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PRIJSBON
Alleen met deze bon kan iedere deelnemer
een prijs bekomen.
De prijsuitdeling vindt plaats op de binnenkoer van het
Gemeenschapscentrum omstreeks 20.30 uur
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Vooraleer u met de autozoektocht start, vragen wij u kennis te nemen
van het reglement. Voor de goede orde en een vlot verloop herinneren
wij u eraan : "Wie het aandurft te stationeren in tweede file en de
speurtocht of het gewone verkeer hierdoor hindert, wordt
onverbiddelijk gestraft met 50 strafpunten".
Verduidelijkingen van belangrijke elementen in verband met de
wegbeschrijving:

Hoofdweg: hiermee bedoelen wij een weg met volledige voorrang.
De zijwegen, die erop uitgeven, zijn voorzien van een Stopteken en/of een
omgekeerde driehoek.
L = Links; LLL = Links Laten Liggen; R = Rechts;
RLL = Rechts Laten Liggen;
RD = Rechtdoor; RLL en LLL betekent het herkenningspunt zo dicht
mogelijk aan uw rechter- of linkerzijde laten liggen. Wanneer wij geen
aanduiding geven, dan willen wij dat u de door u op dat ogenblik bereden
weg blijft volgen, steeds rekening houdend met het verkeersreglement.
Gelieve op te merken dat er geen startcontrole is!
Ontbrekende stempels van de controleposten, herkenbaar door de
aanwezigheid van onze vtbKultuur vlag, worden beboet met 10
strafpunten. De inschrijvingsposten zijn GEEN controleposten, u
krijgt hier geen stempel! De eerste controlepost sluit de deuren om 16.00 uur, de tweede sluit om 18.00 uur. Gelieve vóór
19 uur stipt af te geven in het Gemeenschapscentrum. Prettige namiddag en veel succes!

Garage Renault Thomas
Klei 133 1745 Opwijk
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WEGBESCHRIJVING EN VRAGEN
Ook dit jaar starten we onze rally met een beetje levenswijsheid. Misschien zit er wel een tip in verscholen.
Luister goed naar wat niet gezegd wordt. Te weten wat men weet en te weten wat men niet weet, dat is kennis.
Wie zijn bestemming kent, vindt de weg. Niets doen is ontzettend moeilijk, je weet nooit wanneer je klaar bent.
1.
2.
3.
4.

We verlaten het Gemeenschapscentrum van Opwijk door L de Kloosterstraat in te rijden.
“Allle richtingen” L
Rondpunt 2de afslag
Na 100 m ziet u aan uw linkerzijde de rustbank van vtbKultuur Opwijk. Parkeer uw wagen en los hier de volgende vragen
op.

Dit monument werd in 1972 gebouwd volgens de plannen en de tekeningen van architecten F. Berghman en J. Mannaert. Het
kunstwerk bestaat volledig uit balken en kubussen. De banken brachten de Opwijkse geschiedenis in beeld in twaalf taferelen,
Vandaag blijft er van deze kunstwerken niet veel meer over.
Voor onze volgende vraag houden we geen rekening met de funderingswerken.
Vraag 01: Uit hoeveel balken bestaat de rustbank?
Voor Augustijn en Griet is de rustbank het romantische plekje bij uitstek. Iedere zondagavond komen ze hier samen, kijken elkaar
diep in de ogen, prevelen lieve woordjes, drinken een klein flesje champagne (37,5 CL, groen) en worden dronken van geluk.
Vraag 02: Waar kon Augustijn hier gisteren met zijn leeg flesje champagne terecht?
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vervolg uw weg.
Na 500 m ter hoogte van kapel R (dit is Hulst)
Na 900 m driesprong met “Hulst” L
Na 200 m hoofdweg R
Na 600 m voor “maes“en “primagaz” L (dit is Langeveldstraat)
“‘t Stappeshof “L”
Na 200 m driesprong L
Na 300 m zie je aan huisnummer 108 het bord van “De Slimste Straat 2018”(een jaarlijkse ludieke quiz georganiseerd
door vtbKultuur Opwijk voor buurtcomités en verenigingen)
Na 300 m driesprong R (dit is Waaienberg)
Driesprong met verkeerspiegels L
Einde weg R (dit is Drielindenbaan)
Na 1.300 m driesprong L
Na 200 m driesprong L
Einde weg met kapel R
Na 2.000 m hoofdweg L (dit is Assesteenweg)
Na 200 m aan kerk R
Na 1.300 m viersprong RD
U bereikt het dorpsplein van Kobbegem. Parkeer uw wagen en los in de omgeving van de kerk en de brouwerij, de
volgende vragen op.

Vraag 03 : Wat waren respectievelijk de namen van de burgemeester en de pastoor van Kobbegem in 1780?
Vraag 04 : Hoe noemt men de brievenbus , die de politie hier geplaatst heeft en die bestemd is voor problemen,
vragen en suggesties?
Vraag 05 : Wat is in Kobbegem een mirakel van de natuur?
23. Vervolg uw weg
24. Na 700 m “Hoogveld” L
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Bij mooi weer kan u vanaf hier de Basiliek van Koekelberg en het Atomium zien.
25. Na 1.500 m bereikt u de St. Gudula kerk van Hamme. Parkeer uw wagen en los in de omgeving de volgende vragen
op.
Rechts van de hoofdingang langs de kerkmuur staat het familiegraf van Gustave De Keersmaeker.
Vraag 06: Hoe dikwijls komt “De Keersmaecker” voor op dit graf?
Vraag 07: Hoeveel bewegwijzerde wandelpaden lopen er langs het kerkje?
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Vervolg uw weg met eerste straat R
Na 1.100 m hoofdweg L
Na 800 m verkeerslichten RD
Rondpunt 2de afslag
Na 1.100 m L (dit is Bosch)
Na 900 m driesprong L
Na 1.100 m rondpunt 3de afslag (Dit is Bloemendreeflaan)
Hoofdweg L
Na 1.500 m verkeerslichten R
Na 100 m R (dit is Kapittellaan)
Na 400 m R (dit is Oratoriënlaan)
Na 400 m viersprong RD (dit is Keizerinlaan)
Na 1.500 m driesprong R
Hoofdweg L
Verkeerslichten R
Na 300 m verkeerslichten RD en onmiddellijk “Biermuseum” R.
Parkeer uw wagen op de parking en los in de omgeving volgende vragen op.

Voor de sterrenwacht bevindt zich een zonnewijzer. Bij het opstellen van onderstaande vraag op 15 februari 2018 gaf de
zonnewijzer 10:45 aan.
Vraag 08 : Wat was het reële tijdstip (hh:mm) waarop deze vraag werd opgesteld?
43. Begeef u te voet naar de kerk en los in de omgeving de volgende vragen op.
Aan de kerk hangt een bordje van VTB/VAB, dat aangeeft dat het hier om een beschermd monument gaat.
Vraag 09 : Vanaf welk jaar waren de gegevens op dit bordje niet meer correct?
De Norbertijnen van Grimbergen leven in gemeenschap rond de abdijkerk. Vanuit de abdij doen zij aan zielzorg, meestal in de
naburige parochie of pastorale zones. Hun adres is Kerkplein 1, 1850 Grimbergen. Dat de Norbertijnen met hun tijd mee zijn merk
je aan het gesofisticeerde aanmeldingssysteem aan hun voordeur.
Vraag 10 : Welk nummer moet men vormen op dit aanmeldingssysteem om Abt Erik De Sutter te spreken ?
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Keer terug naar uw wagen op de parking
Verlaat de parking
Hoofdweg R
Na 400 m verkeerslichten L
Na 800 m L (dit is Poddegemstraat)
Na 400 m “Veldkant” L
“Vliegveld” LLL (dit is Oyenbrugstraat)
Na 1.000 m “containerpark” R
Verkeerslichten L
Na 300 m einde weg L
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54. Na 900 m einde weg L
55. Na 200 m R (dit is de brug overrijden)
56. Parkeer uw wagen nadat je de brug bent overgereden en los hier volgende vraag op.
Vraag 11 : Wat is de maximale breedte van het kanaal ter hoogte van de brug?
57. Vervolg uw weg met frituur Maritime RLL
58. Na 1.000 m R (dit is Gerselarendries )
59. Na 400 m driesprong met “Eppegem” L
60. Na 500 m driesprong L (dit is Mechelbaan)
61. Na 800 m driesprong met rustbank L
62. Na 500 m driesprong L (dit is Haverenblok)
63. Na 900 m driesprong R
64. Na 400 m einde weg L
65. Na 2.100 m hoofdweg L
66. Na 1.300 m L (dit is Putweg)
67. Einde weg R
68. Na 300 m driesprong L
69. Na 600 m driesprong R
70. Einde weg L en brug oversteken en onmiddellijk R
Op het einde van de weg bevindt zich het domein met Lourdesgrot en kruisweg. Parkeer uw wagen en los hier de volgende
vragen op.
Vraag 12: Hoeveel volledige kalenderjaren staat er reeds een mariabeeld in deze grot?
Een vrouw van 85 bezocht deze religieuze site een paar dagen geleden. Ze had een briefje van € 20 bij. Ze gaf een vrije gift
van € 8,10. Met de rest kocht ze 12 kaarsen waaronder 3 van € 0,30.
Vraag 13: Hoeveel kaarsen van € 0,60 heeft ze gekocht?
71.
72.
73.
74.

Keer terug tot aan de brug
“Auraga” R
Na 200 m verkeersplein R
Na 900 m ziet u aan uw rechterhand de stoeterij Gravenbos. Parkeer uw wagen op de parking en los op de binnenkoer
van de stoeterij de volgende vraag op.

Aan de Warandestraat, in het gedeeltelijk toegankelijke, door machtige dreven doorsneden Gravenbos, staat het met een gracht
omringde Ludenkasteel met goed bewaard interieur, een barokke poort en ommuurd plein. Links van de toegangspoort staat een
18de-eeuwse conciërgewoning en een fraaie kasteelhoeve met bekende paardenfokkerij.
In de gevels van de binnenkoer zijn er nissen voorzien.
Vraag 14: Hoeveel engeltjes staan er in deze nissen?
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Vervolg uw weg
Rondpunt 2de afslag
Einde weg R
Verkeerslichten RD
1ste straat L
Parkeer uw wagen op de parking van het Gemeenschapscentrum “de Oude Pastorie” en los in de omgeving de volgende
vragen op.

De pastorie is ingeplant op de plaats waar van 1140 tot 1270 een Norbertinessenklooster heeft gestaan. Dit klooster werd in 1140
door de Abdij van Grimbergen opgericht. Het huidig gebouw werd in 1643-1647 gebouwd op de samenloop van de kleine
Schriekbeek en de Bierbeek. Aan alle zijden was het door water beschermd. Het gebouw werd in 1682 vergroot in traditionele
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bak- en zandsteenstijl van de renaissance. Het gebouw en het landschap zijn sinds 1976 beschermd. Het besluit kwam er nadat
een deel van de pastorie in 1967 door brand zwaar was geteisterd. Sinds 1989 doet het gebouw dienst als cultureel centrum.
Aan de linkerzijde van het gebouw bevindt zich een trap, die toegang geeft tot een blauwe deur. De trap is ontstaan door het
wegnemen van een aantal stenen uit een balkvorm.
Vraag 15:Hoeveel stenen heeft men nodig om de balkvorm opnieuw volledig te maken?
Vraag 16: Als de stilte het bezit is van de eeuwigheid, wat is dan het bezit van de tijd?
81.
82.
83.
84.

Vervolg uw weg
Driesprong met verkeersspiegels L
Hoofdweg R
Na 1.400 m “ijsfabriek Strombeek” R
85. Na 500 m bereikt U de ijsfabriek Strombeek. Parkeer uw wagen in de omgeving van de fabriek en begeef u naar de
ingang van het Velaartbos.
IJsfabriek Strombeek begon zijn activiteiten in 1904 met het produceren van waterijs door middel van ammoniakcompressoren.
Eind 1998 verhuisde de fabriek van Strombeek naar Meise. Rechts van de ingang 2 is de toegangsweg naar het Velaartbos, een
stukje onbekende natuur dat zeker een bezoekje waard is.
Aan de ingang van het Velaartbos staat een infobord van Natuurpunt. Los hier de volgende vraag op.
Vraag 17: Wat is de naam van de bloemen, die afgebeeld staan op het infobord?
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Vervolg uw weg
Hoofdweg RD
Na 1.200 m “Antwerpen” R en vervolgens rondpunt 2de afslag
1ste R (dit is Vier Eiken)
Na 2.000 m driesprong met “parochiezaal Imde” L
Na 100 m driesprong R
Na 300 m voorbij huisnummer 61 R
Na 1.600 m bereikt u het voormalige klooster van Rossem. Parkeer uw wagen en los in de omgeving de volgende vraag
op. Opgelet: indien onvoldoende parkeergelegenheid kan u zich steeds iets verder aan de kerk parkeren.

Het voormalige klooster en de aanpalende meisjesschool werden voltooid eind 1899. Het bestuur werd toevertrouwd aan de
congregatie “Zusters der Christelijke scholen van Vorselaar”, die startten met 2 klassen in het lager onderwijs en 1 kleuterklas.
Vandaag wordt het gebouw gebruikt als ontmoetingsplaats voor plaatselijke verenigingen..
Rossem is een hechte gemeenschap. Iedereen kent iedereen. In het ontmoetingscentrum hangen
foto’s omhoog van praktisch alle huizen van Rossem. De inwoners poseren er voor hun voordeur of
hangen uit het raam. In het gebouw hangt de volgende foto in een groter formaat. Los met behulp
van deze foto volgende vraag op. Zoek het niet te ver.

Vraag 18: Wat is het huisnummer van het huis dat getoond wordt op bovenstaande foto?
94. Vervolg uw weg.
95. Na 100 m einde weg L
96. Na 300 m hoofdweg R
97. Na 300 m “Bruckeveld” L
98. Na 50 m driesprong R
99. Na 1.800 m driesprong R
100. Na 600 m viersprong met verkeersspiegel R
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101. Na 500 m driesprong L
102. Na 300 m driesprong met “Terlinden” L
103. Einde weg L
104. Na 600 m “An” R
105. Hoofdweg R
106. Na 1.400 m “Centrum” R
107. Rondpunt 1ste afslag
108. Verkeerslichten L
109. Kerk RLL
110. U bereikt opnieuw het Gemeenschapscentrum.
Tijdens de autozoektocht hebben wij op enkele stopplaatsen foto’s genomen van glascontainers, Deze foto’s hebben wij
hieronder in willekeurige volgorde afgebeeld.. We hebben eveneens een foto toegevoegd van een glascontainer die niet op het
parcours gelegen is.
Vraag 19: Welk getal van 5 cijfers bekomt u wanneer u de cijfers vermeld boven de glascontainers,
die voorkomen op het parcours, in de juiste chronologische volgorde plaatst?

1

2

3

4

5

6

Gelieve uw antwoordblad voor 19 uur stipt af te geven in de cafetaria van het
gemeenschapscentrum. De aankomstcontrole opent er om 17 u en zal STIPT SLUITEN
om 19 uur. Om 20 u 30 start de prijsuitreiking op de binnenkoer van dit
gemeenschapscentrum.
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ALLEEN TEGEN OMRUILING VAN ZIJN PRIJSBON KRIJGT IEDERE
DEELNEMER EEN PRIJS!!!
Noteer alvast volgende activiteiten in uw agenda:
Jeugdhappening met kindermarkt (2de zondag van september)
Quiz (december)
De slimste straat (Voorjaar 2019)
Poëzie (voorjaar 2019)
Wenst u op de hoogte te blijven van onze activiteiten dan kan u altijd terecht op onze website www.vtbopwijk.be!

Word fan van onze facebookpagina:
http://www.facebook.com/pages/vtbKultuur-Opwijk/207384749283429

Garage Renault Thomas
Klei 133 1745 Opwijk
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Reglement van de Autozoektocht
De Sinksenautozoektocht van vtbKultuur Opwijk wordt verreden
volgens Formule B van VAB.
Wat is FORMULE B van VAB?
Formule B is een zuiver toeristische speurtocht. De deelnemers
krijgen een opgelegde reisweg die ze moeten volgen. Deze weg
is nauwkeurig beschreven en hierin komen geen moeilijkheden
of geen valstrikken voor. Bij deze formule wordt de rangschikking
van de zoektocht enkel bepaald door de antwoorden op de vragen,
de uitslagen op de schiftingsproef en de schiftingsvraag.
Hoe vind je de juiste weg?
Wanneer wij geen aanduiding geven, dan willen wij dat U de door
U op dat ogenblik bereden weg blijft volgen, rekening houdend met
het verkeersreglement.
Bij een wegverandering wordt verwezen naar een
herkenningspunt, waaraan een opdracht wordt verbonden. De
afgekorte mogelijke opdrachten zijn
L=links; R=rechts; RD= rechtdoor;
LLL=links laten liggen; RLL=rechts laten liggen.
RLL en LLL betekent het herkenningspunt zo dicht mogelijk aan
uw rechter- of linkerzijde laten liggen.
- Wanneer een herkenningspunt tussen " " (aanhalingstekens)
vermeld staat, moet dat steeds als tekst te lezen zijn, bv. "Kerk" L,
betekent dat de deelnemer naar links moet rijden waar dit te lezen
is.
- Wanneer een herkenningspunt zonder aanhalingstekens vermeld staat, moet het te vinden zijn, bv. Aan kerk links, betekent
dat de deelnemer aan het kerkgebouw of een afbeelding ervan,
naar links moet rijden.
Controleposten
Langs de weg en bij aankomst zijn controleposten opgesteld,
duidelijk aangegeven door een vtbKultuur vlag of wimpel. Bij
iedere post moet een stempel afgehaald worden. Op deze posten
worden schiftingsproeven en schiftingsvragen georganiseerd.
Hoe interpreteert U de vragen?
Alle antwoorden zijn langs uw weg te vinden, zonder navraag of
raadpleging van eigen documentatie, uitgezonderd het Prismawoordenboek. Dit moet worden geraadpleegd voor de betekenis
van de woorden.
De deelnemer moet echter goed uit de doppen kijken, verstandig
redeneren, de vraag juist interpreteren, de gegevens in de vraag
nauwkeurig controleren.
Wat in de vraag tussen " " (aanhalingstekens) staat, moet ook
zo letterlijk te lezen zijn. Hier wordt geen onderscheid gemaakt
tussen hoofdletters, kleine letters, sierletters. Leestekens spelen
geen rol en mogen gewoon weggedacht worden.
Wel dient er rekening gehouden met de volgorde en met de open
ruimten (spaties) tussen letters en/of cijfers, bv "Kerk straat" is niet
hetzelfde als "Kerkstraat". Uit een groep letters mag dus geen
letter of lettergreep worden afgezonderd. Uit een zin of een tekst
mag echter wel een woord of groep van elkaar volgende woorden

worden genomen. Er is geen verschil tussen de voorzetsels OP,AAN, IN en TEGEN.
De tekst voor een vraag mag niet in twijfel worden getrokken.
Hoe antwoorden?
De antwoorden op de vragen dienen bondig te worden geformuleerd. Ieder dubbelzinnig antwoord (het gekende op-twee-paarden-spelen) wordt als fout aangerekend. Aan het antwoordblad
mogen de deelnemers geen veranderingen aanbrengen. Alle
doorstreepte, verbeterde en meervoudige antwoorden zijn ongeldig.
Eindrangschikking en prijzen
Op ieder foutief antwoord staan 10 strafpunten. De eindrangschikking wordt opgemaakt volgens het minst aantal strafpunten. Bij
gelijke stand worden eerst de schiftingsproef en nadien de schiftingsvraag in aanmerking genomen. Is de stand dan nog gelijk,
dan beslist het lot.
De eerste 10 prijzen worden toegekend aan deelnemers van
verschillende gezinnen.
De prijzen moeten tijdens de prijsuitreiking 's avonds afgehaald
worden, zo niet blijven ze eigendom van de inrichters.
Ook dit moet U weten!
In de speurtochtdocumenten (wegbeschrijving, vragen..) komen
geen tikfouten voor. Alleen de tekst zoals hij voorkomt is bindend.
Ieder deelnemend voertuig moet gedekt zijn door zijn eigen
verplichte verzekering.
De organiserende vereniging noch haar medewerkers kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welk ongeval gedurende
of ter gelegenheid van de zoektocht. De normaal geldende
verkeersreglementen dienen steeds en overal in acht genomen te
worden. Wie het aandurft te stationeren in tweede file, het gewone
verkeer of de speurtocht te hinderen, wordt onverbiddelijk gestraft
met 50 strafpunten. Over niet voorziene gevallen beslissen de
inrichters. Door zijn deelname aanvaardt iedere deelnemer dit
reglement en de beslissingen van de inrichters.
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Vraag
1
2

Antwoord
34
Nergens

3

Stallaert
(Judocus) en De
Baetselier
(Johannes
Baptista)

4
5

Pro?bleembox
Lambic

6

1x

7

3x

8

11:41

9
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Verantwoording
Wij telden 34 balken. Merk op een kubus is ook een balk.
Op zondag mag er geen glas in de container gegooid
worden.
Respectievelijk betekent in de volgorde; die genoemd is.
De volgorde moest dus juist zijn.

% juist
20%
80%

Vraagteken niet vergeten !
Zoekvraag, te vinden tegen een muur in de brouwerij
(zichtbaar vanaf de buitenkant)
Op de achterkant van het graf staat de Keersmaecker met
C vermeld.
Naast het Kruiskouter en 14 bunderspad loopt er ook nog
een GR pad langs de kerk.
Op 15 februari bedraagt de tijdsvereffening ongeveer 14
min. Af te lezen uit de tabel. We zitten nog in
winteruur 1 uur bijtellen. Vervolgens de formule uit het
voorbeeld toepassen.
10:45 – 17min 28 sec + 14 min + 1 uur = 11:41

98%
26%

1998

Op het moment dat het bordje geplaatst werd, bevatte de
beiaard 48 klokken. In 1998 werd er één klok aan
toegevoegd. Te vinden op het infobord naast de kerk.
Dus ergens in 1998 was het bordje verouderd.

40%

10
11

162

Het “#” teken behoort niet tot het nummer

56%

36,6m

Wij vroegen de maximale breedte van het kanaal ter
hoogte van de brug . Het kanaal is op ongeveer 1m diepte
1,1 m breder dan aan de oppervlakte.
8,3 m + 20,0 m + 8,3 m = 36,6 m

74%

12

61

68%

13

7

Het eerste beeld werd geplaatst in 1954.
Tussen 1954 en 2018 liggen 63 jaar. In 2013 en 2014 stond er
niet steeds een beeld
Uitgaven voor kaarsen is €20 - €8,10 = €11,90
3 kaarsen aan €0,30= €0,90€
7 kaarsen aan €0,60= €4,20
2 kaarsen aan €3,40= €6,80

14
15
16

6
140
Het woord

90%
72%
52%

17
18

Bosanemoon
11

19

52146

Er staan 7 beeldjes in de nissen, waarvan 6 engeltjes
Er ontbreken 140 stenen om de balk volledig te maken
Te vinden op het kunstwerkje van de Kaligrafie
werkgroep.
Te vinden links onderaan op het infobord.
Wanneer je door het raam keek naast de foto in het
ontmoetingscentrum, zag je het huis staan dat afgebeeld werd
op de foto. Dit huis heeft nummer 11.
De fotos zijn op de volgende plaatsen genomen:
1 Brug Zemst, 2 kerk Hamme, 3 Gemeenteschool Nijverseel
(Niet op parcour), 4 Humbeek, 5 Rustbank Opwijk, 6 Rossem

74%

68%
38%
72%

74%

99%
96%
96%
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