
Schattenjacht Het Zilveren Wieltje. ( oplossingen slotetappe) 

 

 

De slotetappe startte dus bij het beeld De Turfsteker aan de kerk van het 
dorpje Nieuwmoer in de gemeente Kalmthout. Vele van de verwijzingen 
in de eerste etappes verwezen naar deze gemeente en haar meest 
bekende natuurreservaat (de Kalmthoutse Heide). Maar er waren ook 
tips die je duidelijk konden maken dat je weliswaar naar een 
natuurreservaat in Kalmthout moest trekken, maar dan wel naar het 
moerassig gebied De Maatjes. Dit reservaat ligt grotendeels net OVER 
de Nederlandse grens en is daarom wellicht nagenoeg onbekend in ons 
land. Wieltje, de samensteller van deze schattenjacht, is er geboren en 
bracht er dus zijn jeugdjaren door... 

 

Edjvis jiv hsuvisi hicuyx op fi pecokjiof wep fi csupbip lisim niv bokp tdjuq loit ki (M) fi ushimotv ip xev wisfis 
(S) fi wuhim. Iip eepvem lisip SF nees iwip wuuscok jiv xovvi jyot (voq: fov jyot tqiimv op bilisi bop iip sum op 
fi vuvtvepflunoph wep fibi tdjevvipkedjv ... ) iopfohv fi wuhim ip fseeoip xi sodjvoph fi hsettuusv. Emt ki meph 
hipuih SF wiswumhv he ki cok fi gmeffisipfi heeo (eo... fev xusfv puh iwip qoilisip) iip gmopli csul wep fevhipi 
xev foi csupbip litim cixislvi (puy ... foi ot uul em cijuusmokl dsaqvotdj) op fi hevip lsokhip. Cilokl jiv nees iipt 
wepyov fi juuhvi ip ki boiv – uul em bem ki jiv nottdjoip puh poiv citiggip – fi tdjyomqmeevt wep upbi wumhipfi 
voq ug nottdjoip xim wem jiv vulip bimg. 

Vervang elke klinker door de VORIGE klinker in het alfabet. ( e>a , i>e, o>i, u>o, y>u, a>y) 
Vervang elke medeklinker door de VORIGE medeklinker in het alfabet. ( c>b , d>c, enz;...) 

Achter het grotere gebouw in de nabijheid van de bronzen kerel met zijn schop kies je (L) de orgelist en wat 
verder (R) de vogel. Een aantal keren RD maar even voorbij het witte huis (tip: dit huis speelt in zekere zin 
een rol in de totstandkoming van deze schattenjacht...) eindigt de vogel en draaien we richting de 
grassoort. Als je lang genoeg RD  vervolgt ga je bij de fladderende gaai (ai...dat wordt nog even piekeren) 
een flinke brok van datgene wat die bronzen kerel bewerkte (nou... die is ook al behoorlijk cryptisch) in de 
gaten krijgen. Bekijk het maar eens vanuit de hoogte en je ziet – ook al zal je het misschien nog niet beseffen 
– de schuilplaats van onze volgende tip of misschien wel van het token zelf. 

 

 

  

Beeld orgel-componist Jos 
Tilborghs bij deze kerk. 

Straat net achter de kerk is naar 
deze orgelist genoemd. 

De straat van de vogel: 
Spreeuwstraat 

   

Na het witte huis R > riet is een 
grassoort. 

fladderende gaai: Hanne(broek) 
+ wiewauwen = fladderen. 

een flinke brok turf = de KLOT. 
(uitkijktoren bij De Maatjes) 

 



 

 
Tokensleutel E : huisnummer van ‘het witte 
huis’ (ter info: geboortehuis Wieltje ... )  = 4 

Tokensleutel F : Muipjuyv = Loenhout   
Afstand: 8 km. 

 

Niet graven maar bellen : tel het aantal letters in de woorden van het hier te vinden gedicht! 

waar het land   4 3 4   

verveende     9     

vergaarde het    9 3    

geduldig rijkdom    8 = ↖ 7    

een eeuwenlang sparen   3 10 ← 6   

met schop en kruiwagen  3 5 2 9 = ↙  

ging men later op zoek 4 3 5 2 4 = ↑ 

stak af liet drogen  4 2 4 6  

en gooide    2 6    

een blokje op het vuur 3 = ↓ 6 2 3 =↔ 4 

warmte uit de grond  6 3 = ↕ 2 5  

zo is  het landschap hier 2 2 3 8 4 

laag na laag verveld  4 2 4 7 = →  

Geert De Kockere   5 2 7   

De waardes van de pijltjes gaven je een GSM nummer dat je moest sms’en met de tokenCODE. 

 

Ϫ =  Gzr cikfbyllze cnb sz lzrnkzb onnk yur 1843 suz cnb guzeyur rz auzb uq 

Neem op een AZERTY klavier telkens de letter RECHTS van de tekens in deze zin! 

Ϫ =  Het volgnummer van de metalen paal uit 1843 die van hieruit te zien is 

Ϫ =  Het volgnummer van deze grenspaal was: 232 

 

Δ =  Dpw bza fr vokgrtd bza jry hryzm fzy kr nrlpwy zmd kr fr mryyrtd bza fr azzw bza fr 
bzldvjppm for foy hrnpix brtxreramoklyr brtbzahy fppt jia qmzzyd oa jry zmgznry. 

Neem op een AZERTY klavier telkens de letter LINKS van de tekens in deze zin! 

Δ =  Som van de cijfers van het getal dat je bekomt als je de letters van de naam van de 
vakschool die dit gebouw verwezenlijkte vervangt door hun plaats in het alfabet. 

Δ =  De school is GITOK : 7 9 20 15 11  =  som:  26 

 

Ѳ = Ktu ee;ueù ùtuutyf ne; ktu kpty utyoj ut np;gt; c^^yg geu utyojfùeeu ^$ tt; ee;ueù (6) 
mùtp;t  §,ù^mltf§ ne; gt ty nùem,pl ntyµtùgt ,ye;gfu^h 

Neem op een AZERTY klavier telkens de TWEEDE letter LINKS van de tekens in deze zin! 

Ѳ = Het aantal letters van het hier terug te vinden woord dat terugslaat op  een aantal (6) 
kleine  ‘blokjes’ van de er vlakbij vermelde brandstof. 

Ѳ =  Kleine blokjes turf > te vinden woord > TURFJES =  7 letters. 

 

 



Met behulp van de nu verzamelde tokenSLEUTELS en bovenstaande extra sleutelgetallen bepalen we nu de 
tokenCODE die je uiteindelijk naar het gegeven telefoonnr. moest sms’en. 

TS a 23  Ϫ 232 

TS b 6  Δ 26 

TS c 32  Ѳ 7 

TS d 25    

TS e 4    

TS f 8    

 

Π   =     Δ    –    (TSb    x    TSe) 

Π   =     26    –    (6    x    4)    =  2 

 

               Ϫ   –    TSc 
Ѽ    =   ------------------ 

             TSf 

Ѽ    =     232 – 32 = 200  / 8 =  25 

 

֍ =    Ѳ    x    TSd    –    Tsa 

֍ =    175    –    23   =   152 

 

SMS de volgende code naar het gegeven telefoonnummer: 

→        Ѽ    Π   ֍        ← 

7     25    2   152     0 

SMS    ‘uw naam’    en      7 252152 0      naar      (nummer uit gedicht) 

 

Hiermee eindigt dit eerder lange en zeker niet eenvoudige verhaal. Maar als u dacht “dit kan niemand 

ooit oplossen” dan moeten we er toch op wijzen dat de laatste opgave op onze site verscheen op 1 juli 

om 00:05 en dat de eerste correcte inzending ons bereikte VOOR 9 u ’s morgens op diezelfde eerste 

juli. Een dikke proficiat aan de winnaar! Naam wellicht bekend op 22 november! 

 

    

 

 

 

 

 

          Dank voor het meespelen ! Wieltje    


