
 

 

 

Deze zoektocht werd opgezet in het kader van 'Waterfront 4’. Dit project werd gelanceerd door de vzw 
Werkgroep Sea Scouts & Sea Guides Nieuwpoort en het combineerde het 50-jarig bestaan van de Sea 
Scoutsgroep met de herdenking van 100 jaar WO I.  
Deze zoektocht leidde ons langsheen een aantal sites en monumenten die gerelateerd zijn aan de Groote 
Oorlog, meer bepaald op en achter het toenmalige front tussen Nieuwpoort Lo-Fintele.  
De combinatie van een mooi parcours, pittige vraagjes en korte historische duidingen  
maakte van deze rit een schot in de roos. 
De locaties die we bezochten kon ons zeker niet onberoerd laten bij wat hier 100 jaar geleden gebeurde.  
De gruwel en een jarenlange nachtmerrie mogen we nooit vergeten en zal hopelijk nooit meer terugkeren 
alhoewel de gebeurtenissen in sommige delen op onze planeet het tegendeel bewijzen. 

 
VRAAG 4:  
Op dit monument zijn de namen op de witte kruisjes die van de Nieuwpoortse slachtoffers uit WO I.  
Welke familienaam is hier op witte kruisjes het vaakst te lezen? 
A. Aesaert        B. Dedeyster              C.  Demeester               D. Devey               E. D’Haene 

Op de witte kruisjes rond het monument kwam de naam Demeester 3x voor en de naam D’Haene slechts 2x. Op 

het eerste zicht vond je Devey ook 3x maar je moest goed lezen want op één kruisje stond niet Devey maar 

Devev. Daarmee was de kous nog niet af, in de onmiddellijke omgeving van het monument vond je een 

infobord met een afbeelding van het monument en ook daar kwam de naam D’Haene 2x voor waardoor je 4 

vermeldingen kreeg van deze naam. 

VRAAG 18:  
Op de infoborden in de directe (= 10m) omgeving van de kerkparking 
(bij OC Ten Bercle) valt er een en ander te lezen over Pervijze. Op die 
borden vind je talrijke foto’s en andere afbeeldingen, al dan niet met 
een jaartalvermelding. Op hoeveel van die foto’s en/of afbeeldingen 
zonder jaartalvermelding komt de kerk van Pervijze voor? 
A. minder dan 3          B. 3          C.  4          D. 5          E. meer dan 5 
 
Er was hier inderdaad heel wat informatie over Pervijze te lezen. Op 
een afbeelding van Sint Catharina konden we in de achtergrond de 
oorspronkelijke kerk van Pervijze zien. We zagen ook een afbeelding 
van de kerk in ruïne, weer een gevolg van deze waanzinnige oorlog. Er 
was ook nog de kerk in wederopbouw te zien. Ten slotte vonden we op 
een bord met info over een wandelroute een zicht van Pervijze waarop 
ook de kerk en het grondplan van deze kerk te zien was. Zo kwamen we 
tot 5. Maar op de achtergrond van 8 infoborden was telkens ook de 
kerk te zien. Wij hadden dit opgemerkt maar daar geen rekening mee 
gehouden. Wij beschouwden de jaartallen op de afgebeelde 
postkaarten als jaartallen zich ook bevindend op deze 
achtergrondfoto’s,  maar de inrichter zag dit enigszins anders.  



VRAAG 35:  
Niet dat we zo punctueel aangelegd zijn, maar dit zijn volgens ons toch twee foutjes. We bekijken enkel de 
hoogste, waarvan de onderste wel oké is, maar die bovenste is er te veel aan. Als je die echter alle twee zou 
wegdoen, moet je wel vier letters in de plaats zetten, 3 klinkers en 1 medeklinker. Welke medeklinker moet 
er dan bij?  
A. D                B. G               C.  L              D. R            E. V 
Een mooi  vraagje, het begon met een doordenkertje. Wat bedoelde de inrichter met ‘dat we niet zo punctueel 
aangelegd zijn’. Na daar een tijdje te hebben gestaan viel mijn ogen op “Th: Cremer”, in plaats van een punt 

stond daar een dubbelpunt en daarmee hadden we de 
verklaring van het doordenkertje. Een verkeerd leesteken 
is minder erg dan een spellingsfout.  
Maar welke 4 letters kon je aan ‘TH’ toevoegen? 
In de vraag was er echter sprake van twee foutjes en we 
moesten zoeken naar de hoogste fout, m.a.w hoger dan 
“Th: Cremer”. En inderdaad links boven konden we “O L: 
VROUW” lezen. Als je na de ‘L’ het dubbele punt weglaat 
moet je “IEVE” (Lieve) aan toevoegen en daarin zit de 
medeklinker ‘V’.  
 
VRAAG 39:  
Op de gevel van café De Leute hangt een tekst met een beknopte geschiedenis van het etablissement. Er 
staat echter in één van de woorden van die tekst een foutje en daar kan je niet naast kijken. Voor alle 
duidelijkheid; het gaat niet over de taalfouten. De hoeveelste letter van dat woord is fout?  
A. 1              B. 2             C.  3             D. 4            E. 5 
Een foutje zoeken in deze lange tekst leek onbegonnen werk. Je 
kon er verouderde woorden, Franstalige woorden en 
spelfouten lezen. ‘Voor alle duidelijkheid’ voegde de inrichter er 
aan toe ‘het gaat niet over taalfouten’, maar waar gaat het 
dan wel over? Het kon niet anders dan over een datum of 
naam gaan, maar hoe kan je dit vinden zonder boeken of 
internet te raadplegen. 
 Ineens ging er bij mij een lichtje branden. Bij het oplossen van 
de vorige vraag had ik op een infobord uitleg gelezen over de geschiedenis van deze café en 
in de tekst was er sprake over Benedictus de Cae en niet over Benedictus de Cal, verkeerd 
vermeld in de tekst op de gevel van het café. Maar eigenlijk moest je het niet zo ver zoeken 
want op de grote gevelankers kon je ook “J B D CAE” lezen. Het anker met de ‘E’ was echter 
half overgroeid zodat op het eerste zicht het op een ‘L’ leek. 
 
 
 
Ik heb enorm veel genoten van deze zoektocht. Ik ben dan ook blij dat Patrick & Ludwig besloten hebben om 
nog verder in te richten. Volgend jaar zal zeker weer een grote delegatie van Cabora present zijn en ‘OP ZOEK …. 
TOCHT’ gaan ‘IN HET GRENZENLOZE BLOTE’. Hou alvast een dag in de periode van 1 tot 28 april 2015 nu al vrij. 
                                                                                                                                                                      Jacques 


