
 

 

 

Voor een organisatie van Primes Productions in samenwerking met de Dienst voor Toerisme 

Zonnebeke, werd andermaal beroep gedaan op de samenstellers Filip en Michel. Net als vorige jaren 

was de opbrengst bestemd voor het organiseren en ondersteunen van sociale en culturele activiteiten 

in Groot-Zonnebeke.  
 

Het grootste deel van de wandelzoektocht liep in het 

prachtige Kasteeldomein met het Passchendaele 

Memorial Park, waar we zeven van de acht poppytuinen 

aandeden, tuintjes  gerealiseerd door de landen die 

deelnamen aan WOI. Hoewel ze allemaal de 

symbolische vorm van een klaproos hebben, toch kregen 

ze heel gevarieerde invullingen. 

 

 

Vertrekkende vanop de parking kregen we al enkele vragen op te lossen tijdens onze wandeling richting 

tuintjes. Zo ook Vraag 2 : Wat is de som van de cijfers van het zonenummer dat hier vermeld is 

in de onmiddellijke omgeving van het bord met “De Westhoek Pionier”? Slechts éénmaal 

hetzelfde zonenummer komt in aanmerking. 

M.A.: A) een even getal     B) een oneven getal     C) een priemgetal     D) één drievoud              E) 

een viervoud        F) een vijfvoud      G) een zesvoud      H) een zevenvoud 

Op een infobord waren telefoonnummers te vinden met de zonenummers 050 en 051. Links van onze 

wandelweg een zonenummer 059 en aan de achterkant van een verkeersbord eentje van de zone 057. 

Als som van de cijfers van deze zonenummers kregen we resp. 5 – 6 – 14 en 12. Dus al zeker een even 

en oneven getal, 5 is een priemgetal. Ook de meervouden van E) tot H) waren juist. Alleen antwoord 

D) één drievoud was foutief, want met 6 en 12 hadden we er twee. 
 

Na het bezoek aan enkele poppytuintjes kwamen we in dat van Australië terecht voor Vraag 10: 

Hoeveel medeklinkers zitten verborgen in het woord met drie gelijke klinkers tussen twee gelijke 

klinkers?   

In de inleiding werd ons gezegd dat we 

enkel moesten werken met 

“AUSTRALIAN PASSCHENDAELE 

MEMORIAL GARDEN”. Hier hebben 

we wel even in ons haar gekrabd, want 

onze spreekwoordelijke ‘frank’ wou 

maar niet vallen (ja, volgens Prisma is 

het nog altijd geen euro geworden). Het 

eerste woord met drie gelijke klinkers is 

Australian, waarin we ‘str’ en ‘l’, maar 

ook ‘strl’ vinden tussen de verschillende 

klinkers ‘a’. Het tweede woord  dat 

voldoet is Passchendaele. Tussen de 

verschillende klinkers ‘e’ hebben we 

dan ‘nd’ en ‘l’, maar er zit ook nog een 

juist antwoord tussen de twee klinkers 

‘a’, nl. ‘sschnd’. We kregen dus als 

correcte antwoorden: <2 – 2 – 3 – 4 – 6 .  

Ongetwijfeld één van de mooiste vragen uit de zoektocht. 



Na enige tijd verlieten we het park en begaven we ons richting kerk voor het oplossen van Vraag 17: 

Welke van onderstaande gegevens zijn te zien in de omgeving van de voorgevel van de kerk? 

M.A.:  A) 212 trappen  B) een passer  C) Warandetoren  D) “28”  E) 2 hoorns  F) “1998” 

Op een bord met informatie over de kerktoren vonden we gegevens voor A), B) en C). 

A) we vonden daar wel een symbool voor trappen, maar 212 trappen waren er niet te zien. 

B) vóór de naam van architect Huib Hoste stond een passer afgebeeld. 

C) de Warandetoren konden we daar niet zien, want we lazen dat die in Middelkerke staat. 

D) op een ‘eerste steen’ van de kerk stond de datum 28/10/1921. 

E) op een oplaadpaal naast de kerk vonden we 2 hoorns van een telefoontoestel.  

F) op een riooldeksel lazen we “I998”, dus fout want een Romeinse I. 

Juiste antwoorden zijn dan B – D – E. 
 

Vraag 27: Welk woord dat tevens de naam is van een lichaamsdeel geeft aan wie of wat toegang 

krijgt tot het park?  

Na een korte wandeling door het centrum kwamen we terug aan de toegangspoort tot het park. Op een 

bord lazen we dat het parkgebied enkel toegankelijk is voor wandelaars, fietsers en dienstvoertuigen. 

Dat het bedoelde lichaamsdeel ‘enkel’ was zal wel iedereen gevonden hebben, maar Filip had er een 

leuke ‘tussenvraag’ aan gekoppeld. In alle reglementen staat dat op elke vraag dient geantwoord, dus 

ook op vragen die we geregeld tegenkomen tussen de tekst op het routeblad. Hier wordt ons in de 

volgende wegopdracht gevraagd: Heb je het bovenbedoelde lichaamsdeel gevonden? Hier antwoorden 

met “neen”, want we vonden daar geen lichaamsdeel, wel de naam ervan. 
 

Met 304 verkochte boekjes, waarvan 252 antwoordformulieren werden ingezonden (dit zal wel de 

schuld van Corona zijn), kunnen we stellen dat het alweer een schot in de roos was. Zelf hebben we er 

zeker van genoten en hebben alvast een afspraak voor volgend jaar. Hopelijk leven we tegen dan in 

betere tijden. 

 

Jacky C. 

 

 

 

          Foutenlast Caboraleden            
6 Franckaert Rudi 0  56 Van Bruane Jacques 2  
7 Malengier Marcel 0  57 Laurent Guido 2  
8 Van Tieghem Geert 0  63 Beernaert Frans 2  
11 Vanacker Danny 0  64 Liefooghe Alix 2  
17 Leyssens Jos 1  66 Duerinck Eugene 2  
19 Maes Julienne 1  67 Jacobs Karel 2  
22 Rottiers Vic 1  69 Baert Christelle 2  
24 Wullaert Wim 1  70 Maesen Wily  2  
27 Cornette Marc 1  74 Colpin Jacky 2  
34 Meulebrouck Marleen 2  78 Verheggen Herman 2  
37 Vandekerkhove Christine 2  80 Thienpondt Annette 2  
38 Windels Ivan 2  82 Van de Velde Peter 2  
39 De Beule Christine 2  84 Danneels Ria 2  
40 De Grave Rony 2  86 De Vrieze Marianne 2  
41 Vanhaverbeke Raf 2  93 Verlinde Marleen 3  
44 Knockaert Hans 2  111 Verlinde Willy 3  
54 Elst Willy 2   134 Morlion Johan 4  
55 Belleter Linda 2   171 Pollet Noël 4+  


