
 

Zoals algemeen geweten viert ‘Kom op tegen kanker’ dit jaar het 30-jarig bestaan. Dit kwam ook in 

Maldegem aan bod o.a. door de inrichting van een autozoektocht, volledig ten voordele van die actie. En 

dat de Vlaamse zoektochters het ‘goede doel’ een warm hart toedragen is al langer geweten en werd ook 

hier bewezen door het steeds groeiende aantal deelnemers.  

 

Hierna nemen we enkele van de ons voorgeschotelde vragen onder de loep. 

 

Vraag 8: Hoeveel Nederlandstalige namen van minstens twee letters van een getal of telwoord komen 

verborgen voor in de volledige tekst op de gedenkplaat ter ere van het 39ste Linieregiment? 

K.U. : minder dan 1 – 1 – 2 – 3 – 4 – meer dan 4. 

De namen van de telwoorden drie, zes en acht waren snel gevonden. Maar in “pieuse” zat ook ‘pi’ verborgen 

en ‘al – alle’ konden als onbepaalde hoofdtelwoorden eveneens gebruikt worden. Bijgevolg kwamen we al 

snel aan ‘meer dan 4’. 

 

Vraag 11: Wat is de naam van het vervoermiddel die al dan niet verborgen voorkomt in een woord, 

dat op een bord in de onmiddellijke omgeving van de fietsstalling wordt vermeld? 

M.A. : A. tram – B. fiets – C. ar – D. auto – E. bus. 

 

Op het infobord bij de bushalte vonden 

we “tram” en “bus” en “ar” verborgen 

in “Knesselare”, 

op een verbodsbord lazen we “auto”. 

De “fiets” was wat moeilijker te 

vinden. Er was namelijk een bord met 

nu “Geen toegang voor onbevoegden”, 

dat gerecycleerd werd want onder die 

tekst was nog duidelijk te lezen 

“Uitgezonderd dienstvoertuigen en 

fietsers”. Bijgevolg waren alle M.A. 

juist. 

 

 

 

Vraag 15: Welke van de vijf volgende mogelijkheden zijn een betekenis of omschrijving van een 

woord met drie opeenvolgende letters (vetjes in Prisma) dat verborgen voorkomt in de naam van een 

Vlaamse (deel)gemeente die wordt vermeld in de onmiddellijke omgeving van de hierboven bedoelde 

paal? 

M.A. : gek – bloeiwijze – stadgracht – vod – vlies – waterkering.  
Het eerste wat we dan doen is het aantal mogelijkheden tellen 

en waterkering was een zesde, dus Damme – daar te lezen – 

was al fout. Ook lazen we: Maldegem (gek), Aardenburg 

(bloeiwijze), St.-Laureins (stadsgracht), Middelburg (vod) en 

Veldegem (vlies). Alles gevonden dus, maar Aardenburg ligt 

in Nederland en een ‘stadgracht’ bestaat niet. Dus van de zes 

M.A. bleven er maar drie juiste over, nl. gek – vod – vlies. 

 

In Middelburg aangekomen kregen we een fotovraag te 

verwerken. Hierbij moesten we al meteen wakker blijven want 

de inrichter had ons in de voorafgaande wegbeschrijving 

duidelijk uitgelegd waar we onze wandeling door Middelburg 

zouden aanvatten en dat was in de Kloosterstraat aan de 

voordeur van de woning met huisnummer 22. Een instinker, 

want het eerste van de gefotografeerde kapelletjes (foto C) 

bevond zich in rij/wandelrichting vóór die voordeur en mocht bijgevolg niet gerangschikt worden. 



Vraag 18: Als je weet dat de laatste afgekorte letter ‘C’ op het godsdienstig kruis op deze wit 

geschilderde muur staat voor Clara, voor wat staan dan de letters CS als afkorting? 

“Convent Santa Clara” stond er op de muur geschilderd, samen met de afkorting “CSC” op bedoeld 

godsdienstig kruis. Maar de vraag was waarvoor ‘CS’ de afkorting is en volgens Prisma is dat alleen de 

afkorting van Centraal Station. 

 

Vraag 25: Welke van de volgende vijf 

mogelijkheden zijn een betekenis of 

omschrijving van een woord (vetjes in 

Prisma) dat u kunt scrabbelen met vijf 

letters uit een zevenletterwoord dat hier 

vermeld wordt in de onmiddellijke 

omgeving van het laatste gemeentehuis van 

Middelburg? 

M.A. : A. kaartenboek – B. beeldraadsel – 

C. intiem – D. laag kopje – E. rond cakeje.  

Op een steen vonden we “laatste”, “Bestuur” 

en “Verbeke”. Hiermee konden we aan de slag 

voor A. atlas – B. rebus, maar D. beker was 

fout, aangezien dat geen laag maar een hoog 

kopje is. Op een riooldeksel stond “Coolens”, 

bruikbaar voor C. close en E. scone. 

 

 

 

 

 

Blijft ons nog Dirk te feliciteren met deze zeer gesmaakte inrichting. Tot over twee jaar! 

 

                                                                                                                                        Jacky C. 

 

 

 
  Foutenlast Caboraleden     22 Thienpondt Annette 1 

1 Jacobs Eric 0   23 Beernaert Frans 1 

2 Colpin Jacky 0   25 Meulebroeck Marleen 1 

3 Liefooghe Alix 0   28 Van Haver Wim 1 

4 Beernaert Stefaan 0   29 Baert Christelle 1 

5 Danneels Ronny 0   31 Duerinck Eugene 1 

6 Rottiers Vic 0   32 D'Haeseleer Michel 1 

7 Roels Anne-Marie 0   38 Van Tieghem Geert 2 

8 Van Bruaene Jacques 0   43 Windels Ivan 2 

9 Jacobs Karel 0   45 Frankaert Rudi 2 

10 Schelfhout Ria 0   48 Pollet Noël 2 

11 Knockaert Hans 0   78 De Busschere Daniël 4 

14 Belleter Linda 1   112 Verlinde Willy 6 

16 Danneels Ria 1   117 Maesen Willy 6 

17 Verheggen Herman 1   123 Wullaert Wim 7 

18 De Grave Rony 1   138 Morlion Johan 9 

20 De Veirman Octaaf 1   169 Denhaene Eddy 9+ 

21 Maes Julienne 1   170 Brijs Monique 9+ 


