
 

 

 

 

 

Voor het vierde jaar op rij werden we door Linda en Eugène uitgenodigd voor een fotowandelzoektocht in 

het gezellige centrum van de stad Sint-Niklaas.  

Dit jaar werd er ook nog een ‘goed doel’ aan gekoppeld.  Er werd namelijk per verkocht formulier een 0,50 

euro voorzien voor de VZW De Companjong, een vereniging van en voor mensen met jongdementie en hun 

mantelzorgers in het Waasland. 
 

De zoektocht liep over twee lussen van 1,5 km, dat is een aangename formule want dan kunnen mensen die 

daar nood aan hebben na de eerste lus een rustpauze inlassen. 

Per lus gingen we op zoek naar 16 foto’s met een bijhorende vraag en 8 deurversieringen, te rangschikken 

in de volgorde dat we ze tegenkwamen.   

Al leken de vragen op het eerste gezicht vrij eenvoudig, toch zaten er een aantal tussen waar het toch even 

opletten geblazen was. 
 

Zo werd foto 11 gemaakt op een manier dat er buizen/aflopen op te zien waren die tot twee eigendommen 

behoren. Als antwoord op de opdracht ‘Geef het huisnummer.’ moest dan ook met 64 én 66 geantwoord 

worden. 
 

Aan het poortgebouw van de Dekenij (foto 16)werd ons gevraagd: 

Hoeveel maal komt op het bord met “poortgebouw” exact twee letters na elkaar voor, in dezelfde 

volgorde zoals ze voorkomen in ons alfabet? 
Zoals aangegeven in de vraag, twee letters 

en alleen twee. Op het bord lazen we o.a. 

dat er op het poortgebouw het chronogram 

‘ChrIstVs pastorVM LUX DUX et Vita’ te 

vinden is. Hierin wordt twee maal de ‘U’ 

vervangen door een ‘V’. In deze “Christvs” 

hebben we met de ‘st’ een correcte 2-

lettergroep, wat niet meer waar is in de 

Nederlandse vertaling waarin “Christus” 

met ‘stu’ 3 opeenvolgende letters uit ons 

alfabet bevat. Ook nog even opmerken dat 

er in VTB/VAB 

nog een correct gegeven staat. Samen met 

andere delen van de tekst kwamen we uit 

op 15 maal. 

 

Voor vraag 29 gingen we op zoek naar een ‘sleutelkastje’ met een klavier met cijfers/getal 1 tot 10. Welk 

vijfletterwoord staat vermeld op dit voorwerp? werd ons gevraagd. 

 

 

In de Kokkelbeekstraat vonden we in een heel donker 

hoekje naast de voordeur van het n° 26 een dergelijk 

kastje, met daarop “CLEAR” en “SUPRA”. Wat waren 

we blij dat we verderop in de Hoveniersstraat een 

tweede exemplaar vonden, klaar en duidelijk 

aangebracht op de gevel en daarop “CLEAR” en 

“KIDDE”.  

 

 

 



Tenslotte willen we het nog even hebben over foto 30: Schrap de letters van de voornaam van de 

inrichter in het woord dat hierbij hoort… hoeveel letters blijven er dan nog over in dat woord? 
Het gezocht woord was “VIGILANDO” en als we daarin de letters van de voornaam van Linda schrappen 

en niet de letters die erin voorkomen, dan houden we er 4 over. 

 

Werden er foutjes gemaakt, dat was bij de prijsuitreiking snel vergeten bij de aanblik van de nieuwe locatie. 

We mogen zeggen dat met ’t BAU-HUIS een prachtige zaal werd gevonden en de traktatie door de stad 

Sint-Niklaas, onder de vorm van drankbonnetjes, werd zeer gewaardeerd. Ook nog vermelden dat aan de 

VZW De Companjong een cheque van 160 euro werd overhandigd.  

Een dikke proficiat aan Linda en Eugène voor dit schitterend resultaat! 

 

                                                                                                                                   Jacky C. 

 

 

        

        

  Foutenlast Caboraleden            

6 DE CLERCK LEO 0   63 JACOBS KAREL 1  

12 VAN HAVER WIM 0   72 ROELS ANNE MARIE 1  

14 MAES JULIENNE 0   79 MEULEBROUCK MARLEEN 1  

21 DE BUSSCHERE DANIEL 0   86 DE VEIRMAN OCTAAF 1  

29 THIENPONDT ANNETTE 0   88 DANNEELS RIA 1  

31 ROTTIERS VIC 0   90 COLPIN JACKY 1  

33 BAERT CHRISTELLE 0   97 BAUDUIN KATHY 2  

37 VERHEGGEN HERMAN 0   115 HENDRICKX JOHAN 2  

45 BEERNAERT FRANS 0   119 VANDERKIMPEN JOSEPH 2  

46 DELAUW KARL 0   149 VAN BRUAENE JACQUES 3  

52 KNOCKAERT HANS 1   152 VERLINDE WILLY 3  

56 DE GRAVE RONY 1   167 LIEFOOGHE ALIX 3  

62 D'HAESELEER MIKE 1          

        
 


