
 
 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte trokken we ook in de zomer van 2020, ondanks alle Corona-perikelen, naar 

Langemark voor de Vredeszoektocht. Een tocht die telkens weer zeer gesmaakt wordt en waarvan we hierna 

enkele vragen nader bekijken. 
 

In Bikschote werden we naar het oorlogsmonument geleid, waar er een bordje is aangebracht, met daarop 

de namen van de burgers die het leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Vraag 6: In welke maand is de op dit bordje bij naam vermelde burger, die volgens gegevens niet in 

België is geboren, overleden? 

M.A.: oktober – november – december – januari – februari. 

In een voorafgaande tekst werd ons gezegd dat Louis D’hulster in Frankrijk werd geboren, net als een 

persoon waarvan de voornaam cryptisch te omschrijven viel als ‘iemand met een lief karakter’ én een 

jongetje waarvan de naam vermeld was onmiddellijk boven een naam die bijna identiek was aan deze van 

een gewezen Franse voetballer, later assistent-trainer van onze bondscoach. 

Louis D’hulster overleed als baby in nov/1914, Verly Engel op 28/2/1916 op de leeftijd van 77 jaar en net 

boven “Therry Henri” lazen we dat Gérard Poissonnier op de leeftijd van 5 maanden overleed op 

11/12/1914. Dus resp. november, februari en december waren al zeker juist. Maar… er stonden ook enkele 

dames bij die zeer oud mochten worden, nl. Virginie Lava die 90 jaar oud was toen ze op 2/10/1914 overleed 

en Barbara Decreus, overleden op 20/1/1915 – 89 jaar. Dat wil zeggen dat deze dames geboren waren vóór 

1830, dus toen er nog geen sprake was van België. Bijgevolg waren ook de antwoorden oktober en januari 

correct. 
 

Vraag 8: In welk jaar woedde er, volgens gegevens, in de deelgemeente Bikschote een zware storm in 

de omgeving van de Beeuwsaertmolen? 

M.A.: 1967 – 1968 – 1969 – 1976 – 1977 – 1978. 

Op een plaatselijk infobord konden we lezen dat de molen in 1976 vernield werd door een zware storm, 

maar in de vertaling naar het Engels werd dat plots 1978. Daarmee waren we er echter nog niet, want telkens 

we ‘volgens gegevens’ lezen in een vraag, weten we al dat er naast wat ter plaatse wordt gevonden, ook 

nog wel wat te rapen valt in ons bundel. En dat was hier niet anders. Net vóór de vraag deed Danny een 

heel mooi verhaal over de aanschaf van zijn outfit voor zijn eerste communie, die hij deed in ‘het jaar dat 

Eddy Merckx zijn eerste Tour de France won’, dat was in 1969 en dat ze tijdens het maken van de 

bijhorende communiefoto’s moesten vluchten voor een ‘heel harde wind’. Helemaal in het begin van de 

zoektocht was ons echter Diets gemaakt dat Bikschote pas in 1970 fuseerde met Langemark en dus voordien 

geen deelgemeente was. 1969 was bijgevolg niet juist. Helemaal aan het einde van de zoektocht, bij vraag 

40, moeten we op zoek naar een jaartal dat voorkomt in ‘hout’ en dat refereert naar het jaar dat Merkem en 

o.a. Bikschote geteisterd werden door een heuse tornado. Het daar gevonden jaartal 1977 moest dus 

evengoed nog gebruikt worden voor de oplossing van deze vraag 8. 

 

Vraag 11: Wat komt hier op het bovenbedoelde spandoek voor? 

M.A.: maiskorreltjes – groentjes – kleine tomaatjes – citroentje – wortelstokjes – slabladjes – 

papprikablokjes. 

We bevinden ons op dat ogenblik voor Bistro ‘De Koornbloem’ en zien naast de toegangsdeur een spandoek 

met allerlei ‘fijngesneden voedzame productjes’. Heel waarschijnlijk kwamen alle geïnsinueerde productjes 

daarop voor, maar ervaring heeft ons geleerd dat we altijd op onze hoede moeten zijn bij het gebruik van 



verkleinwoordjes. Zo vinden we in onze Prisma dat een ‘groentje’ een onervaren persoon is, een ‘citroentje’ 

een glas jenever en een ‘wortelstokje’ een ondergronds stengeldeel. Deze antwoorden vallen al weg. 

Bovendien zijn er twee opzettelijke tikfouten gemaakt: “slabladjes” i.p.v. “-blaadjes” en “papprikablokjes” 

heeft een ‘p’ te veel. Blijven dus alleen over: maiskorreltjes (ja, mais = maïs) en kleine tomaatjes. 
 

Zoals in nogal wat zoektochten stak ook hier een tussenvraag in de tekst van het routeblad. Na vraag 19 

lezen we: “Je bewandelt nu het fietspad …. Je komt daardoor voorbij de voorzijde (of was het de 

achterzijde?) van het vroegere stationsgebouw…” Heel vaak kan op zo’n tussenvraag zowel met ‘ja’ als 

‘neen’ geantwoord worden. Maar dat was hier niet het geval, omdat we uit de tekst vóór vraag 18 konden 

uitmaken dat het de voorzijde was. Bijgevolg was alleen “neen” hier een juist antwoord. 
 

Aan het einde van de zoektocht werd ons bij Brasserie De Kippe gewezen op de zeer fraaie afsluiting die 

er werd aangebracht en daarover volgende vraag: 

Vraag 39: Van welke provincie komt hier op bovenbedoelde afsluiting – al dan niet verborgen in een 

langer woord – de naam van een van haar gemeenten voor? 

M.A.: Antwerpen – Limburg – Vlaams-Brabant – Namen – Henegouwen. 

Belangrijk in deze vraag is erop te letten 

dat “een van haar gemeenten” alleen kan 

gelezen worden als “één van haar 

gemeenten”. We vonden daar 

“Grimbergen”, “Alken-Maes” en ook 

nog “terrassen”. Voor Vlaams-Brabant 

was er dus Grimbergen, maar ook ‘Asse’ uit “terrassen”. Limburg viel ook uit met ‘Alken’ en ‘As’ uit 

“terrassen”. De enige provincie waarvan slechts één gemeentenaam voorkwam was Henegouwen met 

‘Bergen’ uit “Grimberen”. 
 

Bij de ‘prijsafhaling’ hadden we het met Danny over ‘tot volgend jaar’. Laten we hopen dat we tegen die 

tijd terug in een ‘normalere’ wereld leven …. Dan zullen we er zeker weer zijn! 
 

Jacky C. 

         

  Score Caboraleden max. 97 ptn   82  Van De Velde Peter  94  

 14 Cornette Marc 97   84 Baert Christelle 94  

 18 Morlion Johan 97   86 Colpin Jacky 94  

 29 Windels Ivan 96   87 Jacobs Karel 94  

 35 Temmerman Dirk 96   88 D'Haeseleer Michel 94  

 44 Meulebrouck Marleen 95   89 Danneels Ria 94  

 48 Vanhaverbeke Raf 95   90 Knockaert Hans 94  

 49 Maes Julienne 95   92 Maesen Willy 94  

 55 Franckaert Rudi 95   93 Van Bruaene Jacques 94  

 56 Duerinck Eugène 95   94 Beernaert Stefaan 94  

 58 Belleter Linda 95   95 Leyssens Jos 94  

 60 Van Tieghem Geert 95   97 Thienpondt Annette 94  

 61 Vandekerkhove Christine 95   99 Pollet Noël 94  

 62 Rottiers Vic 95   112 Elst Willy 93  

 64 De Grave Rony 95   132 Laurent Guido 91  

 66 Elpers Hugette 94   148 De Beule Christine 90  

 68 Liefooghe Alix 94   154 Wullaert Wim 88  

 70 Danneels Ronny 94   172 Verlinde Willy -88  

 72 Verheggen Herman 94   188 Bauduin Kathy -88  

 75 De Vrieze Marianne 94   190 Bauduin Dirk -88  

 77 Beernaert Frans 94   203 Van Damme Herwig -88  
 


