
 

Ik vind het ‘verlan’ van ‘troosteloos’ niet, maar dit was mijn gevoel na het vernemen van onze resultaten van deze 

vinnige zoektocht doorheen de Ros beiaardstede. We gingen er een beetje te luchtig door op sommige vragen, 

hoewel ik het niet altijd eens ben met belle Linda. Maar met deze clevere dame is het altijd opletten geblazen, daar 

op de rug van het vurige ros! 

 

VRAAG 5: Laat in de naam van dit gebouw (gv) de eerste lettergreep en de laatste weg. Kan je dan met een deel 

van de overgebleven letters één woord met volgende betekenis vormen: 

a) Hogere schreeuw?     b) prikkelbaar?    c)dooier?      d) niet bezet?   
 

De naam van het gebouw is 

‘Evangeliekerk’. De eerste 

lettergreep = Evan (niet E: één 

letter vormt nooit een 

lettergreep aan het begin of 

einde van een woord, wel 

middenin kan) en de laatste (letter, niet lettergreep) weglaten � rest: ‘gelieker’. Daarmee: a) hoge schreeuw = gil – 

b) prikkelbaar: niet, want 2 woorden, nl. kregel en kriegel – c) dooier: niet, want 2 woorden, nl. geel en eigeel – d) 

niet bezet = leeg.  

Dus antwoord: JA – NEEN – NEEN – JA. 

 

Vraag 10: Uitzonderlijk zou ik het niet noemen, althans niet in deze versie, maar waar (huisnummer volstaat) 

bevindt zich dit niet uitzonderlijk gegeven langs je verder wandelparcours? 
 

In deze straat vinden we 

een zwarte raaf (in 

tegenstelling tot een ‘witte 

raaf’, dat wel uitzonderlijk 

is) bij huisnummer 31 en 

47. In een volgende straat 

ook bij huisnummer 45. En 

tenslotte ook in de laatste 

straat van de zoektocht 

(nog altijd het verder 

wandelparcours) in de 

Brusselsestraat bij huisnum-

mer 48, waar ook links 

mocht gezocht worden! 
 

 

 

Vraag 15: CR ‘Vereniging’. Welk gegeven beantwoordt aan deze omschrijving en waar bevindt het gegeven zich 

hier? 

 

Op de garagepoort van huisnummer 27 vonden we de afbeelding 

van een club(zetel). We zagen dit ook nog bij huisnummers 23 & 25. 

Daarmee was de kous af voor ons. En vergaten de ‘Bond zonder 

naam’: ook een bond is een vereniging natuurlijk … . 

 

 



Vraag 28: Welk woord vermeld op een bord met “CGG” staat als ‘ingang’ vermeld in het Prismawoordenboekje? 

 

 

Op twee plaatjes met “CGG” staan: “BINNEN ZONDER 

BELLEN” en “DE DRIE STROMEN”. Ijverig zoekend naar 

een synoniem van ‘ingang’ vonden we geen oplossing 

met deze teksten! Tot Jacques op het idee kwam om 

eens de betekenissen van ‘ingang’ aan Prisma te 

toetsen: d.i. o.a. ook ‘trefwoord’ (in een woordenboek), 

en alle woorden van deze teksten zijn terug te vinden als 

trefwoord in Prisma! Dus alle woorden van deze teksten 

als antwoord geven! 

 

 

 

 

 

Volgende vraag oplossen met gegevens van de bronzen beeldengroep: 

Vraag 30: Een anagram van de naam van een vogel, soms zelfs geen echt dier, is tevens de naam van een 

gegeven hier te bemerken aan deze beeldengroep. 

A) Aan wie bemerken we dit gegeven? 

M.A.: moeder – dochter – zoon – militair – opgeëist man. 

B) Welk dier wordt hier bedoeld? 

 

Het tafereel op dit prachtig monument 

pluisden we tot in het kleinste detail uit tot 

Alix  met ‘lokeend’ tot de goede oplossing 

kwam. Een ‘lokeend’ = tamme eend of een 

namaak eend (soms geen echt dier) om 

wilde eenden te lokken. Een anagram van 

‘lokeend’ = knoedel = haarwrong of knot in 

het haar en dit treffen we aan bij de 

moeder, die uiteraard ook een dochter van 

haar ouders is.  

Dus A. moeder – dochter / B. lokeend. 

 

 

 

 

 

In deze leuke stad toeven we graag. Regelmatig een horecazaak, alles op wandelafstand bereikbaar, verzorgde stad 

die ook buiten de historische kern het bezoeken waard is. De aangename sfeer van een levendig provinciestadje. 

Voeg daar bij de spitsvondigheden van Linda (ik twijfel een beetje aan de purperen co-inbreng) en iedere 

zoektochter komt er aan zijn trekken.  

Dit jaar zullen we echter Dendermonde links moeten laten liggen. Linda heeft al verkondigd dat we naar Sint-

Niklaas zullen moeten gaan voor ‘Wase raapjes’! We zullen er zijn bij leven en welzijn! 

 

                                                                                                                                                                          Wiero. 


