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Vooraleer u start voor onze autozoektocht, vragen wij u kennis te nemen van
het reglement. Voor de goede orde en een vlot verloop herinneren wij speciaal:
"Wie het aandurft te stationeren in tweede file, de speurtocht of het gewone
verkeer te hinderen, wordt onverbiddelijk gestraft met 50 strafpunten".
Verduidelijkingen

van

voorname

elementen

in

verband

met

de

wegbeschrijving:

Hoofdweg: hiermee bedoelen wij een weg met volledige voorrang. De
zijwegen, die erop uitgeven, zijn voorzien van een STOP-teken 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, rekeninghoudend 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!
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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.
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest. Als je van zwemmen slank wordt, wat doen walvissen dan verkeerd ? Kakelen is
niks, maar een ei leggen is kunst. Als tussen tussen is, dan is onder en boven niet tussen. Voer geen oorlog, voer de eendjes.
Als je de kat uit de boom kijkt, heeft de brandweer minder werk: .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verlaat het gemeenschapscentrum door L de Kloosterstraat in te rijden.
Hoofdweg L
Na 300 m rondpunt eerste afslag R
Na 800 m “opgepast fietsers op de rijweg” L (dit is Guldenboomstraat )
Hoofdweg L
Parkeer uw wagen in de omgeving van de kerk en los hier de volgende vragen op

Vraag 1: Hoeveel glasramen bevinden er zich in de gevel aan de westkant van de kerk die in 1895 voltooid werd?
Op het kerkhof bevindt zich een kunstwerk uit metaal. In dit metaal is een gedicht te lezen.
Het kunstwerk is een werk van Stijn Leemans en het gedicht is van Cindy Hermans , voormalig dorpsdichter van OpwijDit
gedicht maakt deel uit van het kunstenparcours.
Vraag 2: Wat is het laatste woord van dit gedicht?
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vervolg uw weg
Eerste straat R (dit is Langeveldstraat)
Na 1.000 m einde weg L (dit is Waaienberg)
Na 75 m driesprong met verkeerspiegel R
Na 75 m driesprong R (dit is Paddebroeken)
Na 1.300 m L (dit is Koereit)
Na 1.700 m einde weg R
Na 300 m viersprong L
Na 1.100 m driesprong R (voor Gamma)
Na 300 m R (dit is Gasthuisstraat)
Hoofdweg met “fietsenstalling” R
Na 100 m hoofdweg L
Na 250 m R (dit is Boekfos)
Rondpunt 2de afslag R
Rondpunt 1ste afslag R
Na 400 m bereikt u het Waalborrepark. Parkeer uw wagen op de parking en los hier de volgende vragen op.

Het park, aangelegd in een romantische stijl met enkele formele geometrische elementen, omvat ook een lusttuin, die bestaat uit
een grote open vlakte ten zuiden van de villa, omringd door een gordel van dichte beplantingen en een perifeer pad. Het park
herbergt ook een zeldzame collectie houtige gewassen waardoor het bij Ministerieel Besluit van 8 december 2000 beschermd
werd als dorpsgezicht. Vierentwintig bomen werden afzonderlijk beschermd als monument.
Vraag 3: Tot welk uur mag het speelplein gebruikt worden?
Aan de ingang van het Waalborrepark staat een informatiebord.
Vraag 4: Hoe dikwijls komt de vermelding “Waarborre” voor op dit infobord?
23.
24.
25.
26.
27.

Vervolg uw weg door L de parking te verlaten.
Na 150 m driesprong met “Fietsstraat” LLL
Na 50 m driesprong L
Na 600 m driesprong L (dit is Terlindenvijverstraat)
Na 500 driesprong R (dit is Terlindenweg)
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Na 1.300 m hoofdweg L .Opgepast!!
Na 300 m “Hof ten Eenhoorn” R
Na 1.400 m einde kasseiweg R en onmiddellijk “Asbeek” LLL
Na 700 m “Asbeek” R
Driesprong L (dit is Heedstraat)
Na 20 m driesprong R
“Asbeek” L
Na 200 m “Hof ’t Elshout” LLL
Na 50 m driesprong L
Na 300 m “Hogeweg” L
Na 1.600 m einde weg R en onmiddellijk L
Parkeer uw wagen op de parking aan de kerk en los hier volgende vragen op

Vraag 5: Welk jaartal vind je op de voordeur van de kerk?
Vraag 6: Door wie werd het bronzen kunstwerk de papeter gegoten?
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Vervolg uw weg met onmiddellijk einde weg R
Na 100 m L ( dit is Eksterenberg)
Na 1.300 m driesprong L
Na 50 m driesprong L
Na 200 m vierspong L
Na 500 m driesprong L
Na 75 m driesprong met verkeerspiegels R
Na 150 m L
Na 100 m R (dit is Buikouterbaan)
Na 700 m driesprong L
Rij autosnelweg over en onmiddellijk driesprong R
Na 600 m driesprong R
Na 1.200 m viersprong RD
Brug over autosnelweg over rijden en onmiddellijk L
Na 600 m driesprong L
Na 300 m driesprong L en onmiddellijk driesprong L (dit is Leuvestraat)
Na 1.400 m einde weg L
Na 300 m “Robijns” L
Rondpunt 1ste afslag R
Na 300 m “alle richtingen” RLL
Na 100 m R
Na 500 m “Schamp” R
Einde weg L
Na 300 m hoofdweg R en onmiddellijk L
Na 700 m viersprong met verkeerslichten L
Na 700 m “elva aardgas” L
Na 400 m bereikt u het brandweermuseum. Parkeer uw wagen en los in het museum de volgende vragen op.

Het brandweermuseum in Erembodegem is zeker de moeite waard, want het herbergt een verzameling aan brandweeritems , die
uniek is in binnen- en buitenland. Een collectie glimmende brandweervoertuigen, een immense verzameling van blusmateriaal
en een indrukwekkend gerestaureerd beeld van Roger Lambert uit Nijvel zijn de pronkstukken in dit museum. Bij een bezoek krijg
je uitgebreide info en boeiende verhalen over het ontstaan van de vzw Privat Fire Brigade. Het museum wordt gerund door
vrijwilligers. Met de opbrengst van de bar proberen zij de boel draaiende te houden. Drink dus gerust een glaasje op hun
binnenterras. P.S. Weet dat de bazin allergisch is aan rode wagens.
De brandweerwagen met nummerplaat “O.U.564” werd nog gebruikt om de Innovation in Brussel te blussen in 1966.
Vraag 7: Van welk merk is de brandweerwagen met nummerplaat “O.U.564”?
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Ongeveer in het midden van de hal staat een zwarte brandweerpomp van het merk Jos Beduwe. Deze firma maakte vroeger
kanonnen voor Napoleon. Wist je dat vroeger deze brandweerpomp manueel bediend werd door 2 of 4 brandweermannen en
dat er achter elke man een aantal reservebrandweermannen stonden. De actieve brandweermannen aan de pomp gaven het
beste van zichzelf gedurende 2 à 3 minuten en waren dan “pomp af”, waarna ze vervangen werden door nieuwe
brandweermannen. Vandaar de uitdrukking ”pomp af” zijn.
Vraag 8: Welk symbool komt er op de plaats van het vraagteken?
O

O

?

O

X

X

Kort voor de 2 de wereldoorlog begon Kamiel Janssens een café in Herenthout. Gezien Kamiel 3 knappe dochters had, had zijn
café goed te doen en groeide zijn café “in de zes billekes” al snel uit tot één van de meest gekende horecazaken in Herenthout
en omstreken. Later nam de oudste dochter de zaak over van haar vader. De plaatselijke brandweer was een trouwe gast in het
café. Toen ze op 8 augustus 1972 een oproep kregen om te gaan blussen in het café waar ze al zo vaak hun dorst gelest hadden,
waren ze dan ook verwonderd. De brand was snel geblust en de blonde cafébazin werd via de ladderwagen van de brandweer
gered op de eerste verdieping. Sindsdien stond er vooraan op deze brandweerwagen de voornaam van de cafébazin. Deze
brandweerwagen staat nu in dit museum.
Vraag 9: Wat was de volledige naam van de cafébazin uit Herenthout?
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Verlaat de parking van de brandweer en keer terug tot aan het Elva Station.
“Elva” L
Na 500 m “Mac Ghil” R en onmiddellijk “Zuid II” L
Na 700 m ziet u aan uw rechterzijde de nieuwe locatie van de de Firma Vanbreuze uit Opwijk.
Na 400 m viersprong R
“Humo” LLL
Na 100 m “zuid I” R
Rondpunt 3 de afslag R (dit is Erembodegem Dorp)
Na 1.100 m verkeerslichten RD
Na 200 m driesprong R
Na 300 m R (dit is Hekelgemstraat)
Na 50 m driesprong L
Na 1.900 m viersprong RD
Na 800 m L
Na 125 m bereikt u gasthof d’oude brouwerij. Parkeer uw wagen en los hier de volgende vragen op

In de doorgang naar de ingang van het cultureel centrum bevinden zich een aantal lampen in lampenkappen met de vermeldig
“abdij affligem”.
Vraag 10: Hoe dikwijls komt de vermelding “abdij” voor tussen de eerste en de laatste lampenkap?
Achter de gebouwen van de binnenkoer hangt een oude ladder. De afstand tussen de sporten bedraagt 20 cm. De sporten zijn
4 cm breed.
Vraag 11 : Wat is afstand tussen bovenste en onderste sport uitgedrukt in cm?
Op de het domein van de abdij bevindt zich een kruidentuin. Deze is toegankelijk via het Cultureel Centrum. Gelieve enkel het
gedeelte van het terrein te betreden dat voor publiek toegankelijk is. Los hier aan de hand van volgende cryptische omschrijving
de volgende vraag op.
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Vraag 12: Ik ben een doorzichtige godendrank. Welk kruid ben ik ?
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Vervolg uw weg
“7 t 5” RLL en links meedraaien
Na 1.000 m R
Na 900 m driesprong met “Moorsel” L
Na 900 m einde weg L
Na 150 m bereikt u het centrum van Moorsel.

Parkeer uw wagen en los in de omgeving van de kerk de volgende vragen op.
Vraag 13: In welk jaar werd den mannenbond van het H.Hart opgericht ?
Vraag 14: Wat is de naam van de kapelaanswoning, die van 1600 tot 1974 als onderpastorij fungeerde?
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Vervolg uw weg met “Tipken” RLL
Na 400 m “sporthal Faljuintjes” L
Na 100 m “Leirekesroute” R
Veelsprong RD ( Dit is Fijfelweg. Opgepast voor overstekende fietsers op “leirekensroute”)
Einde weg R
Na 400 m einde weg L en onmiddellijk driesprong R
Na 300 m R (dit is Heidebosstraat)
Na 1.100 m einde weg L en onmiddellijk R ( dit is Terhagenstraat)
Na 700 m viersprong RD (dit is Schuurken)
Na 900 m viersprong L (dit is Baardegemsestraat)
Na 900 m driesprong L
Na 500 m viersprong RD
Na 900 m driesprong R (dit is Lange Molenstraat)
Na 300 m “3t5” R
Na 400 m einde weg RD
Na 200 m driesprong R
Na 100 m hoofdweg L
Verkeerslichten RD
Verkeerslichten met “octaaf” RD
Na 100 m Kerkplein R
“Bierboom” RLL en onmiddellijk Eerste straat L (dit is Stationsstraat)
In de Stationsstraat 23 9280 Lebbeke bevindt zich het Cultureel Centrum De Biekorf. Parkeer uw wagen en los in de
omgeving de volgende vragen op.

Vraag 15: Wat was het adres van “De kleine winst”
Vraag 16: Hoe dikwijls komt het werkwoord bewegen of een van zijn vervoegingen voor in het gedicht “bewegen” van
Simon Vinkenoog?
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Verlaat de parking via “uitrit”
“Station” RLL
“Station” L
“P-route” L
“Station” R
“Station” R
Na 450 m L (dit is Haagstraat)
Na 400 m driesprong R
Na 1.300 m viersprong R
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Einde weg R (dit is Torrestraat)
Na 400 m L (dit is Winningstraat)
Na 300 m driesprong R (dit is Hoeksken)
Na 400 m bereikt u Fort II Driebek. Parkeer uw wagen en los op het domein de volgende vraag op.

Na 1876 werd gestart met de aanleg van drie vooruitgeschoven batterijen op een afstand van circa 2000 m voor de omwalling
van Dendermonde. Deze batterijen werden officieel aangelegd om de verdwenen lunet in de voorgracht van de Dendermondse
vesting te vervangen. In werkelijkheid was het een poging om Dendermonde te omringen met een voorliggende
verdedigingsgordel, die de stad tegen bombardementen en modernere wapenvoering moest beschermen.
Deze batterij is een zo goed als authentiek juweeltje, waar de oorspronkelijke aanleg volledig behouden bleef. Het gebouw is
sinds de jaren 1950 in particulier bezit en wordt bewoond. De terreinen worden eveneens gebruikt door een lokale visvereniging
en als oefenterrein door militairen.
Vraag 17: In het hoeveelste jaar van de 19de eeuw werd dit fort voltooid ?
123.
124.
125.
126.
127.

Vervolg uw weg
Na 500 m L (dit is Schaapveld)
Na 600 einde weg L
Na 700 m L (dit is Vlassenhout)
Na 300 m bereikt u de brouwerij waar het Vicarisbier gebrouwen wordt. Parkeer uw wagen en los hier de volgende
vraag op. Gelieve uw wagen NIET te parkeren op de terreinen van De Lentdecker.

Vincent Dilewyns begon thuis in Grembergen als hobbybrouwer in 1999 bieren voor eigen gebruik te brouwen. Anno 2016 runt
hij samen met zijn dochters een moderne brouwerij waar verschillende vicaris bieren gebrouwen worden. Ga gerust binnen een
kijkje nemen.
Vincent kwam in de (lokale) media toen hij zijn 4 dochters naar voor schoof als kandidaten om in 2010 als Aymonskinderen op
het Dendermondse Ros Beiaard te zitten tijdens de 10-jaarlijkse Ommegang. Volgens de reglementen dienen dit echter 4 broers
te zijn, wat dan ook gebeurde. Op het etiket van de Vicaris prijkt echter nog steeds een paard met 4 vrouwen erop.
"Vicaris Tripel" werd vanaf 2005 in opdracht gebrouwen bij De Proefbrouwerij te Hijfte. Daarna volgde "Vicaris Generaal". Vanaf
2009 werd "Vicaris Winter" gebrouwen. Ter gelegenheid van de officiële opening van de brouwerij in mei 2011 werd "Vicaris
5/quinto" gebrouwen. In mei 2012 werd "Vicaris Tripel-Gueuze" gelanceerd.
In de veronderstelling dat de verschillende bieren verwant zijn aan elkaar en om een beetje tegengewicht te geven aan het feit
dat Vincent enkel dochters heeft, los dan aan de hand van volgende omschrijvingen de volgende vraag op.
1.
2.
3.
4.

Verschillende van mijn broers zijn zwaarder dan dan ik.
Alhoewel ik niet de jongste van de familie ben, ben ik ook niet de oudste
Ik ben geen plaatsvervanger van een bisschop.
Tussen mij en mijn broer is 2 jaar verschil

Vraag 19: Welk bier zoeken wij ?
128. Vervolg uw weg met verkeerslichten L
Hier eindigt de autozoektocht. Er zijn vanaf nu geen elementen meer van belang voor de zoektocht.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Na 3.100 m verkeerlichten L
Na 700 m rondpunt 1ste afslag R
Na 500 m rondpunt 2de afslag R
Na 1.000 m rondpunt 1 ste afslag R
Na 3.700 m verkeerslichten L
Rondpunt R
Eerste straat R. (dit is Kloosterstraat)
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136. Na enkele honderden meters bereikt U opnieuw de parking van het gemeenschapscentrum

ALLEEN TEGEN OMRUILING VAN ZIJN PRIJSBON KRIJGT IEDERE
DEELNEMER EEN PRIJS!!!
Noteer alvast volgende activiteiten in uw agenda:
- Jeugdhappening met kindermarkt (zondag 13 september)
- Quiz (zaterdag 19 december)
- De slimste straat (Voorjaar 2017)
- Poëzie (voorjaar 2017)
Wenst u op de hoogte te blijven van onze activiteiten dan kan u altijd terecht op onze website www.vtbopwijk.be!

U kan ons ook volgen op twitter.com/vtbopwijk
Word fan van onze facebookpagina:
http://www.facebook.com/pages/vtbKultuur-Opwijk/207384749283429
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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, zoniet 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 inricht
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Vraag
1

Antwoord
1

2
3
4

Lief
21 uur
0

5

1914

6
7
8

Van Geert
Magirus-Deutz
X

9

Imelda Janssens

10

15

11
12
13

956 cm
Wijnruit
1921

14
15

16
17

De Cluys
(De kleine winst)
Stationsstraat 46
(9280) Lebbeke
7
80

18

Vicaris 5/Quinto
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Verantwoording
De kerk die in 1895 voltooid werd, is nu de parochiezaal (te
vinden op het vtb infobord aan de kerk) en in de westgevel
van deze zaal, staat maar één glasraam
Het volledige gedicht staat binnen in het kunstwerk.
Te vinden op het infobord aan het speelveld.
Het gezochte woord kwam enkel voor in een samenstelling
van woorden en mocht volgens het reglement niet
meegeteld worden
Te vinden op één van de bevestigingsijzers aan de deur. Het
jaartal staat op zijn kop.
Te vinden op de voet van de papeter
zoekvraag
Te vinden op het bord met de plaatsen waar al dan niet een
rookmelder moet geplaatst worden.
Wij vroegen naar de volledige naam.(= voor en
familienaam)
We vragen tussen de lampenkappen. Onder en boven tellen
dus niet mee. Dit werd duidelijk gesteld in de inleidende
tekst op het routeblad.
8 m gaten en 39x4= 156cm sporten= 956 cm
Godendrank = wijn en ruit is doorzichtig
Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de
mannenbond, werd in 1946 het standbeeld opgericht. De
oprichting zelf gebeurde dus 25 jaar eerder in 1921
Zoekvraag
Wij vroegen het adres. Dit is niet enkel de straatnaam en
het nummer maar minstens ook de naam van de gemeente.
Let op Stationsstraat is met dubbel S.
Zoekvraag. Opgelet de titel maakt deel uit van het gedicht.
Het bouwjaar is 1880. De 19de eeuw begon in 1801. 1880 is
dus het 80st jaar uit de 19de eeuw.
Tip 1: Het zwaarste bier (winter 10° mag men schrappen
Tip 2: De jongste (vicaris-tripel Geuze) en de oudste (Vicaris
Tripel) kan
men al schrappen.
Tip 3 : Volgens de prisma is een vicaris-generaal een
plaatsvervanger van de bisschop. Deze mag men dus ook
schrappen
Blijft over : Vicaris 5/Quinto
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