
 

 

Het was een nogal geëmotioneerde Jacques die in Evergem aan de prijsuitreiking begon. 

Deze zesde editie van de zoektocht ter nagedachtenis van die andere kanjer, Maurice De Blaere, had 

evengoed de ‘MDB-Wiero-Memorial’ kunnen genoemd worden. De eerste vijf edities en ook de aanzet tot 

deze zesde waren immers een co-inrichting van Jacques en Roland, samen met hun echtgenotes. Jammer 

genoeg werd Roland ziek en zowat halfweg de looptijd ervan moesten we ook definitief afscheid nemen van 

hem. Toch kwam de gedachte in mij op dat die twee ergens samen het gebeuren zaten te volgen en zagen 

dat alles ‘pico bello’ verliep. 

 

Traditiegetrouw startte de zoektocht aan de Snookertaverne Fiesta in Evergem, waarna we in Wondelgem 

terecht kwamen voor een korte wandeling langs het oorlogsmonument en de omgeving van de kerk en 

pastorij.  

Hier kregen we al meteen een pittig vraagje… 

 

Vraag 4: Hoeveel bomen, afgebeeld op het bord met “Het nieuwe beheer van de begraafplaats”, 

bevinden zich binnen de omheining (haag) van het kerkhof? 

TIP: De rand van het afgebeelde plan op bedoeld bord is de omheining van het kerkhof.  
Op het bord vinden we binnen de 

afgebeelde omheining 14 bomen. Dat 

was dus een eerste antwoord. Want 

“binnen de omheining van het 

kerkhof” slaat uiteraard ook op de 

echte omheining. En dan was het even 

tellen: de 14 op het bord afgebeelde 

bomen staan daar ook echt. Moeten we 

daar bijtellen: alle bomen op het bord, 

dus de 14 van ons eerste antwoord + 

nog 4 bomen die op het bord buiten de 

afgebeelde omheining stonden, samen 

32. 

Het juiste antwoord op deze vraag was 

dus: 14 – 32. 

 

Vraag 5: Hieronder noteerden we zes namen die vermeld zijn op een gedenksteen op of aan de kerk. 

We geven hier ook zes beweringen die elk toepasselijk zijn op één van deze personen. Zet de passende 

letter bij het juiste cijfer van de naam die samen hoort met de één van die beweringen (v.b. A/3) 
De zes namen en evenveel beweringen laat ik hier even weg, omdat we tijdens de opgedragen wandeling 

rond de kerk vrij vlotjes tot de oplossing A/5 B/2 C/6 D/3 E/1 F/4 kwamen. Maar… 

Herlezen we nog eens de vraag: “met de één van de beweringen”. Aanvankelijk dachten we aan een tikfout, 

later vonden we dit zó mooi gevonden: alleen antwoorden met E/1. Jacques gaf toe dat het inderdaad om een 

tikfout ging, die hij bovendien zelf pas vrij laat ontdekt had en keurde beide antwoordmogelijkheden goed. 

Wel zien dat we dit onthouden, want gegarandeerd hebben we hem hiermee op ideeën gebracht en komt dat 

in de toekomst nog wel eens terug. 

 

Een volgende stop was in Mariakerke waar we o.a. volgende vraag kregen voorgeschoteld: 

 

Vraag 14: In de hoeveelste statie van de Sint-Corneliusommegang bemerk je de meeste handen 
(gewoon tellen – gv)? 

In feite had die “gv” er beter niet gestaan, want er zat wel degelijk een valletje in deze vraag. Tijdens onze 

rondgang telden we in de staties I tot VI respectievelijk 9, 6, 5, 5, 8 en 8 handen. 

Maar in de staties I en VI droeg de H. Cornelius handschoenen, waardoor we zijn handen niet konden zien. 

9 werd 7 en 8 werd 6 en zo was statie V die met de meeste handen. 

 



Een nieuwe verplaatsing bracht ons naar Lovendegem, een mooi stukje Meetjesland, waar ‘Kanunnik Petrus 

Jozef Triest’ als rode draad fungeerde voor o.a. de omloopvraag. 

Vraag 23: In welke eeuw werd er volgens gegevens niet gewerkt (herbouwen, restaureren) aan de Sint-

Martinuskerk? 

MA: A: 16de    B: 17de    C: 18de    D: 19de    E: 20ste    F: 21ste.  
Op een bordje aan de gevel van de kerk vonden we dat ze werd gebouwd in 1616 (17de), dat de toren in de 

18de eeuw werd gerestaureerd en dat er eind 19de eeuw een ingrijpende restauratie plaatsvond. In ons 

routeblad konden we, in een kader met info over Lovendegem, ook lezen dat de St-Martinuskerk in 1970-

1975 (20ste) werd gerestaureerd. Bijgevolg bleven alleen de 16de en de 21ste eeuw over als geldige 

antwoorden. 

 

Vraag 26: Hoeveel dubbele klinkers bevinden zich in een 

woord op een rechthoekig bordje vlakbij de ingang van 

deze school? Simpel toch! Alweer gewoon tellen.  

KU: A. minder dan 9       B. 9      C. 10       D. 11       E. 

meer dan 11. 
We vonden inderdaad meer dan één bord aan deze school: 

een eerste bord met “BLOSO” en daarop 6 dubbele klinkers 

en een tweede bord met “duurzame school” met 8 dubbele 

klinkers. Alleen was dit tweede bord geen rechthoek maar 

een trapezium en mochten we dit dan ook niet gebruiken. 

Antwoorden met 6 of in dit geval A. minder dan 9. 

 

Op onze terugweg naar Evergem kwamen we ook nog langs het stichtingshuis van de Zusters van Liefde en 

het Kasteel Diepenbroeck. Dit laatste wordt plaatselijk ‘Het kasteel van de reus en de reuzin’ genoemd en 

zou reeds in 1421 vermeld staan in de Gentse schepenregisters. Het is eraan te zien … amai haar dikke tenen, 

serieus gehavend! 

 

Tenslotte werd in Evergem nog onze aandacht gevraagd voor de haan op de kerktoren die werkelijk ‘sporen’ 

aan de poten heeft. In ons mooiste handschrift (dus geen hanenpoten!) moesten we de plaats aangeven waar 

we deze stoerdoener (haantje de voorste) hadden gezien. Wie zijn antwoordenblad digitaal invulde kreeg 

zelfs een sierlijk lettertype te zien in vakje 33. 

 

Blijft mij nog Alix en Jacques te feliciteren met deze puike realisatie. Het werd een gezellige namiddag daar 

in Evergem en naar mijn gevoel keerde iedereen tevreden naar huis. 

 

Jacky C. 

 

        Score Caboraleden         maximum  87        21 Verheggen Herman 85 

4 D'Haeseleer Michel 87   25 De Vrieze Marianne 85 

6 Duerinck Eugene 87   26 De Veirman Octaaf 85 

7 Meulebroeck Marleen 87   27 Roels Anne-Marie 85 

9 De Grave Rony 87   29 Danneels Ria 84 

10 Belleter Linda 87   30 Knockaert Hans 84 

14 Maes Julienne 87   36 Baert Christelle 83 

15 Rottiers Vic 87   39 Jacobs Eric 83 

16 Jacobs Karel 85   40 Beernaert Stefaan 83 

17 Colpin Jacky 85   41 Schelfhout Ria 83 

18 Thienpondt Annette 85   44 Beernaert Frans 83 

19 Van Haver Wim 85   55 Windels Ivan 79 

20 Van De Velde Peter 85   65 Wullaert Wim 76 

 


