
 

 
De start voor deze zoektocht werd gegeven aan ‘Het Badhuis’ – ‘Maison des bains’, momenteel een 

gezellige brasserie, ooit en vooral tijdens het interbellum een druk bezochte ‘café met zwembad in de Nete’. 

In de tijd dat het water nog proper was … 

 

Een korte wandeling in deze omgeving bracht ons o.a. tot bij het jaagpad met volgende vraag: 

Vraag 8: Hoeveel rode vierkantjes (geen val) zijn er hier zichtbaar op een peilstok als het water van 

de Kleine Nete een hoogte bereikt van 6 meter 30?  
Op de peilstok langs de Kleine Nete telden we 

6 vierkantjes op een hoogte van 6,3 meter en op 

deze bij de beek ernaast 3. Maar in de 

inleidende tekst van de zoektocht had de 

inrichter ons verteld dat de sluiswachter er 

steeds voor zorgde dat er een verschil van twee 

meter was tussen het peil van de Kleine Nete en 

dat van de omliggende beken én dat dit principe 

nog steeds geldt. Bijgevolg moesten we het peil 

van de beek naar 4,3 meter brengen en dan 

waren er daar 9 vierkantjes zichtbaar. Omdat er 

in de vraag sprake is van een peilstok, moesten 

we alles samentellen en antwoorden met 15. 

 

Na een korte verplaatsing naar het centrum van Emblem gingen we al vrij vlug aan de slag met een 

omloopvraag: 

Vraag 15: Hoeveel bedraagt de som der cijfers die zich bevinden in de directe omgeving van de oude 

wegwijzeraanduiding langs je verdere wandeling?  
In de omgeving van de plaats waar de vraag 

gesteld werd zagen we een eerste 

gerestaureerde kilometerpaal, waarop de 

som der cijfers 24 bedroeg. Na vraag 31 

kregen we als wegopdracht: wandel tot aan 

“St-Gummarusveld” (op straatnaambord). 

Ondertussen moesten we een vraag oplossen 

aan de in deze straat gelegen ST-

Gummaruskapel, gevolgd door de 

wegopdracht ‘Keer terug …’. Wie hier bij de 

kapel direct terugkeerde en het laatste stukje 

Dorpstraat niet uitwandelde was gezien voor 

de moeite. Want helemaal achteraan vonden 

we een tweede gerestaureerde kilometerpaal 

met daarop 19 als som van de cijfers. In de 

omgeving van het gemeentehuis stond een 

oude wegwijzer. Daarop kregen we 20 als 

som van de cijfers, maar hier waren ook nog 

bijkomende gegevens te vinden, omdat er in 

de vraag sprake is van ‘in de directe 

omgeving’. Met 78 op een rooster en 6341 als nummer van een elektriciteitspaal moesten we daar nog 15 

en 14 bijtellen, dus totaal 49. En nog was het niet gedaan want tijdens onze wandeling rond de kerk vonden 

we ook nog een oude kilometerpaal terug, waarvan de inrichter in zijn inleiding had gezegd dat die ook 

gold als een wegwijzeraanduiding. Hierop lazen we 7 en op een erbij geplaatst infobordje 7 en 1843, of 

samen 30. 

We kregen dus 4 antwoorden op deze vraag: 24 – 19 – 49 – 30. 

 



Vraag 27: We moeten er hier nu nooit voor stoppen, toch stelt het iets voor waar soms dient gestopt 

te worden, en hier is het blijkbaar perfect. Welke medeklinker bevindt zich het dichtst daarbij? 
Eén van de vele mooie vragen uit deze zoektocht. Ze werd gesteld in de omgeving van de school en we 

vonden daar een rode hand op een paal, een bordje met een afbeelding van Nijntje aan een zebrapad, …. 

Maar het enige dat echt ‘perfect’ was in deze context was te vinden op een bordje met o.a. “10 OP 10 voor 

een verkeersactieve school”. Daarbij werden de ’10 OP 10’ resp. in rood, oranje en groen onder elkaar 

geplaatst, zodanig dat de nullen en ‘O’ verkeerslichten voorstelden. De dichtst daarbij vermelde 

medeklinker was dan de ‘P’. 

 

Vraag 28: Voeg bij ‘seneje’ één letter bij en scrabbel. Je vindt ons drieën dan netjes op een rij. Welk 

nummer is het dichtst daarbij?  
Als we gaan scrabbelen met “seneje” + “d” krijgen we 

‘eendjes’, en die vonden we vrij gemakkelijk aan de 

gevel van een woning met huisnummer 5. Scrabbelen 

we nogmaals met “seneje” en “t”, dan zoeken we 

‘eentjes’ en dat ging minder vlot. Tot we op de 

keerzijde van het bord van De Lijn met bushalte 

102989 een in plastic verpakt papier – duidelijk 

bijgeplakt door de inrichter – ontdekten met daarop 

“111”. Hier dus een dubbel antwoord: 5 – 102989. 

 

 

 

Vraag 48: Deze tweedelige vraag handelt over zowel de provinciegouverneur als de pastoor van deze 

parochie bij de bouw hier van de Sint-Gummaruskerk. 

A. Welke letter komt wel in de naam van die provinciegouverneur voor maar niet in de   naam van 

de pastoor? 

B. Welke letter komt wel in de naam van die pastoor voor maar niet in de naam van die 

provinciegouverneur? 
Op twee verschillende bordjes aan een gevel van de kerk vonden we de namen van gouverneur Theodore 

Teichman en pastoor Antonius Cornelis Van Donghen.  

Antwoord voor A. enkel de ‘M’ en voor B. de ‘USLVG’. 

Naast het bordje met de naam van de gouverneur was er echter ook een steen waarop deze vermeld stond 

als Th. Teichman. En dat geeft wel hetzelfde antwoord voor A., maar voor B. wordt dat ‘OUSRLVDG’.  

 

Dit zijn de vragen die we selecteerden uit een hele rits (50 in totaal) moeilijke maar oh zo mooie vragen die 

Eddy ons voorschotelde. Moeilijk … niettegenstaande de redelijke wandelafstand, maar doorspekt met het 

vernuft dat hem eigen is. De afwezigen hadden ongelijk… In 2019 komt er nog van dat, we zullen onze 

borst dan nog eens nat maken! 

 

Jacky C. 

 

      Foutenlast Caboraleden     

1 Jacobs Karel 0   10 Colpin Jacky 0 

3 Liefooghe Alix 0   11 Verheggen Herman   0 

5 Rottiers Vic 0   12 Van Haver Wim 0 

6 D'Haeseleer Michel 0   29 Hendrickx Johan 3 

7 Thienpondt Annette 0   61 Mertens Eric 6 

8 Van Bruaene Jacques 0   69 Windels Ivan 10 

9 Maes Julienne 0   74 Wullaert Wim 18 


