
Landelijke Gilde:  39ste zoektocht 

Op zaterdag 11 september was de pastorie in Tildonk bezet door de Landelijke Gilde voor de 

opname van het virtuele uitslagmoment van de 39ste zoektocht, d.w.z. dat bestuursleden en helpers 

creatief en actief bezig waren met de opname van een Youtube-filmpje. 

 René geeft de antwoorden met commentaar (en met assistentie)  

     Een “meetkundige” vraag: Hoe hoog hangt de bel? 

Het filmpje kan bekeken worden via deze link  https://youtu.be/Z0qj-pkpM0c   
Reeds 130x bekeken. 

Bijna 110 deelnemers (samen met familie en/of vrienden) zijn dit jaar op verkenning geweest in 

Hambos (Tildonk) voor een leuke vakantieactiviteit en dit ondanks het slechte zomerweer.  

En waar we uiteraard rekening moesten houden met de drukke werkzaamheden van de boeren: het 

was immers ook oogsttijd. En ook het doorgaand verkeer in Hambos. 

En de bewoners in Hambos waren blij met de aandacht die hun buurt kreeg.  

Er was heel wat te zoeken: liefst 36 fotofragmenten en bijhorende vragen. Niet altijd even 

gemakkelijk, met zeker enkele vragen die op verschillende manieren konden geïnterpreteerd 

worden. En zo was er werk voor de jury om in eer en geweten een juiste keuze te maken, zonder 

iemand te benadelen. Een moeilijke job.  

En dan was er nog de schiftingsvraag, waar veel mensen aan gecijferd hebben: het gewicht raden van 

een reeks oude fototoestellen. Gewikt en gewogen: het juiste getal  was : 5595gram.  

 De schiftingsvraag werd gekeurd en gewogen! 

https://youtu.be/Z0qj-pkpM0c


Na het verbeteren van de formulieren en het toekennen van de punten, konden de winnaars bepaald 

worden aan de hand van de schiftingsvraag.   

1. Frans Osselaer,   2. Conny Simons,   3. Bethy Ringoet 

 Frans en Bethy   Conny 

Alle deelnemers die hun formulier hebben teruggestuurd, ontvangen een prijs, ongeacht de plaats 

die ze in de uitslag behaalden. Meedoen wordt beloond! 

 ze kwamen uit alle windstreken: Bevel, Buizingen, Kampenhout, 

Wespelaar, Keerbergen, Beersel, Haacht, Herent, Zichem, Leuven, Berg, Wijgmaal, Merchtem, Rillaar, 

Boortmeerbeek, Zoutleeuw, Scherpenheuvel    …    en ook Tildonk. 

   Prijzen worden bezorgd via post LG !  

Onze plaatselijke handelaars zorgden mee voor een mooie prijzenpot. Waarvoor dank. 

En we duimen voor 2022: een jubileum-editie . Voor de 40ste keer. 

En ondertussen hopen we onze andere activiteiten op een veilige manier (Coronaproof) te kunnen 

opstarten. 



     Met de camera in de hand : we houden jullie in het vizier! 

Landelijke Gilde Tildonk dankt alle medewerkers en deelnemers.  
Samenstelling: Fred Timmermans   Foto’s: Fred Timmermans en Wim Wouters. 

Enkele snelle reacties: 

Aan het bestuur van Landelijke Gilde: de zoektocht was goed, doe zo verder in 2022 (Hilda en Simonne, 

Tildonk) 

Dikke proficiat voor de digitale uitslag van fotozoektocht. 
Duidelijke commentaar bij de oplossing van de vragen. De clips van het bestuur zijn goed overgekomen. 
Het decor, de pastorie, mag zeker gezien worden. Hopelijk volgend jaar terug zoals vroeger (Laurent, Tildonk) 
 
Wij vinden het antwoord op de vraag van de sinten niet correct. Vraag 17. Er staat letterlijk in de vraag dat er 
maar 1 sint gelukt is om te vertrekken. Met die reden hebben we enkel de bovenste rij geteld. 
Omdat in de onderste ook twee “staffen” weg zijn (Kirsten, Herent) 

 Weer heel goed gedaan ,spijtig van ons fouten. Proficiat voor al het werk.(An en André, Tildonk) 

Indien ik tot de gelukkige winnaars zou behoren, mag postLG mijn prijs bezorgen bij ……(adres in Tildonk).  Jullie 
hoeven daarvoor geen uitstap naar het ontoegankelijke Leuven te maken (wegens WK wielrennen).Ik verheug 
mij alvast op een leuke avond.(Chris, Leuven) 

Hallo beste quizmasters,  
Wij hebben met veel plezier jullie filmpje i.v.m. de zoektocht bekeken. Vooreerst een dikke proficiat aan Frans, 
die zo goed kan schatten. Helaas, wij hebben toch een kleine opmerking, i.v.m. vraag 17: er staat in de opgave 
dat slechts één erin geslaagd is zijn staf mee te nemen, maar onderaan het hek zien we dat er nog twee 
“staffen” weg zijn. En zo hebben wij alleen de bovenste rij geteld, waar slechts één staf weg was. Ja, dat wilden 
we toch nog even kwijt! Maar alvast bedankt voor de leuke zoektocht, die altijd een gezellige tocht is met onze 
Leuvense vrienden. Proficiat en hopelijk toch volgend jaar terug ‘ in levende lijve’. (Paul en Karina (Leuven), 
Tarsi en Mia (Tildonk)) 

Op 29 juli omstreeks 19 uur was het uitkijken geblazen, het was het uur van de landbouwvoertuigen waarvan 
hieronder het bewijs. Tip: de afbeelding van vraag 22 was met een serieuze lens getrokken denk ik. Met het 
inzoomen van mijn gsm of met een klein verrekijkertje van de Aldi kon ik niet veel vijs bespeuren al was het 
voorwerp wat door de vijs vastgezet was wel vrij duidelijk. Alvast bedankt aan alle medewerkers voor de leuke 
zomerzoektocht. Ook al heb ik een wolkbreuk moeten trotseren, het was weer een leuke ontspanning. Voor 
alle duidelijkheid: hierboven zijn het tips maar dat zijn geen opmerkingen of afkeuringen maar misschien 
interessant voor jullie om mee te nemen naar (hopelijk) volgende jaren (Linda, Haacht). 



                 Boeren aan het werk! 
 
 
Graag wil ik jullie feliciteren met de inventiviteit, de liefde en de fierheid voor jullie dorp waarmee deze 
zoektocht in elkaar gestoken werd. De leuke namiddag die ons hierdoor bezorgd werd, heeft mij een fijne 
schets gegeven van een streek die ik helemaal niet kende. 
Kan ik ergens te weten komen op welk plaatsje ik geëindigd ben? Een eventueel prijsje ( hoeft niet, de 
zoektocht op zich was al een prijs) moet niet per post gestuurd worden,  maar mag net zoals voor mijn broer 
afgeleverd worden op ……..(adres in Tildonk). Nogmaals proficiat, en volgend jaar ben ik, bij leven en welzijn, 
opnieuw van de partij.(Gemma, Buizingen) 
 
Als het goed is, mag het ook eens gezegd worden : wij namen voor de 3e keer deel aan de 
zomerzoektocht en vonden het ook dit jaar super : geen te grote afstand, de foto's op volgorde, 
niet te moeilijk... Voor ons een zoektocht zoals die nergens elders wordt aangeboden (vaak te lang 
en te moeilijk). Ook het uitslagmoment online vonden wij aangenaam : het ging vooruit zonder dat 
verschillende mensen tussendoor commentaar konden geven; wij vonden dit niet nadelig, eerder voordelig. 
En de snelheid waarmee onze prijs werd thuisgebracht is ook ongezien : zondagmiddag om 12u 
werd onze prijs aan de deur geleverd; fijn maar wij wilden eventueel ook de prijs zelf komen 
afhalen want al die prijzen overal rondbrengen zal ook wel heel wat tijd en moeite hebben gekost. 
In elk geval : wij zijn heel tevreden en zullen er volgend jaar weer bij zijn : jullie doen dat goed  
en doe zo verder! (Fam. Michiels, Haacht). 
 
't Is weer voorbij die mooie zomer ... 
Een zomer waarin we weer met veel plezier de zoektocht van de Landelijke Gilde hebben gedaan. En nog voor 
we via de boeiende en originele You Tube de officiële uitslag hadden gehoord, hadden we al gewonnen.  
Want winnen voor ons was deelnemen, zoeken, vinden, niet vinden (waar staat die HALT toch?), opnieuw 
zoeken, joepieeee toch gevonden, dikke braambessen plukken onderweg, een babbeltje hier, een babbeltje 
daar, een glimlach van een buur die ons zag zoeken, genieten van de onverwachte landschappen ...  
Zoeken in de regen, zoeken met de zon, domme foutjes maken (de straal van de cirkel, niet de cirkel zelf!) 
Kortom: het was genieten! 
Toch een minpunt? We hadden de zoektocht graag met onze kleinkinderen gedaan. Helaas: de weg was veel te 
gevaarlijk. Vooral van bij het begin tot aan de tweede lus moesten we zelf af en toe flink opzij springen omdat 
auto's of brommers zich de koning van de weg waanden. 
Maar volgende zomer doen we zeker weer mee. En we weten nu al dat het weer tof zal zijn. 
Als op winteravonden de lichtjes in de mooie houdertjes (die we gewonnen hebben), branden, zullen we zeker 
af en toe extra aan de Landelijke Gilde denken! 
Vriendelijke groeten en hartelijk dank voor het vele werk dat jullie verricht hebben, 
Jo (Haacht) 

 


