Schattenjacht Het Zilveren Wieltje. ( oplossingen etappe 1 )
De eerste etappe was aanzienlijk eenvoudiger dan de proloog! Dat mocht ook wel :-)
Eerste etappe – startpunt:
* Het symbool van de TU Delft is een vlam of VUUR. Het VUUR
werd bij de goden gestolen door Prometheus.
* Anagrammen van DEAL, ADEL en LADE >>> Leda.
* Anagram PAS GEUS >>> Pegasus / anagram U ZES >>> Zeus.
* “Zotjes” = extra tip voor brouwerij op de Walplaats Brugge.
* Beeld op de Walplaats : Zeus, Leda, Prometheus en Pegasus
bezoeken Brugge > dit gaan wij ook doen
>>> Startpunt = Walplein Brugge !

Tokensleutel deel A = 23 !
Wie bij wegopdracht 8 even naar rechts keek ( dat kon ook op Streetview
trouwens) zag de steen met “Dit is int staelhyser” en vooral ook “16 23”.
Je moest de laatste twee cijfers hiervan nemen.

Wat hier in het verleden ligt, is in het heden nog steeds te vinden
in een naburig stadje dat hier nog even verder op een rijkelijk
versierde gevel vermeld is. ... zeggen wij voorlopig toch
schaamteloos: vaar wel!
Hier WAS ’t de Zuidpoort... Op de Burg is o.a. SLUIS vermeld
en ook in Sluis heb je een Zuidpoort. Vaar wel = je kan langs de
Damse Vaart! De volgende etappe start in SLUIS !
De extra tip over de EINDbestemming :
VINK

OEHOE
FLAMINGO

GANS
GRASMUS

NACHTEGAAL

KEMPHAAN

EKSTER

AALSCHOLVER

KNORHAAN

SMIENT

EIBER
BEO

GRIET
OOIEVAAR
HEGGENMUS

ADELAAR
AREND
1ste letter

GEELGORS
KAREKIET

2de letter

DUIF
3de letter

1ste letter

VLAAMSE GAAI

2de letter

3de letter

HANNEBROEK
zwanenbloem
zonnedauw
waterpest
brem
paardenstaart
lis
erica
struikheide
dopheide
heide
adelaarsvaren
lisdodde
riet
vossenbes
rietgras
Prijspuzzel: WATERSCHEERLING

Alle OPLOSSINGEN verschijnen later ook op onze website www.wrvzoektochten.be Daar zal je
mooie presentaties vinden die alle puzzels nog eens extra verduidelijken. To be continued....

