalen. Vraag 
4 in ons boekje bracht wat onrust, want er waren in de buurt niet direct straatnaambordjes te zien. We rekenden hier zowel 
Sint-Annastraat als Driesstraat goed. Het bleek meteen ook een van de moeilijkst te vinden plekjes voor deze wandeling. Al 
dient gezegd dat de meeste mensen over het algemeen zeer goed scoorden in Perk – Steenokkerzeel.

Een opvallende vaststelling hier toch: vragen 14 en 16 waren onderdeel van eenzelfde gebouw, net als vragen 17 en 18. En 
toch waren er heel wat zoekenden aan wier oog telkens één van beide ornamenten is ontsnapt. Ook voor deze zoektocht 
geldt dat we naar de letterlijke tekst vragen die onder de groene vakjes zit of zat. De opdracht luidde: ‘Vul in wat het groene 
vak verbergt’. Als er dan staat ’t Plenke, dan kunnen we ’t Pleintje niet goed rekenen. En als het opschrift Pastorie is, dan 
kunnen we Pastorij evenmin goed rekenen. Jammer genoeg.

En dan de windhaan van vraag 34. Er waren nogal wat mensen die dachten die ontwaard te hebben in de Van Steelantstraat. 
Maar wie goed kijkt, ziet dat er enkele duidelijke verschillen zijn met de windhaan die we vanaf de Karstraatweg fotogra-
feerden. Wel een aardige poging, vinden we.

De oplossingen dan:

1 Van Steelant 21 ‘t Plenke

2 T 22 Natuurgebied

3 Schusswaffengebrauch 23 Sint-Cajetanus Perk

4 Sint-annastraat (hoek Driesstraat) 24 Drietorensweg

5 Gillijns 25 Walenbaan

6 Isaure d’Yanville 26 Groenafval dumpen

7 13 april 1958 27 Gillijnsstraat

8 45 28 Gillijnsstraat

9 Vandervorst 29 Huinhovenstraat

10 August Alois Mariën 30 Driesstraat

11 1951 31 Krekelenhoekstraat

12 Indiaan 32 Huinhovenstraat

13 Restaurant Triskel 33 Erkend verkooppunt hoeveproducten

14 Chateau de Huyenhoven 34 Karstraatweg

15 Thermae Boetfort 35 1754

16 Chateau de Huyenhoven 36 1951

17 Hof ten As 37 1932

18 Hof ten As 38 1946

19 Pastorie 39 17de eeuw

20 Wees Gegroet Maria 40 Veldekensweg en Karstraatweg
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Wandelzoektocht Vilvoorde 2020

Vilvoorde behoorde tot de makkelijkste zoektochten, want meer dan een derde van alle deelnemers haalde hier het maxi-
mum. Den Dries kreeg een ander logo en dus verdween vraag 32 uit de opdrachtenlijst. Nogal wat mensen struikelden over 
de laatste vraag van deze reeks. We geven het toe: je moest goed kijken. Maar het gebogen bord was wel degelijk dat van 
Carpe Diem, dat je in een tuin kon vinden in de buurt van de chirolokalen. Bij het bordje van HDC Free Wings zou onder de 
knik nog altijd een stuk bord zichtbaar geweest zijn. En dat was bij ons duidelijk niet zo.

De oplossingen dan:

1 Rik Poot 21 Steenmolenvoetweg

2 Puppyklas en Juniorklas (van smart dogs) 22 Tweebunderstraat

3 Het Schoonheidshuisje 23 Den Brand

4 2009 24 Kruipinstraat

5 Zich voor ons overgeleverd 25 Tweebundersvoetweg

6 Ondergronds 26 Damstraat

7 Diaken 27 Steenmolenvoetweg

8 4 jaar 28 Cooremansboschvoetweg

9 Abdij van Ter Kameren 29 Kluitingstraat

10 Anne Frankboom 30 Kluitingstraat

11 264 31 Karel Trekelsstraat

12 Duitsche Barbaarschheid 32 Geannuleerd

13 Chiro(lokaal) 33 Teen Spirit

14 Parochiehuis Den Toone 34 Pipi Kaka

15 Kinderopvang De Bosvriendjes 35 Timeless

16 1921 36 Hoofd & Kwartier

17 1921 37 Amore

18 1988 38 Privaat domein

19 Steenmolenvoetweg 39 Res. Stekkens

20 (Albrecht) Rodenbachplein / Derdeschoofstraat 40 Carpe Diem
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(c) OpenStreetMap

Waar vind je de antwoorden in Vilvoorde?
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Wandelzoektocht Zaventem 2020

Hier verdwenen in de loop van de zoektocht twee opdrachten uit het landschap: de vragen met nummer 6 en 35 werden 
geannuleerd.

Bij vraag 11 werden De Kring en De Maalderij door elkaar gehaald. Het gemeenschapscentrum (GC) van Sterrebeek is De 
Maalderij en dat kon je onderweg op een wegwijzer vinden, maar jullie vertrokken natuurlijk aan de zaaltjes De Kring en Ons 
Huis. Dat zijn jammer genoeg geen gemeenschapscentra. Al zouden sommigen onder jullie dat wellicht wel gewild hebben…
Vraag 13 – wat de Rollewagen wel was – kon je vinden op een gedenkplaat aan de kerk ter nagedachtenis van Joannes Van 
der Smissen en Maria Van der Maelen, echtgenoten die amper 18 uur na elkaar stierven en die op het laatst woonden in hun 
pachthof ‘Genaemt den Rollewagen’. We hebben een sterk vermoeden dat alle andere antwoorden vanuit een of andere 
zoekmachine komen of werden geïnspireerd door lokale bewoners. Het zou dus best kunnen dat De Rollewagen ooit zalen 
Ten Inde was of een huifkar of een volksdansgroep, maar dat was niet wat je onderweg kon vinden.

Voor vraag 17 zijn we dan weer lankmoedig geweest. Daar hebben we zowel Voetweg 13 als Frans Peetersstraat goedgekeurd, 
omdat de weg ook gewoon die twee namen heeft. Alleen was voetweg 13 veel gemakkelijker te vinden op het terrein dan 
Frans Peetersstraat. Maar we kunnen jullie niet verplichten om voor de gemakkelijkste oplossing te gaan, natuurlijk.

Bij vraag 20 vroegen we naar de straat, maar de straatnaam was in de omgeving van de vindplaats niet direct te vinden. Toch 
vonden velen de juiste straatnaam en anderen omschreven de vindplaats heel precies. Wie te vaag bleef met bijvoorbeeld 
alleen maar ‘dreef’, kreeg evenwel geen punten…

Foto 33 is het beeldje van de Heilige Pancratius. Dat bevindt zich in een nis in het gebouw van Zaal Ons huis en niet van de 
Vrije Basisschool. Er hangt – en we geven grif toe dat dat wat misleidend kan zijn – een groot bord met het opschrift ‘Vrije 
Basisschool’ boven het beeldje, maar op dat bord staat ook een grote pijl die aangeeft dat je de vrije basisschool rechts 
naast ‘Ons Huis’ vindt …

En vraag 37 vroeg naar een jaartal op een huis. Dat jaartal werd gevormd met muurankers. De eerste vier muurankers vorm-
den netjes het jaar 1871. Een vijfde muuranker leek op een ‘P’, maar dat maakte geen deel uit van het jaartal. Wie dus 871P 
schreef, was er aan voor de moeite. 1871P rekenden we wel goed.

En dan vraag 39 nog. Sommigen schreven hier 1937 in plaats van het correcte 2015. Een vraagje voor de aandachtige zoeker, 
want aan de voorkant van de paarden/vleermuizentunnel onder de renbaan staat inderdaad 1937, maar wij hadden een 
foto van de achterkant. De tunnel werd gerestaureerd in 2015 en om het onderscheid tussen beide antwoorden te kunnen 
vinden, moest je natuurlijk aandachtig de foto bekijken. Er zitten verschillen in de bouwstructuur.

De oplossingen dan:

1 190 21 Zeenstraat

2 1938 22 40

3 Grafzerken en natuursteen 23 Grootoorvleermuis

4 Kleine Maelbeek 24 84

5 Groene Corridor 25 Saint-Malo

6 Geannuleerd 26 Vlaamse Landmaatschappij

7 Jean Bte Coosemans 27 1983

8 300 28 18

9 Vlaamse Landmaatschappij 29 Willem van Oranjepad

10 Vertoef een ogenblik 30 Op wacht zullen wij blijven
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11 De Maalderij 31 Brabantse Pijl

12 1829 32 13 III 1944 / 13 maart 1944

13 Pachthof 33 Zaal Ons Huis

14 Medekensstraat (Hoek Grote Geeststraat) 34 1765

15 Zeenstraat / Zavelstraat 35 Geannuleerd

16 Museumlaan 36 1856

17 Voetweg 13 / Frans Verbeeckstraat 37 1871

18 Jagersstraat 38 MDCCLXXXVI (1786)

19 Schapenweg 39 2015

20 Medekensstraat 40 MDCCLXXXVI (1786)
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(c) OpenStreetMap
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Wandelzoektocht Zemst 2020

Toen we Zemst corrigeerden, waren we al in kerststemming en dus keurden we bij vraag 1 alles goed wat maar enigszins 
verwees naar de werken rond de E19. Zolang E19 of zandwinning maar voorkwamen in het antwoord waren we al content.
En bij vraag twee vermoeden we dat sommigen ‘op tinternet’ gegaan zijn om dat op te zoeken. Maar ‘Coenen’ of ‘Leon 
Coenen’ was natuurlijk niet verkeerd. Onderweg kon je wel ‘senator Coenen’ vinden, maar – zoals gezegd – we waren met 
het oog op een knusse kerst al heel erg vergevingsgezind. :-)

Maar als de informatie ‘op tinternet’ niet overeenstemt met wat je onderweg had kunnen vinden, dan worden we plots 
toch wat strenger, want het reglement zegt dat wat je onderweg vindt, voorrang heeft. Voor vraag 7 vonden ook wij op het 
wereldbrede net dat het station van Weerde opende op 1 januari 1864. Maar onderweg kon je op die heerlijke stickers op 
elektriciteitscabines van heemkundige kring ‘De Semse’ vinden dat het station dat er nu staat open ging in 1910.

De groene vakjes dan weer: de tekst achter de vakjes moest je gewoon overschrijven op het antwoordformulier, maar dat 
blijkt toch niet altijd even evident. We vermoeden dat er bij het ‘overschrijven’ nog wel wat fouten in jullie naarstige speur-
werk zijn geslopen. Zo is ‘De buurtwacht’ natuurlijk niet hetzelfde als ‘De buurt waakt’ en ‘Welkom bij de boer’ verschilt 
toch nog twee letters van ‘Welkom bij de boeren’, net als er ’t Kapsalon staat en niet ‘Kapsalon’... De foto van vraag 32 was 
te vinden bij de kerk. Daar loopt zowel de Dorpsstraat als de Torenstraat rond het plein. Beide antwoorden werden dus juist 
gerekend.

De oplossingen tot slot:

1 Zandwinning voor aanleg E19 21 Toekomststraat

2 Moe haar bank 22 Ketelstraat

3 Senator (Leon) Coenen 23 Dorpsstraat

4 Koning Albertfonds 24 Biesmansblokvoetweg

5 1985 25 Damstraat

6 Van ’t Sak 26 Kostersvoetweg

7 1910 27 Biesmansblokvoetweg

8 De Vaernewyck 28 Dorpsstraat

9 De Sluistoren en molen 29 Toekomstvoetweg

10 Pastoor (van Weerde) 30 Klokputweg

11 Germaine en Dorothea 31 Gildestraat

12 Oeuvre Suisse en Belgique 32 Dorpsstraat / Torenstraat

13 Achterbroeken 33 7

14 1953 34 Weit

15 1779 35 Storten

16 1996 36 Kleinveld

17 Gemeenteschool  / d' Oude school 37 ‘t Kapsalon

18 Sluistoren 38 De buurt waakt

19 Korte Kostersvoetweg / Dorpsstraat 39 Welkom bij de boer

20 Klokputweg 40 10 meter
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(c) OpenStreetMap

Waar vind je de antwoorden in Zemst?
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Bedankt voor jullie deelname 
en tot volgend jaar! 

Kijk je er al naar uit om in 2021 opnieuw op wandelzoektocht 
te trekken? Bestel dan nu al de gloednieuwe editie van de wan-
delzoektochten tussen Leuven, Mechelen en Brussel. 10 nieuwe 
routes, in een andere deelgemeente dan in 2020 en natuurlijk 
met gloednieuwe vragen en foto’s. 8 routes lopen opnieuw door  
dorpen en velden en laten je kennismaken met de mooiste plekjes. 
2 routes zijn groene stadsroutes die ook toegankelijk zijn voor rols-
toelen.

En er is meer! We werken ook aan 10 wandelzoektochten tussen 
Meerdaal en Zoniën! Zelfde concept: prachtige routes in 10 ge-
meenten tussen Leuven, Brussel en de taalgrens met telkens 40 
vragen en foto’s waarop je onderweg het antwoord vindt. 

Bestel je exemplaar nu al! 

Voor elk boekje apart betaal je 20 euro, de twee samen kosten 
36 euro. Als we je betaling ontvangen voor 31.01.21, rekenen we 
bovendien geen verzendigingskosten aan. Geef je bestelling door 
via events.lunatics@gmail.com vooraleer je de betaling overmaakt 
op rekeningnummer BE57 9733 7172 3535 van LunA Tics fv aub! 

In die gemeenten kan je in 2021 op stap:

Tussen Leuven, Mechelen en Brussel Tussen Meerdaal en Zoniën
Boortmeerbeek Bertem

Haacht Hoeilaart
Herent Huldenberg

Kampenhout Kraainem
Kortenberg Leuven
Mechelen Oudergem

Steenokkerzeel Oud-Heverlee
Vilvoorde Overijse
Zaventem Tervuren

Zemst Wezembeek-Oppem

Meer info:  www.luna-tics.be
  Luc Vander Elst  - An Rekkers
  event.lunatics@gmail.com


