
Dag allerbeste vrienden speurders.  

 

Gaan jullie mee met ons op speurtocht. Voor de jongsten is er een speurtocht naar 

lintjes doorheen Hemiksem. Voor de oudere speelvogels is er een iets moeilijkere 
zoektocht. 

 

Beide speurtochten liggen langs 1 route. 

Deze is nog geen 8 km lang. Om de 

speurtocht tot een goed einde te brengen 

heb je de route hiernaast nodig en een gsm 

met Google Maps. De route vindt je op de 

laatste pagina ook nog op groot formaat. 

 

Hoe werkt het? 

Je kan op eender welk punt langs de route 

beginnen, we raden echter aan om te 

beginnen aan de gemeenteplaats. 

 

 
 

 

 

 
 

 

Om de exacte plaatsen te vinden, moet je 

onderstaande getallen ingeven in Google Maps. 

Hieronder een klein voorbeeldje. 
 

N51 08.654  E004 20.782 

 

Als je dit intypt in Google Maps krijg je de exacte 

locatie waar je moet gaan zoeken. 
 

 

 

  



Route 1 
Deze route is bedoeld voor de kleinste speurders onder ons. De bedoeling is dat jullie op 
zoek gaan naar zoveel mogelijk lintjes. Hierop staat een letter of cijfer geschreven. Als jullie 
deze allemaal verzamelen, kunnen jullie misschien wel het codewoord kraken. Een 
voorbeeldfoto vind je hieronder. 
 
Ga maar op zoek op volgende plaatsen 
        Welke letter/cijfer vond je hier? 

1. N51 08.654   E004 20.782    ______ 

2. N51 08.429   E004 20.864    ______ 

3. N51 08.235   E004 20.690    ______ 

4. N51 07.800   E004 20.054    ______ 

5. N51 07.807   E004 19.816    ______ 
6. N51 07.902   E004 19.652    ______ 

7. N51 08.805   E004 20.268    ______ 

8. N51 08.705   E004 20.102    ______ 

9. N51 08.428   E004 19.935    ______ 

10. N51 08.533   E004 20.071    ______ 
 

  



Route 2 
Inleiding 

Dag vrienden. Mijn naam is professor Kikadoris. Ik kom uit het jaar 2120 en ben 

op zoek naar een meesterschurk. Hij heeft mijn teletijdmachine gestolen en heeft 

overal in de geschiedenis van dit pitoreske dorpje ‘Hemiksem’ hints achtergelaten 

die leiden tot een code waarmee hij de teletijdmachine mee geblokkeerd heeft. 
Kunnen jullie me helpen om het codewoord te ontcijferen. 

 

Punten 

Waterpomp     N51 08.654 E004 20.782 
Hier zou hij de eerste hint verstopt hebben. Hij liet volgend bericht achter: ‘Lang 

geleden was dit een schandpaal. Even later werd het verandert in een 

waterpomp en werden de ijzeren letters erop geplaatst. Wees slim, want de 

eerste van 4 zal je verder helpen.’ Volgens mij moeten we iets doen met de 

letters op deze paal. 
 

Watertoren     N51 08.654 E004 20.782 

De watertoren van Hemiksem, natuurlijk heeft de schurk hier ook iets verstopt. 

Jullie weten het misschien nog niet, maar deze toren is in de toekomst bekend 

over heel de wereld. Een beetje zoals jullie de ‘Scheve Toren’ van Pisa kennen. 
Het enige verschil dat ik kan zien aan de toren is het kleine stalen plaatje naast de 

deur. Volgens mij moeten we hier weer iets mee doen. Neem voor de veiligheid 

maar de eerste letter, dat leek bij de schandpaal ook de juiste oplossing. 

 

Wolf Oil     N 51 8.012 E 004 20.480 
Onze meesterschurk is niet van de domsten, de carrières die hij doorheen de tijd 

heeft gemaakt zijn minstens indrukwekkend te noemen. Zo was hij een tijdje CEO 

van dit bedrijf. Hij heeft er zelfs een gepersonaliseerde parkeerplaats aan over 

gehouden. Het zou me niet verbazen mocht dit een hint bevatten. Hij stuurde me 

daarstraks dit bericht: ‘Zoek het niet te ver, eerder dicht bij de straat. Het 
voorlaatste cijfer van deze plaat is waar het om gaat. 

 

Sint-Anna     N 51 7.842, E 004 20.063 

Heel, heel lang gelden, toen België nog in haar kinderschoenen stond, is onze 

meesterschurk ook zich gaan moeien. Hij zorgde er namelijk voor dat een bepaald 
artikel in het Veldwetboek een nummer kreeg dat hij graag wou. Op deze plaats 

vindt je daar een verwijzing naar. Het gaat om artikel 87.x. Wat moet er op de 

plaats van de x staan? Neem hier de letterwaarde van (1=A, 2=B, 3=C, 4=D, …) 

 

 
 

 

 

 

 
 



Heemmuseum    N 51 7.917 E 004 19.840 

Wereldoorlog II, de eerste rechtstreekse confrontatie die ik had met onze 

superschurk. Ik zat hier in de Sint-Bernardusabdij ondergedoken bij het verzet, hij 

vocht mee met de Duitsers. Hij had zich opgewerkt tot generaal, en had via één 
van zijn spionnen mijn locatie weten te achterhalen. Hij wou me meteen 

confronteren en zorgde ervoor dat er een V1 bom viel op de abdij. Toch was het 

niet zijn bedoeling om me te doden, bedenk ik nu. Hij moet een hint verstopt 

hebben in iets dat te maken heeft met de bom. Als ik het me goed herinner, 

moest ik goed onthouden hoe laat het was toen. Hoelaat viel hier de V1 op 

26/12/1944? 

15u10 -> 1 

15u40 -> 2 

17u00 -> 5 

13u00 -> 9 
 

Bekaert     N 51 8.185, E 4 19.740 

Kennen jullie Bekaert nog, neen zeker? Wel, onze meesterschurk heeft er altijd 

een boontje voor gehad. Wisten jullie dat zijn hoofdkwartier in 2120 op deze 

plaats gelegen is. Hij zal er wel voor gezorgd hebben dat er nu een hint te vinden 
is. Maar zien jullie dat grote bord daar? Dat zag ik onlangs ook nog staan in zijn 

werkplaats, als dat geen toeval is. Er is wel iets aan veranderd merk ik nu. Het 

teken in het midden bovenaan staat er in zijn werkplaats niet meer op. Dat moet 

hij met opzet gedaan hebben, dat moet de hint zijn. Schrijf die letter op en 
onthoud hem goed. 

 

Natuurspeeltuin    N 51 8.352, E 4 19.840 

‘Dag Vrienden, ik heb gemerkt dat jullie goed bezig zijn met het ontcijferen van al 

de tips die ik doorheen de tijd verstopt heb in Hemiksem. Helaas zal het jullie niet 
lukken om ze allemaal te ontcijferen, dat geloof ik niet. Daar zijn jullie niet slim 

genoeg voor. Kijk nu op deze plaats bijvoorbeeld: Hoeveel windmolens zie je 

vanaf deze plaats? Neem de letterwaarde van het antwoord. Jullie weten toch 

niet wat de ‘letterwaarde’ betekent, dus waarom zou ik bang hebben van jullie. 

Oh oh, wacht eens, had ik jullie de letterwaarde niet al eens vroeger laten 
gebruiken. Daar ging mijn meesterplan, succes dan, ik moet maar eens verder.’ 

 

Visvijver     N 51 8.757, E 4 20.167 

Ik denk dat de meesterschurk jullie meer en meer wil testen. Gelukkig weet hij 

niet zo veel over deze tijd. Hij denkt vast dat jullie nog niet hebben leren tellen. 
Bij ons in de toekomst leer je dat op 20-jaar. Daarom dat hij jullie deze ‘moeilijke’ 

vraag gesteld zal hebben: ‘Hoeveel van de roosters tel je aan deze kant van de 

vijver?' 

27 -> A 

29 -> M 
35 -> E 

37 -> I 

 



Spooroverweg    N 51 8.725, E 4 20.468 

Naast zijn grote carrières als CEO en generaal, heeft hij ook soms kleine 

bescheiden jobs gedaan. Zo heeft hij nog niet zo heel lang geleden een bedrijfje 

gehad in het plaatsen van afsluitingen en omheiningen ‘Ultrax’. Het kan niet 
anders dan dat er hier ook een hint in verborgen zit. Ik heb geen flauw idee wat 

we hier zouden moeten doen. Neem voor de veiligheid maar gewoon het laatste 

teken van het bordje aan de omheining. 

 

Monument WO 1    N 51 8.633, E 4 20.725 

Hoewel hij tijdens de 2e wereldoorlog meevocht met de Duitsers, was hij tijdens 

de 1ste wereldoorlog meer betrokken met de geallieërden. Achteraf hielp hij zelfs 

mee dit monument oprichten voor de gevallen slachtoffers. Het is onmogelijk dat 

hier geen hint in verborgen zit. Aangezien dit de laatste hint is die ik nodig heb, 

zal dit ook wel de moeilijkste zijn. Ik kreeg zojuist wel weer een berichtje, kunnen 
jullie me helpen? ‘3 woorden, hoeveel letters? De letterwaarde hiervan helpt je 

verder.' 

 

 

Outro 

Bedankt voor de moeite, hiermee kan ik zeker aan de slag. Ik voer thuis alle 

letters in op m’n supercomputer en dan heb ik ongetwijfeld meteen de juiste 

code. Maar misschien dat jullie zelf ook wel slim genoeg zijn om er een woord uit 

te puzzelen. 
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