
 

 

 

 

Op 24 augustus ll. trokken we samen met vele anderen naar de Wijk Driekoningen in Torhout, waar we ter 

gelegenheid van de Zomerfeesten en de prijsuitreiking van de zomerzoektochten werden vergast op een 

zeer verzorgde barbecue. Vooraleer te beginnen met het uitreiken van de verbeterbladen, werden we door 

inrichter Jef reeds verwittigd dat de editie 2019 iets ‘pittiger’ was uitgevallen. Proficiat voor de 4 

deelnemers die het klassement leidden met 76/81! 

 

Laten we hierna enkele van de vele mooie vragen bespreken: 

Vraag 18: Hoeveel letters telt het langste woord dat op het bord met “DE SCHATKIST” rechts van 

de weg bij de ingang van de school terug te vinden is en als trefwoord in het Prismawoordenboekje 

staat? 

Mogelijke antwoorden: 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14.  
Heel belangrijk in deze vraag: ‘het’ bord en ‘de’ ingang. Langs de Koekelarestraat vinden we een eerste 

bord, of beter gezegd een bord dat uit twee delen bestaat, met op beide delen de gevraagde tekst. Hier zijn 

“uitstappen” en “schatkist” de langste woorden, althans de woorden die we terugvinden in onze ‘bijbel’. 

Enkele vragen verder komen we echter bij een tweede ingang van de school, kant Sint-Bertinuslaan, waar 

we “basisschool” vinden als het langste woord op het bord met “de schatkist”. We antwoorden bijgevolg 

met  9 – 10 – 11. 

 

Vraag 25: Wat is de voornaam van de op de markt van Ichtegem vermelde plaatselijke held waarvan 

in de familienaam die met de letter “D” begint drie opeenvolgende letters staan waarmee de naam 

van een lichaamsdeel kan worden gescrabbeld? 

Mogelijke antwoorden: Camiel – Constant – Jules – Karel – Oscar – Richard – Valere – Victor. 
D’Hoore – Dedulle – Dewilde – Depoorter – Depoortere, ze zijn er allemaal te vinden en behalve Jules en 

Victor kunnen de voornamen gelinkt worden aan deze familienamen. 

Maar de letter “D” (D tussen dubbele aanhalingstekens) moet afzonderlijk te vinden zijn en dat is enkel bij 

D’Hoore het geval. Alleen Camiel is hier correct. 

 

Vraag 32: Welke klinker moet in een van bij deze kapel duidelijk zichtbaar woorddeel door een 

andere klinker worden vervangen om een bestaand woord te vormen dat tevens een deel is van de 

hier terug te vinden plaatselijke straatnaam? 

Mogelijke antwoorden: a – e – i – o – u – y 

We bevinden ons in de Fonteinstraat en kunnen werken met: “Fontainewegel” waarin we de ‘a’ en de ‘o’ 

vervangen om “fontein” en “in” te bekomen. In “Verstraete” te vinden op een loods, kunnen we de ‘e’ 

vervangen om tot “straat” te komen en in “Mahieu” (op dezelfde loods) veranderen we “eu” in “ei”. Juiste 

antwoorden: a – e – o – u. 



 

Vraag 33: Hoeveel letters telt het langste woord dat kan worden gevormd door gebruik te maken van 

de drie letters die het meest voorkomen in de naam van deze straat? 

Mogelijke antwoorden: drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen. 
In de straatnaam “Zuster Clara straat” komen de ‘a’ (4 maal), de ‘r’ (3 maal) en de ‘t’ (3 maal) het meest 

voor. Omdat er in de vraag geen sprake is van ‘verschillende’ letters (je zou dan altijd maar ‘n woord met 

3 letters kunnen maken), mogen we deze maximaal gebruiken om “tartaar” te vormen als langste woord 

met zeven letters.  

 

Vraag 35: Hoeveel maal komt de naam “WIJNENDALE” (minimum 1 cm hoog) hier voor op of aan 

de buitenzijde van het voormalig station van Wijnendale? 

Mogelijke antwoorden: één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven.  
 

 

Op het gebouw vinden we vier maal de 

correcte schrijfwijze van “Wijnendale”, 

waarvan twee op een afbeelding ervan 

op één van de gevels. Deze afbeelding 

op zich telt uiteraard ook als ‘het station 

van Wijnendale’, alleen moeten we 

hiervoor antwoorden met één, want de 

tweede naam staat daarop niet op het 

gebouw maar op een bord op het perron.  

 

 

 

 

 

 

 
 

‘En wat hebben we geleerd vandaag?’ …. dat Paaszondag 1964 in de maand maart viel, maar dat hadden 

we niet nodig .... dat de namen van plaatselijke oorlogsslachtoffers op verschillende oorlogsmonumenten 

kunnen staan … en dat het niet altijd duidelijk is of ‘vormen’ en ‘scrabbelen’ hetzelfde betekent.   Afspraak 

volgend jaar voor een nieuwe editie. 

 

Jacky C. 

 

  Score  Caboraleden                    max. 81   

5 Van Bruaene Jacques 75  32 Jacobs Karel 73 

6 Beernaert Frans 74  50 Van Tieghem Geert 69 

8 Danneels Ria 74  54 Verheggen Herman 68 

10 Baert Christelle 74  55 Meulebrouck Marleen 68 

11 Liefooghe Alix 74  56 Windels Ivan 68 

14 Cornette Marc 74  57 Pollet Noel 68 

15 Danneels Rony 74  58 Duerinck Eugene 68 

18 Vanhaverbeke Raf 74  59 De Grave Rony 68 

20 De Vrieze Marianne 74  61 Thienpondt Annette 68 

22 Beernaert Stefaan 74  65 Belleter Linda 67 

24 Van de Velde Peter 74  68 Maesen Willy 66 

26 Knockaert Hans 74  73 Verlinde Willy 62 

28 Colpin Jacky 73     

 


