
 

Voor het derde jaar op rij werden we door Linda en Eugène uitgenodigd voor een fotozoektocht in Sint-

Niklaas, een stad die niet alleen betrokken is bij deze inrichting, maar ook alle mogelijkheden biedt tot het 

samenstellen van een fijne zoektocht. Een zoektocht bestaande uit twee lussen van elk ongeveer 1 km, 

ideaal voor de mensen met rug- of andere lichamelijke klachten. 
 

Vlakbij de start al direct een leuk vraagje bij foto 11: 

Met de gemeenschappelijke letters uit de naam van deze zaak én de zaak hiernaast waarvan ook een 

deel op de foto staat, kan je een synoniem vormen van ‘mode’. Welk synoniem? (1 antw) 
Op de foto zagen we het dakkapelletje van de taverne ‘De Graanmaat’, evenals een stuk dak van de 

aanpalende zaak ‘De Fortuin’. Met de gemeenschappelijke letters uit deze namen, nl. de d-e-r-t-n, vormden 

we ‘trend’ als synoniem voor ‘mode’. 
 

Een eind verderop, na het vinden van de koperen plaat op foto 14, zoeken naar: 

Bevindt zich binnen de 8 m van het gefotografeerde (antwoorden met ‘ja’ of ‘neen’): 

A. een sleutelgat?     B. een rolstoel?     C. een spiegel?     D. een hek? 

De gegevens voor A, C en D waren al snel gevonden. Iets langer hebben we gezocht naar het rolstoeltje op 

een ‘drain-rooster’ van Stora.  
 

Na de eerste lus hebben we een ‘pitstop’ ingelast om met evenveel zin aan de tweede te beginnen. 

Wandelend in de Tabakstraat, werden we via een smal steegje, langs een muur, voorbij zitbanken, tussen 

paaltjes en uiteindelijk langs parkeerplaatsen, door een woonwijk geloodst. Ondertussen vonden we onze 

foto 28 met bijhorende vraag: 

Let goed op waar dit ‘bouwwerk’ zich bevindt. Zoek in de legende van het stratenplan op het einde 

van deze zoektocht welke coördinaten (bv A1) de vorige straat heeft en noteer deze op je 

antwoordblad. 
Belangrijk was hier door te hebben dat er werd gevraagd naar de straat die je bewandelde vóór het vinden 

van deze foto, en niet deze die je aan het einde van de zoektocht verliet om het stratenplan te vinden. Dus 

‘Tabakstraat’ met coördinaten N7 was hier het juiste antwoord en niet deze van de Stationsstraat. 
 

Het was in deze gezellige Stationsstraat dat we, tussen de vele winkels, er eentje vonden met een fraai 

uithangbord, omgeven met smeedwerk waarin bloemen werden verwerkt. 

Foto 24: Hoeveel bloemen hangen er vast aan dit bord? werd ons gevraagd. Zo simpel was het! Alleen 

moest je wel even uit je doppen kijken om te zien dat er vier maal twee bloemen rug aan rug aan elkaar 

vastgemaakt waren. Dus: 8 bloemen. 
 

Merci Linda en Eugène, voor deze vlot lopende en ontspannende wandeling. Tot volgend jaar! 
 

Willen we toch ook nog even iets zeggen over de 6de Extra Mu-Ros, ter gelegenheid van de prijsuitreiking 

ingericht door Wim, die een sublieme val voor ons in petto had. Hij bracht ons tot bij de beeldengroep ‘De 

Lopers’ van Mariette Teugels en vroeg hoe oud die was toen die daar werd geplaatst. Dit gebeurde in 1980 

en op het kunstwerk vonden we dat die in 1978 gemaakt werd, dus 2 jaar, toch? Inderdaad, ware het niet 

dat hij bij de mogelijke antwoorden ook “4 of meerdere jaren” had staan. Slechts twee deelnemers hadden 

opgemerkt dat er niet “en meerdere jaren” stond en dit bijgevolg ook een juist antwoord werd.      

Jacky C. 

Foutenlast CABORA-leden 

1 Van Haver Wim 0 

3 De Veirman Octaaf 0 

5 Beernaert Frans 0 

7 Colpin Jacky 0 

8 Rottiers Vic 0 

9 Liefooghe Alix 0 

11 Roels Anne-Marie 0 

14 Baert Christelle 0 

16 Van Bruaene Jacques 0 

17 Jacobs Karel 0 

Foutenlast maximum score 100 

18 Maes Julienne 0 

26 De Clerck Leo 0 

36 Verheggen Herman 1 

41 Meulebrouck Marleen 1 

43 Thienpondt Annette 1 

46 D'Haeseleer Mikel 1 

48 De Grave Rony 1 

75 Cornette Marc 1,5

35 Hendrickx Johan 3   
 


