
 

 

 

 

 

De startplaats voor deze zoektocht was in Grembergen, in de omgeving van de kerk en de ‘Belmond’s 

Pub’, het supporterslokaal van Greg Van Avermaet. 
 

Daar kregen we al meteen twee mooie vragen voorgeschoteld. 

Vraag 1: Kan men door 4 letters te plaatsen na een Engelstalige naam (drieletterwoord- volgens 

gegevens) van de supporterskroeg van Greg het woord vormen met betekenis: 

A) ‘de mensen die aanwezig zijn bij een wedstrijd’? 

B) ‘een aantal jongens of meisjes tussen twaalf en zestien jaar’? 

C) ‘een mannelijke zangstem’? 

Driemaal ja of neen antwoorden. Indien ja, ook het gevormde woord noteren. 

Eerst bepalen wat dat drieletterwoord is, want een vraag met ‘volgens 

gegevens’ geeft aan dat we ook in ons routeblad een bruikbaar gegeven 

zullen vinden. “Pub” zit in de naam van de kroeg, dus zeker al goed. In de 

voorafgaande tekst werd ons het verschil uitgelegd tussen  een ‘pub’ en 

een ‘bar’, nl. UK-Engels en Nederlands of Amerikaans. Bijgevolg gaan 

we aan de slag met ‘pub’ en ‘bar’. 

A) de gegeven omschrijving brengt ons bij ‘publiek’, dus ja – publiek. 

B) hier wordt ‘pubers’ bedoeld, maar dan hebben we maar 3 letters toegevoegd, wordt neen. 

C) met ‘bar’ komen we bij ‘bariton’ als zangstem, geeft antwoord: ja – bariton. 
 

Vraag 2: Hoeveel is de som van de drie laatste cijfers van de drie jaartallen uit de 20ste eeuw op 

de gedenksteen bij de kerk? 

MA: minder dan 12 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – meer dan 19  

De op de gedenksteen te vinden jaartallen zijn 1930, 1964 en 1981. 

Hier is de volgorde van de woorden heel belangrijk. Was er gevraagd naar ‘de som van laatste drie 

cijfers van de drie jaartallen’, dan was het antwoord 12 – 18 – 19 geweest. Maar de inrichter heeft het 

over ‘de som van de drie laatste cijfers’ en dan tellen we samen: 0 + 4 + 1 = 5 of ‘minder dan 12’.  
 

Van Grembergen reden we richting Hamme/Moerzeke, met als eerste stop bij Eetcafé De Kille. 

Vraag 7: Noteer de naam van het wezen, die hier te zien is in de onmiddellijke omgeving van 

het eigendom van Eetcafé De Kille. 

MA: paard – vos – hoteljongen – vier heemkinderen – 

piccolo – heemskind  

De vraag misschien nog eens herlezen, want het woordje ‘die’ 

is hier bepalend. We gaan op zoek naar een naam ‘die’ en niet 

het wezen ‘dat’ hier te zien is. Van die wezens vonden we er 

wel verschillende en bovendien had de inrichter nog een 

schrijffout verstopt in MA 4 (geen s). 

Namen vonden we er slechts 2, nl. “paard” in de tekst van het 

gedicht ‘Middagen aan de Kille’ en “Marc De Vos” op een bordje aan een afsluiting. 
 

Na nog een reeks vragen in het Centrum van Moerzeke en aan de grafkapel van Priester Poppe, reden 

we naar Kastel voor een afsluitende wandeling. 
 

Vraag 19: In de tekst van het gedicht met als titel “Kastel” van Etienne Colman staan meerdere 

elfletterwoorden. Welke letter is op één na de voorlaatste letter van het elfletterwoord in dit 

gedicht dat begint met de vierde letter van ons alfabet? 

Lijkt in zekere zin wat op vraag 7 hierboven. Door het niet gebruiken van komma’s in deze vraag, 

bedoelt men niet de elfletterwoorden beginnend met een ‘D’, maar het gedicht zelf (nl. “Dit dorp…”). 

Bijgevolg zijn alle elfletterwoorden in het gedicht bruikbaar. Als we er dan ook nog aan denken dat 

de ‘op één na voorlaatste letter’ niet alleen de 3delaatste letter is, maar ook de laatste, dan kunnen we 

gaan zoeken. Vier woorden hebben we gevonden:  

geometrisch = s – h / doorzichtig = t – g / misverstand = a – d / afgezonderd = e – d. 



Vraag 23: Noteer de naam van de pastoor, volgens gegevens, die actief was in de Dendermondse 

deelgemeente. 

We bevinden ons in Kastel, dorpskern die deel uitmaakt van 

Moerzeke, op haar beurt een deelgemeente van Hamme. De 

enige Dendermondse deelgemeente die we aandeden was 

Grembergen, bij de start. Bijgevolg waren de 

straatnaamborden met “Pastoor De Bruyne” niet juist, 

evenmin als pastoor E.H.T. Verschelden, die (volgens 

gegevens) in ons routeblad werd vermeld als de stichter van 

deze parochie.  

Bij het begin van de zoektocht echter hadden we gelezen dat 

‘Pastoor Redant’ vorig jaar afscheid heeft genomen van zijn 

parochianen. Omdat volgens het reglement de naam van een persoon steeds bestaat uit de familienaam 

gevolgd door de voornaam, moeten we ook daar nog naar op zoek. Bij vraag 4 over de 

geplande/geplante tulpenbloembollen vinden we die: Paul. Het enige juiste antwoord was hier dus: 

Redant Paul. 
 
 

Zoals altijd wist Mike ons weer te bekoren met een prachtig parcours en mooie vragen. Ook voor 

2021 is al een volgende editie voorzien, nl. van Opwijk naar Merchtem. Gezien deze gemeenten in 

elkaars buurt liggen, zal deze zowel met de fiets al de wagen kunnen gereden worden. We kijken er 

al naar uit!  
 

Jacky C. 

 

 

         

       Foutenlast Caboraleden          

 10 Schollaert Eddy 1   70 Knockaert Hans 1  

 13 Danneels Ria 1   71 Windels Ivan 2  

 14 Van Haver Wim 1   72 Leyssens Jos 2  

 16 Vanacker Danny 1   74 Thienpondt Annette 2  

 17 Vandekerkhove Christine 1   75 Duerinck Eugene 2  

 20 De Veirman Octaaf 1   79 Franckaert Rudi 2  

 21 Maes Julienne 1   93 Van Nieuwenhuyse Chris 2  

 22 Van De Velde Peter 1   94 Verheggen Herman 2  

 23 Baert Christelle 1   99 Belleter Linda 2  

 25 Rottiers Vic 1   104 Dequidt Isa 2  

 26 De Maeseneer Etienne 1   110 Wullaert Wim 3  

 28 Liefooghe Alix 1   117 De Beule Christine 3  

 29 De Vrieze Marianne 1   119 Meulebrouck Marleen 3  

 32 Van Bruaene Jacques 1   145 Laurent Guido 3  

 42 Delauw Karl 1   148 De Grave Rony 3  

 46 Malengier Marcel 1   151 Temmerman Dirk 4  

 51 Colpin Jacky 1   152 Hendrickx Johan 4  

 52 Beernaert Frans 1   158 Beckers Gerard 4  

 53 Roels Anne-Marie 1   160 Maesen Willy 5  

 55 Coen Ann 1   163 Mertens Erik 5  

 57 Elst Willy 1   181 Van Damme Herwig 5+  

 58 Jacobs Karel 1   185 Bauduin Kathy 5+  

 68 Moreels Rosine 1   190 Bauduin Dirk 5+  

 69 Vanhaverbeke Raf 1   191 Dierickx Koen 5+  

         


