
Schattenjacht Het Zilveren Wieltje. (4) 

Helaas... ook van deze etappe kan je op dit tijdstip blijkbaar NIET ongehinderd ter plaatse genieten. 

Ditmaal zijn er grote werkzaamheden op de wandelpaden die daardoor tot ergens in de zomer volledig 

afgesloten zijn! Hierna vind je TOCH de geplande etappe maar met wat aanpassingen zodat je wellicht via 

internet (en met wat ruitjespapier ...) de wandeling virtueel kan ‘reconstrueren’. Om het Zilveren Wieltje 

straks te vinden heb je overigens GEEN gegevens nodig van deze etappe zelf! Maar zorg wel dat je het 

EINDPUNT kent want dat is cruciaal om het juiste startpunt van etappe 4 te vinden. Ook deel C van de 

tokensleutel hebben we aangepast zodat je dit ook op twee manieren kan vinden. Toch eens ter plaatse 

gaan kijken? ZEER warm aanbevolen want deze etappe verloopt in en om één van de mooiste 

natuurlandschappen van Vlaanderen! Hou dat in het achterhoofd voor deze zomer? 

 

Na het eindpunt van etappe 2 begeef je je logischerwijze naar het startpunt van etappe 3 dat je hopelijk 
al bij benadering ontdekte. Volg hier in de omgeving eerst de grote laan tot je in de buurt van 
smaakvolle decoratie een Allego laadpunt bereikt.  

27 16 0 parking omgeving ‘onthaalpoort’ 

22 19 180 langs ‘Alfred’ 

22 31 520 tribune LLL 

26 33 640 logisch vervolg 

25 42 910 druk traject langs de ‘laan’ 

22 44 1000 over het steile brugje 

20 42 1120 geniet links en rechts van het uitzicht 

19 38 1250 in juni hierna helaas geen doorgang! 

8 30 1600 steeds rechtdoor en kooi LLL 

7 32 1690 achter de kooi 

12 36 1930 andere kant kooi (die nog steeds LLL) 

8 41 2090 richting het tweede grote ‘water’ 

4 37 2250 VOOR de poort naar rechts 

5 36 2330 gewoon logisch vervolgen 

5 21 2730 prachtig traject... helaas NU even niet... 

4 20 2820 even het bochtje meevolgen 

15 2 3460 weer bewandelbare verharde weg 

 

Deel van de TOKENSLEUTEL : 

Wandel langs het meer tot bij de vlindertuin: c = het aantal vlinders dat afgebeeld is op het 

grote bord met “Welkom in de vlindertuin” MAAL 2 ! 

Of... zoek op internet naar het aantal hier broedende broedparen van de ‘waterraaf’ in 2001. Dit 

is precies het viervoudige van dat aantal in 1994. 

 

Het EINDPUNT van deze etappe is ook een belangrijk aanknopingspunt voor de overgang naar de 

volgende etappe. Daarom deze extra beschrijving: ‘die bronzen veenarbeider is in werkelijkheid 

gewoon van polyester en heeft aan zijn voeten de vis die je hier in de zomer maar eens moet 

komen proeven’. Als het nodig is kan je de tokensleutel al eens gebruiken:   

NINC = ab ‘”  en   INCO = cd ‘” .  (nee, dit is geen Chinees maar incrementele geografische info) 

 

 

Hiermee zingt het vogeltje zoals het gebekt is: 
Helderblauw – oranje – bleekgrijs – bruin – zwart  – Licht mosgroen. 



Gratis Puzzelvraag 4 :   

Voer een wedersamenstelling uit van ‘aanwezigen’ in het doelgebied van deze jacht. De gegeven 

woorden kunnen ten minste één maal gebruikt worden en minstens één combinatie telt precies 

15 letters. Sommige namen vereisen wellicht enig opzoekwerk...  Als antwoord noteer je ENKEL 

één of meer namen van ‘n vlinder, van precies 15 letters, op het antwoordformulier :  
 

KOPJE – DUIN – KOMMA – STRUIK – VLINDER – VEEN – HEI – BES – SLUIP – BEESTJE – BLAUWTJE – HOOI – 

STROOTJE – PAARLEMOER – DIK – WESP – KIKKER – BIJ – GEEL – JENEVER – ZAND – PIJPEN – SPRIET –  

DISTEL – AARDBEI – HAGEDIS – BRAAM . 

 
Schifting 1 : Som van de 7 lottogetallen bij de eerste trekking van de maand volgend op deze spelmaand. 

Schifting 2 : Het reservegetal van deze zelfde trekking. 

Deze schiftingen OOK invullen voor het raadspel 

 

Als extra tip hebben we nog een tot in de puntjes verzorgde virtuele etappe die start in Eksaarde. 

Vandaar gaat het naar Westmalle en Brasschaat. Doe dit toch maar niet met de wagen of zo, het 

zou je waarschijnlijk in Westende Bad doen belanden, terwijl je eigenlijk via Beerst naar Achel toe 

moest. Ook Varsenare, Bree en zelfs Elst liggen op je route.  Na een korte pauze kan je weer 

starten in Merksplas. Begeef je vervolgens via Schaffen helemaal naar Spa. En hop naar de kust in 

De Haan alvorens ook Gent en De Panne met een bezoekje te vereren.  Zoek in een zuidelijke 

provincie ook eens naar Escanaffles en trek vervolgens naar Genk en Damme. Als je daar aankomt 

heb je alvast weer een streepje voor ... 

 

En dan nog het vierde en tevens laatste 

raadspel. (wedstrijd) 
 
Zelfde opdracht als tevoren: plaats één of meer 
kruisjes (aan 1 euro per kruisje) waar je de  
uiteindelijke schat verwacht op de kaart van 
België.  
 
Merk op dat enkel nog het hiernaast afgebeelde 
gedeelte van ons land in aanmerking komt! 
Gebruik hiervoor de kaart zoals afgedrukt op het 
nieuwe antwoordblad!  
 
Laatste kans... maar nog steeds bieden we een 
mooie prijs voor wie er het dichtste bij zit. Gebruik 
kleine fijne maar duidelijke kruisjes zodat we goed 
kunnen meten ... 
Nu wordt het wel heel simpel?  
 

Volgende maand worden we verwacht bij de nakomelingen van 

de Toxandriërs voor de grote finale ! 


