
 

 

 

Ook tijdens de voorbije zomer konden we in Sint-Niklaas terecht voor de zoektocht naar de Wase raapjes 

van Linda en Eugène.  Het goede doel ‘VZW De Bijs’ werd andermaal gesteund met een gedeelte van het 

inschrijvingsgeld. Meer dan één reden dus om hieraan deel te nemen. 
 

Vraag 31: Cryptisch: ‘verbergplaats’. In welk vlak kan je bedoelde terugvinden? (2de helft alfabet) 

Het gefotografeerde bevond zich bij het stratenplan van de stad. Als gegeven dat beantwoordt aan de 

cryptische omschrijving vonden we ‘Schuilhoek’, de straatnaam die voorkomt in het vak O2. 
 

Vraag 37: Wat is verboden in de onmiddellijke omgeving vgtp? 

Vrij snel hadden we het huisnummer 29 in de Hemelaerstraat gevonden. Maar omdat er in het reglement 

niet aangegeven staat welke afstand geldt voor ‘in de onmiddellijke omgeving’, was het daar wat gokken 

over wat de inrichters allemaal verwachtten als antwoord op deze vraag. Links van het huis liep een inrit 

naar garages, waar helemaal achteraan een bord stond met “Verboden toegang voor niet huurder – niet 

gebruiker”. Maar dat vonden we toch heel ver van de straat verwijderd. Zeker omdat er aan de overkant 

van de straat de toegang was tot het Jef Burmpark, waar nogal wat verboden is, van bromfietsen en 

loslopende honden tot het weggooien van afval en dergelijke meer. Ter hoogte van huisnummer 29 is het 

bovendien verboden te parkeren. Dus, wij het vakje van ons antwoordenblad vol gepend met al deze 

gegevens. Bleek achteraf een foute gok te zijn, want het was toch de tekst op het voornoemde bord die 

verwacht werd. 
 

Vraag 38: Hier zijn we niet meer… maar op welk adres kan je ons nu bereiken? 

Langs de Nieuwstraat kwamen we aan een raam waarop te lezen stond “APOWAAS – nieuwe locatie per 

01.01.2020: Pater Segersstraat 26 9100 Sint-Niklaas”. Maar op de deur ernaast werd ook de website 

www.apowaas.be vermeld, wat uiteraard ook een adres is. 
 

Vraag 41: In deze omgeving: Cryptisch: Munt met sterke drank. Het bedoelde is voor een specifieke 

doelgroep. Voor wie? 

Het bordje met “Gas” dat we zochten, bevond zich op de gevel van de ‘VZW VROUWEN CENTRUM’. 

De bedoelde doelgroep was dus ‘vrouwen’. 
 

Vraag 45: Wat is hier ‘onoverdraagbaar’? 

Rechts van de gefotografeerde voordeur vonden we het bekende bordje met kelner en “gediplomeerd 

uitbater” van de Belgische dienst voor de serveerkunst van het bier, waarop onderaan “Onoverdraagbaar 

schild, exclusieve eigendom van de BSB en onder contract”. Het antwoord was hier dus: schild. 
 

Deze ogenschijnlijk eenvoudige zoektocht heeft toch altijd wat addertjes onder het gras en resulteerde in 

een vrij grote foutenlast. Van de 254 deelnemers wisten er slechts 2 foutloos te blijven, gevolgd door een 

eerste peloton van 74 met één fout en een 2de van 42 met 2 fouten. 

Laat mij nog Linda en Eugène bedanken voor deze puike inrichting en heel graag tot een volgende! 
 

Jacky C. 

 
       Score Caboraleden     max. 98     65 VANACKER DANNY 97 

 1 LEYSSENS JOS 98   71 SCHOLLAERT EDDY 97 

 10 DEQUIDT ISA 97  74 MALENGIER MARCEL 97 

 15 DE GRAVE RONY 97  78 BAUDUIN KATHY 96 

 22 LAURENT GUIDO 97  81 VAN DAMME HERWIG 96 

 28 HENDRICKX JOHAN 97  86 VAN BRUAENE JACQUES 96 

 32 CORNETTE MARC 97  90 JACOBS KAREL 96 

 36 COEN ANN 97  91 VAN HAVER WIM 96 

 38 MAES JULIENNE 97  94 VANDERKIMPEN JOSEPH 96 

 39 D'HAESELEER MIKE 97  96 ROELS ANNE-MARIE 96 

 43 VAN NIEUWENHUYSE CHRIS 97  98 LIEFOOGHE ALIX 96 

 46 MEULEBROUCK MARLEEN  97  110 DIERICKX KOEN 96 

 47 THIENPONDT ANNETTE 97  111 DE VEIRMAN OCTAAF 96 

 50 VAN HEMELRIJCK MARIA 97  115 BAUDUIN DIRK 96 

 54 ROTTIERS VIC 97  118 COLPIN JACKY 96 

 55 PAS ROELAND 97  132 DELAUW KARL 95 

 60 VERHEGGEN HERMAN 97  154 MEERSMAN LYDIA 94 

 62 DE BEULE CHRISTINE 97   204 MERTENS ERIK -94 
        

http://www.apowaas.be/

