
 

 

 

Met hun 5de inrichting in Sint-Niklaas wisten Linda en Eugene ons toch alweer een aangenaam 

parcours voor te schotelen in deze mooie stad. Waar we persoonlijk wat ongerust waren over 

het wandelen in een stad tijdens deze rare tijden, hebben we kunnen vaststellen dat het best te 

doen was en hebben er dan ook zeer van genoten. 

Net zoals vorig jaar was per verkochte brochure 50 cent voorzien voor een goed doel, ditmaal 

de VZW De Bijs, een plaatselijk project voor kinderen met een verstandelijke en/of motorische 

beperking. Met meer dan 250 deelnemers mogen we stellen dat er een mooi bedrag kon 

overgemaakt worden. Mooi initiatief! 

 

Naast het antwoord op 32 vragen gingen we ook op zoek naar twee maal acht ‘Flowers’ die 

moesten gerangschikt worden naargelang we ze tegenkwamen langs onze wandelweg, 

bestaande uit twee lussen van 1,5 km. 

 

 

Foto 1: Hoeveel woorden met een dubbele 

klinker (bv AA) zijn vlakbij (2 m) vermeld? 

Deze foto vonden we in de Plezantstraat aan de 

‘Figaro’. Op een reclamebord stonden de 

woorden Doop – gepersonaliseerde – kaarsen – 

niklaas – raamstickers, op een bord aan de kant 

van de toegang in grote letters 

“DOOPSUIKER”. De verwijzing naar de 

parking in de “Kasteelstraat” stond buiten de 2 

m en mocht dus niet gebruikt worden. 

 

 

 

 

 

Foto 9: Van welke straat hangt er een straatnaambord op dit pand? 

Een dergelijke vraag aan een hoekhuis geeft heel vaak aan dat er meerdere antwoorden zijn. Dit 

was hier niet anders, want we vonden er zowel “Aerschot straat” als “Wester plein”. 

 

 

Foto 11: Wat staat hier vóór “res” en 

wat staat hier ná “res”? 

Op onze foto werd een gedeelte van de 

tekst “PLEZANTSTR.PRESENTAT” 

verwijderd, zodanig dat alleen “RES” 

bleef staan. Hier kwam het er dus op aan 

de tekst correct af te schrijven. Misschien 

waren er wel mensen die een spatie 

aanbrachten tussen “R.” en “P”? 



Foto 16: Welke voornaam is hier vermeld? 

Op het bord met de foto zagen we een grote tekst 

“Marc Van Hove”. Wie echter niet goed oplette, 

zal niet gemerkt hebben dat er helemaal rechts op 

hetzelfde bord ook “publi paul” stond. Bijgevolg 

hadden we hier een dubbel antwoord: Marc – 

paul. Vlak ernaast hing nog een straatnaambord, 

met daarop “Sint-Niklaas”, maar deze werd door 

de inrichters niet geëist.  

 

 

 

 

Foto 24: Hoeveel letters komen driemaal voor op dit bord? Kies uit: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 . 

“MOTOR  HARLEY-DAVIDSON  CYCLES  PARKING ONLY” lazen we op dat bord. Dus 

gingen we tellen en eerst vonden we driemaal de A – L – N – R – Y = 5. Maar naast “CYCLES” 

stond er ook nog een ®, dus kregen we een vierde ‘R’ en was ‘4’ het juiste antwoord. 

 

Zoals bij menig inrichter was er ook hier een probleem met het organiseren van een 

prijsuitreiking. Er werd een zeer vlot verlopen afhaalsessie georganiseerd, waar iedereen binnen 

een aangegeven tijdsbestek zijn/haar prijs kon ophalen. Een eerste gelegenheid sinds lang om 

zoektochtvrienden terug te zien! 

Proficiat Linda en Eugene! Tot volgend jaar! 

 

Jacky C. 

  

 

         

      Foutenlast Caboraleden   26 ROTTIERS VIC 0  

 1 MAES JULIENNE 0  27 LIEFOOGHE ALIX 0  

 2 JACOBS KAREL 0  29 VERHEGGEN HERMAN 0  

 4 D'HAESELEER MIKE 0  37 BAUDUIN KATHY 0  

 6 COEN ANN 0  39 DE VEIRMAN OCTAAF 0  

 7 MERTENS ERIK 0  40 SCHOLLAERT EDDY 0  

 9 ELPERS HUGETTE 0  41 BAUDUIN DIRK 0  

 10 ROELS ANNE-MARIE 0  42 VAN BRUAENE JACQUES 0  

 14 MALENGIER MARCEL 0  43 COLPIN JACKY 0  

 15 VAN NIEUWENHUYSE CHRIS 0  48 VAN HAVER WIM 1  

 18 DE GRAVE RONY 0  52 CORNETTE MARC 1  

 20 THIENPONDT ANNETTE 0  86 HENDRICKX JOHAN 2  

 23 MEULEBROUCK MARLEEN 0  142 LEYSSENS JOS 3  

 24 DEQUIDT ISA 0   172 VAN DAMME HERWIG 4  
         

 


