
Antwoorden zoektocht 2022

KLASSIEK
HOOGSTRATEN 

VRAAG 1: Zet de foto’s in de volgorde waarin je ze tegenkomt op je wandeling.
ANTWOORD 1: H - I – G - F – C – E – B – A – D 

VRAAG 2: Frans zie je op de kerk net één keer meer dan Jan. Welke Frans staat horizontaal achter zijn 
naamgenoot? Geef zijn achternaam.
ANTWOORD 2: Wante 

VRAAG 3: Aan welke gesneuvelden is het gedenkpaneel gericht?
ANTWOORD 3: c) Duurbare

VRAAG 4: Hoeveel verschillen zie je met het origineel? 
Schrijf het antwoord voluit.
ANTWOORD 4: Twee

VRAAG 5: Uit welke graad van het secundair onderwijs kwamen de leerlingen die op zoek gingen naar 
gestorven Kempense soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog? Schrijf het antwoord voluit.
ANTWOORD 5: derde

VRAAG 6: Mercurius, Venus en Mars ken je wellicht al. Heb je de dwergplaneet Ceres ontdekt op het 
eerste bord van het planetenpad? Hoeveel graden is het er overdag? 
ANTWOORD 6: -73

VRAAG 7: Welke richting neem je om naar het ASO te gaan? Links of rechts?
ANTWOORD 7: rechts

VRAAG 8: Hoe wordt de dag voor die van vandaag geschreven. Je kan het hier ergens terugvinden. 
ANTWOORD 8: GISTREN

VRAAG 9: Welke deur hebben we niet bewerkt? 
ANTWOORD 9: A

VRAAG 10: Onder leiding van wie woonden de zieke en oude begijnen? 
ANTWOORD 10: conventmeesteres

VRAAG 11: Ter ere van wie offert men? We zoeken twee volwaardige woorden.
ANTWOORD 11: bedrukte moeder

VRAAG 12: Je ziet op het begijnhof ergens een beeld van Jezus aan het kruis. Jezus heeft het. Ook Stalin 
had het. Welk woord van vier letters kan je maken met de tekst boven het beeld?
ANTWOORD 12: snor

VRAAG 13: (Dit antwoord lees je in de streekgids Het land van Mark en Merkske.) 
Het waren zijn Golden Years, zijn jeugdjaren in Hoogstraten. Wandelen, met vrienden spelen, ravotten in 
de bossen... Thibault Christiaensen kijkt er met de glimlach op terug. Welke film speelde hij dikwijls na 
met de buurjongen in de bossen? We zoeken vijf woorden.
ANTWOORD 13: The Lord of the Rings
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VRAAG 14: Welke functie heeft initatiefnemer De Backker?
ANTWOORD 14: Beheerder

VRAAG 15: Welke muurschildering is de enige echte?
ANTWOORD 15: C

VRAAG 16: Je ziet hier ergens een merknaam van omheining. Haal twee letters weg. Wissel de
 overgebleven letters van plaats en je komt uit op een gemeente die hier ongeveer 52 km vandaan ligt.
ANTWOORD 16: Reet

VRAAG 17: Welk beroep is geboren op 7 december 2011?
ANTWOORD 17: Boer

VRAAG 18: De kapel is een plek voor drie zaken. Welke?
ANTWOORD 18: A

VRAAG 19: Welk perspectief zie je bij de titel van het gedicht?
ANTWOORD 19: B

VRAAG 20: Welke bakstenen woning dateert uit de 16de eeuw? Het is quasi volledig in oorspronkelijke 
toestand bewaard. Alleen de voorgevel is rond 1740 verbouwd.
ANTWOORD 20: De Draeck

Antwoord op de schiftingsvraag: 4333
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BAARLE

VRAAG 1: Zet de foto’s in de volgorde waarin je ze tegenkomt op je wandeling.
ANTWOORD 1: B – H – C – D – I – A – F – E – G 

VRAAG 2: Waar woonde Jacobin? 
ANTWOORD 2: Borgerhout

VRAAG 3: We gaan tellen. Op het graf van Gerardus en Adriaan staan zwarte cijfers. Elk cijfer dat meer 
dan 1 keer voorkomt mag je schrappen. De cijfers die overblijven tel je op (bv. 18 bestaat uit het cijfer 8 en 
het cijfer 1). Wat is de oplossing?
ANTWOORD 3: 7

VRAAG 4: Wat is het enige echte monument?
ANTWOORD 4: B

VRAAG 5: Deze vraag hebben we geschrapt en telt niet mee voor het eindtotaal.

VRAAG 6: Vanuit hoeveel landen werd Baarle tijdens wereldoorlog I bestuurd?
ANTWOORD 6: 3

VRAAG 7: Hoe schrijf je Baarle-Hertog in het Engels? 
ANTWOORD 7: Baarle-Hertog

VRAAG 8: Aan welke Nederlandse kunstenaar doen deze gevelversieringen je denken? 
We zoeken voor- en achternaam.
ANTWOORD 8: Piet Mondriaan

VRAAG 9: Neem de titel van het monument. Vergeet de ‘D’. Met de overige letters kan je twee woorden 
maken, een dier en iets om uit te drinken. De woorden hebben zes en vijf letters.
ANTWOORD 9: kameel, kroes

VRAAG 10: Wie is de enige echte dokter Govaerts?
ANTWOORD 10: A

VRAAG 11: Bij Le coq zijn ze vier letters vergeten. Welke? Zet ze alfabetisch in het antwoord. 
ANTWOORD 11: AENT

VRAAG 12: (Dit antwoord lees je in de streekgids Het land van Mark en Merkske.) ‘Ik ben nog niet klaar om 
te stoppen: drummen, da’s de beat of life.’ Op welke pagina spreekt Golden Earring-drummer Cesar 
Zuiderwijk deze gevleugelde woorden?
ANTWOORD 12: pagina 114

VRAAG 13: Wie heeft de gebrandschilderde ramen gemaakt?
ANTWOORD 13: Hendrikx

VRAAG 14: Welke originele naam hebben we aangepast? 
ANTWOORD 14: Franciszek

VRAAG 15: Hoe vaak per jaar kon je hier vroeger de fameuze driedaagse veemarkt vinden?
ANTWOORD 15: 2, twee, twee keer
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MERKSPLAS

VRAAG 1: Zet de foto’s in de volgorde waarin je ze tegenkomt op je wandeling.
ANTWOORD 1: C – D – F – A – G – E – I – H - B

VRAAG 2: Hoeveel stenen en ijzeren kruisen zie je aan de buitenzijde van de kapel?
ANTWOORD 2:
STEEN: 7
IJZER: 3

VRAAG 3: Hoeveel blote voeten zie je op de beeldenpartij boven de ingang van de kapel? 
ANTWOORD 3: 8

VRAAG 4: Op welke aslijn bevindt de kapel zicht? 
ANTWOORD 4: oost-west

VRAAG 5: Waarvoor werd de kelder van de kapel vroeger gebruikt? 
ANTWOORD 5: voorraadruimte

VRAAG 6: 
Is deze foto bewerkt?
ANTWOORD 6: neen

VRAAG 7: Welk symbool staat naast den hopper?
ANTWOORD 7: kruis

VRAAG 8: (Bij de tweede schuur) Als je goed kijkt, merk je dat hier ooit enkele poorten gehangen hebben. 
De eerste opening links is nummer 1 en de laatste opening die je tegenkomst als je tegen de wijzers in 
rondom de schuur loopt is nummer 16. In welke openingen zaten vroeger dan de poorten? Tel alles op.
ANTWOORD 8: 34

VRAAG 9: Welke Nederlandse stad met een ‘S’ staat er op het bord?
ANTWOORD 9: Sittard

VRAAG 10: Welk hondenras kom je in dit deel van de straat tegen? Vrees niet: de honden zijn gemaakt uit 
metaal.
ANTWOORD 10: Rottweiler

VRAAG 11: Waar kwam vroeger de elektriciteit binnen? Je herkent het aan de porseleinen kopjes aan de 
gevel.
ANTWOORD 11: A

VRAAG 12: Van wie liep het offensief snel vast op de stugge Duitse verdediging tijdens WOII? We zoeken 
twee woorden. 
ANTWOORD 12: Polar Bears

VRAAG 13: In welke taal behalve het Nederlands, Frans, Engels en Duits kan je hier het verhaal horen van 
de bevrijding? Schrijf het zoals je het hier aantreft. 
ANTWOORD 13: Polski

VRAAG 14: Welk woord van tien letters kan je maken met negen letters van de metalen borden langs de 
ingang? De tiende en ontbrekende letter is de vierde letter uit een woord van elf letters dat het materiaal 
waaruit de borden gemaakt zijn, beschrijft.
ANTWOORD 14: Kaneelstok

VRAAG 15: Op het eerste deel van de begraafplaats zijn geen kruisen meer te bespeuren, toch liggen er 
‘zinneloozen’ mensen begraven. Hoeveel? 
ANTWOORD 15: 1087

KLASSIEK



VRAAG 16: Wat is de voornaam en naam van de man die hier als laatste begraven werd, op 6 april 2000? 
ANTWOORD 16: Eddy Smets

VRAAG 17: (Dit antwoord lees je in de streekgids Het land van Mark en Merkske.) Tijdens de wandeling 
komt Guido Belcanto de man tegen die het voormalige café van zijn moeder aan het renoveren is. “Ik heb 
hier nog iets van jou gevonden”, hoort Guido. Wat vond de toekomstige eigenaar terug in Guido’s oude 
slaapkamer?
ANTWOORD 17: Drumstokken

Antwoord op de schiftingsvraag: 4333
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FAMILIE
HOOGSTRATEN

VRAAG 1: Zet de foto’s in de volgorde waarin je ze tegenkomt op je wandeling.
ANTWOORD 1: E - A – I - C – F – H – D – G – B 

VRAAG 2: Frans zie je hier op de kerk net één keer meer dan Jan. Welk getal zoeken we als je het aantal 
van beide namen optelt? Schrijf het antwoord voluit.
ANTWOORD 2: negen 

VRAAG 3: Hoeveel verschillen zie je met het origineel? Schrijf het antwoord voluit.
ANTWOORD 3: Twee

VRAAG 4: Wat is de achternaam van Livinus? 
ANTWOORD 4: Neeckx

VRAAG 5: Mercurius, Venus en Mars ken je wellicht al. Heb je Ceres ontdekt op het eerste bord van het 
planetenpad? Hoeveel lichtminuten ligt Ceres van de zon? 
ANTWOORD 5: 23

VRAAG 6: Welk muziekinstrument zie je dicht bij Lodewijk? Het antwoord telt vier letters.
ANTWOORD 6: harp

VRAAG 7: Welke deur hebben we niet bewerkt? 
ANTWOORD 7: D

VRAAG 8: Je ziet op het begijnhof ergens een beeld van Jezus aan het kruis. Erboven zie je verschillende 
woorden. Haal bij één van die woorden de ‘N’ weg en je krijgt een bijzonder groot figuur.
ANTWOORD 8: reus

VRAAG 9: Wat was Henricus Franciscus al ‘jaeren’? Tip. Hij was geen zeerover. 
ANTWOORD 9: pastoor

VRAAG 10: (Dit antwoord lees je in de streekgids Het land van Mark en Merkske.) De familie Bruurs is een 
ondernemersnest. Voorvaders Jan en Aloïs openden onder andere een klompenfabriek, kruidenierswinkel 
en stoffenwinkel. Welke vierde onderneming zetten ze ook op poten?
ANTWOORD 10: steenbakkerij

VRAAG 11: Welke muurschildering is de enige echte?
ANTWOORD 11: A

VRAAG 12: Zorgen voor bomen is…………………… (we zoeken drie woorden)?
ANTWOORD 12: zorgen voor morgen

VRAAG 13: Wie is geboren op 30 juni 2014? We zoeken de voornaam. 
ANTWOORD 13: Alexander

VRAAG 14: Welke foto is de enige juiste?
ANTWOORD 14: C

VRAAG 15: Wat is de titel van het gedicht van Janssens? 
ANTWOORD 15: als oneindig

VRAAG 16: Wat deed Louis Doms herleven? We zoeken twee woorden. 
ANTWOORD 16: kempense volksdans
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BAARLE

VRAAG 1: Zet de foto’s in de volgorde waarin je ze tegenkomt op je wandeling.
ANTWOORD 1: C – A – D – G – F – E – B
 
VRAAG 2: Hoeveel hoofdletters zie je in de tekst die begint met BEWAAR…..  en eindigt met …DEEL
ANTWOORD 2: 33

VRAAG 3: Hoeveel liter water krijg je door drie keer te drukken?
ANTWOORD 3: 9

VRAAG 4: Wat is het enige echte monument?
ANTWOORD 4: A

VRAAG 5: Wat is de voornaam van de grootste jongen op deze foto? 
ANTWOORD 5: Jos

VRAAG 6: Zie je de kleurrijke mozaïek op de gevels van de huizen. Ze zijn allen verschillend. Welk hu-
isnummer hoort bij deze tekening?
ANTWOORD 6: 2

VRAAG 7: Wat is de achternaam van de kunstenaar? 
ANTWOORD 7: Grooten

VRAAG 8: Wie is de enige echte dokter Govaerts?
ANTWOORD 8: B

VRAAG 9: Waarvoor staan V en H hier ergens op een zwarte gevel? 
ANTWOORD 9: van het

VRAAG 10: (Dit antwoord lees je in de streekgids Het land van Mark en Merkske.) Elke ‘grote’ begint ooit 
klein. Ook rocker Cesar Zuiderwijk. Waarvan bouwde hij, naar eigen zeggen, zijn eerste drumstel?
ANTWOORD 10: augurkenblikken

VRAAG 11: Welke originele naam hebben we aangepast? 
ANTWOORD 11: Kowalski

VRAAG 12: Wat is de voornaam van de kunstenaar van het halfreliëf dat je ziet aan de rechterzijde? 
ANTWOORD 12: Constant

VRAAG 13: Welke sponsor van Wout Van Aert zien we hier in de buurt?
ANTWOORD 13: Jumbo
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MERKSPLAS

VRAAG 1: Zet de foto’s in de volgorde waarin je ze tegenkomt op je wandeling.
ANTWOORD 1: F – C – D – B – E – G – A

VRAAG 2: Hoeveel stenen en ijzeren kruisen zie je aan de buitenzijde van de kapel?
ANTWOORD 2:
STEEN: 7
IJZER: 3

VRAAG 3: Welke jaartal vind je niet aan de deur van het gevangenismuseum?
ANTWOORD 3: A

VRAAG 4: Uit hoeveel cirkels bestaat het ronde glasraam? 
ANTWOORD 4: 10

VRAAG 5: Welk raam is het enige juiste?
ANTWOORD 5: C

VRAAG 6: Wat kan je doen tussen de twee toiletten in? We zoeken een werkwoord.
ANTWOORD 6: douchen

VRAAG 7: (Bij de eerste schuur) We zoeken het aantal bruine en beige strepen in de driehoek bij het dak 
van de eerste schuur die je ziet vanaf het kruispuntje.
ANTWOORD 7:
Bruin: 25
Beige: 24

VRAAG 8: (Bij de derde schuur) Wat is de houten constructie op een van de dwarsbalken?
ANTWOORD 8: A

VRAAG 9: Voor welke vogels zijn er hier nestkastjes opgehangen? We zoeken een woord van vier letters.
ANTWOORD 9: Mees

VRAAG 10: Bij welke twee huisnummers staat de gleuf van de brievenbus verticaal? Elk nummer bestaat 
uit twee tekens.
ANTWOORD 10: 8A en 8B

VRAAG 11:  Welk gemeentelijke basisschool adopteerde het vredesmonument? (leestekens hoef je niet te 
noteren) 
ANTWOORD 11: Qworzo

VRAAG 12: Welk woord van iets dat hier heel dichtbij ligt kan je maken met vijf letters uit het eerste 
ijzeren bord met letters dat je tegenkomt? 
ANTWOORD 12: kapel

VRAAG 13: (Dit antwoord lees je in de streekgids Het land van Mark en Merkske.) Lieven Van Gils ging er 
vroeger wandelen en fietsen, maar plukte ook graag een bepaald soort fruit in zijn thuisbasis, de kolonies 
van Wortel en Merksplas. Over welk fruit hebben we het?
ANTWOORD 13: braambessen

VRAAG 14: We komen binnen langs poort 1. Hoe heet deze poort nog? 
ANTWOORD 14: Westerpoort

VRAAG 15: Wat is de voornaam van de man die hier als laatste begraven werd (06/04/2000)? 
ANTWOORD 15: Eddy

Antwoord op de schiftingsvraag: 4333
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