
  

 

 

 

Nadat Mike en Vic gedurende nogal wat jaren hun voorjaarszoektochten inrichtten in Asse, werd er 

in 2020 gekozen voor het centrum van Wetteren. Oorspronkelijk met een looptijd tot 25/5, maar net 

als vele andere inrichtingen, wegens Corona verlengd tot begin september. 

 

Vanop de Markt kwamen we voorbij het oorlogsmonument, de kerk en het gemeentehuis, waar we 

de lift namen naar de Scheldekaai. Ondertussen hadden we al enkele leuke vragen opgelost. Zo 

belandden we op het Bevrijdingspleintje voor volgende vraag: 

Vraag 7: Hoeveel leden van het ‘4th field squadron’ vielen (= sneuvelden) tijdens de bevrijding 

van Wetteren volgens gegevens op het bord met “BEVRIJDING”? 

Volgens plaatselijke gegevens werd Wetteren definitief bevrijd na de slag om de brug op 6/9/1944. 

Op een steen lezen we 5 namen van leden van het bedoelde squadron die sneuvelden op 6/9. Op een 

infobord in de buurt ervan, lezen we ook deze zelfde namen, maar volgens die gegevens zijn er 

daarvan 3 overleden op 6/9, één op 7/9 en één op 10/9. Bijgevolg moesten we hier antwoorden met 5 

en 3. 

 

Vraag 11: Wat mag men volgens gegevens niet vergeten? 

We bevinden ons op dat ogenblik aan het Uitvaartcentrum, waar we ook al een andere vraag hebben 

opgelost en lezen daar op het uitstalraam “vergeet niet te leven”. Dat was snel opgelost. Maar ‘volgens 

gegevens’ in een vraag, betekent dat we ook nog wat moeten gaan zoeken in ons routeblad. En ja 

hoor, bij wegopdracht 5, wanneer we de lift nemen naar de Scheldekaai, lezen we “(vergeet niet -1 te 

drukken)”. En dan helemaal aan het einde, na vraag 24, nog eens “Vergeet ook niet de antwoorden 

van de schiftingsvragen in te vullen”. Er werden dus 3 antwoorden verwacht op deze vraag. 

 

Een heel eind verder komen we aan de school met volgende opdracht. 

Vraag 20: Hoeveel is de som van het aantal muisjes en het aantal tentakels van een dier in de 

onmiddellijke omgeving van “Sint-Gertrudisbasisschool”, aan deze driesprong? 

De algemeen gekende octopus die aan 

menige basisschool te vinden is, telt 

uiteraard acht tentakels. In een gevel 

vinden we ook een afbeelding van de H. 

Gertrudis, die aanroepen wordt tegen 

ratten- en muizenplagen. Op haar kledij 

vinden we dan ook 5 muizen afgebeeld. 

Maar in de vraag was er sprake van 

‘muisjes’ en hier is er dan de ‘speciale 

betekenis in Prisma’ die voorrang krijgt. 

Daarin vinden we dat muisjes geen 

dieren zijn, maar gesuikerde 

anijskorrels. 

Antwoord: 8 + 0 = 8. 

 

Vraag 21: Hoeveel is, met gegevens op het bord met “Monique” aan deze vijfsprong, de som 

van de som der vermelde cijfers en het aantal afgebeelde sterren (één antwoord)? 

Hier was het zaak om de vraag correct te lezen, wat gemakkelijk op te lossen was met een ‘:’ te 

plaatsen na “de som van”. Het eerste gevraagde gegeven is dan ‘de som der vermelde cijfers’, nl. 42 

en XIIII = 20. Tellen we daar de 12 afgebeelde sterren bij, dan komen we aan 32. 

Vraag 23: Welke van de volgende zes namen zijn hier te vinden op of aan een gebouw behorend 

tot de Kerkstraat? 



MA: “CAROLUS” – “CAROLVS” – “NOIR” – “G. ANNAERT” – “C. ANNAERT” – “G. 

ANNAART” – “NI HAO” 

Het eerste wat we doen als er in een vraag sprake is van een aantal te vinden gegevens, is tellen of 

dat aantal welk klopt en hier was “NI HAO” een zevende gegeven, dus dat was al zeker fout. 

“Carolvs” vinden we op een bierreclame voor Keizer Karel, “Noir” blijkt de naam van een winkel en 

“G. Annaert” de correcte schrijfwijze van de gezochte naam. Alleen kunnen we ter plaatse vaststellen 

dat dit gegeven op een gevel van het stadhuis staat, met als adres Markt 1 en bijgevolg geen deel 

uitmaakt van de Kerkstraat. Enkel de antwoorden “Carolvs” en “Noir” bleven dus over als juiste 

antwoorden. 
 

Het was een aangename kennismaking met de gemeente Wetteren en we hebben zeer genoten van 

deze zoektocht. We kijken al uit naar de volgende editie, hopelijk in betere omstandigheden. 
 

Jacky C. 

        

    Foutenlast Caboraleden           
1 Colpin Jacky 0   62 Jacobs Karel 0  
3 Verheggen Herman 0  63 Danneels Ria 0  
5 De Grave Rony 0  64 Malengier Marcel 0  
8 Baert Christelle 0  68 Hendrickx Johan 1  
13 Van Bruaene Jacques 0  78 Delauw Karl 1  
18 Cornette Marc 0  79 Dequidt Isa 1  
20 De Veirman Octaaf 0  82 Windels Ivan 1  
24 Belleter Linda 0  89 Temmerman Dirk 1  
29 Van De Velde Peter 0  96 Leyssens Jos 1  
31 Knockaert Hans 0  102 Van Nieuwenhuyse Chris 1  
33 Liefooghe Alix 0  108 Schollaert Eddy 1  
38 Meulebrouck Marleen 0  109 Coen Ann 1  
41 Thienpondt Annette 0  110 Maesen Willy 2  
43 Wullaert Wim 0  117 Bauduin Kathy 4  
45 Roels Anne-Marie 0  118 Bauduin Dirk 4  
50 Vanacker Danny 0  121 Vanderkimpen Joseph 4  
51 De Vrieze Marianne 0   123 Laurent Guido 5  
55 Duerinck Eugène 0  126 De Beule Christine 5  
58 Van Haver Wim 0   130 Van Damme Herwig 6  

 


