
  

 

Door de nieuwe (gedeeltelijke) lockdown waarin we half oktober terecht kwamen, prezen we 

ons gelukkig dat we toch nog, op verantwoorde manier, hier en daar een zoektocht konden 

doen. Zo werden we door Jef Delrue uitgenodigd om Lichtervelde te bezoeken, een voor ons 

vrij onbekende gemeente. Onder het motto van de Romeinse dichter Juvenalis, nl. ‘Een gezonde 

geest in een gezond lichaam’ trokken we op pad. 

 

Reeds bij de start op de markt gingen we op zoek naar het antwoord op volgende vraag. 

Vraag 2: Welk vijfvoud benadert het dichtst het verschil tussen de terug te vinden afstand 

in km van de hier beschreven Kapelroute en de hier terug te vinden afstand in km van de 

hier beschreven Cichoreiroute? 

M.A.: 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40. 

Op het bord met “Cichorei, een avontuur in 

Vlaanderen” lazen we dat er zowel een 

fietsroute is met een afstand van 55 km als een 

wandelroute die dan weer 8 km lang is. Ook 

voor de afstand van de Kapelroute was het 

uitkijken, want op het infobord staat 26 km, 

terwijl volgens het ook op de markt te vinden 

zeskantig bordje de afstand 32 km bedraagt. 

Bijgevolg waren de te berekenen verschillen 29 

en 23 voor de Cichoreifietsroute en 18 en 24 

voor de Cichoreiwandelroute. Dit bracht ons bij 

de M.A. 20 – 25 – 30.  

 

Vraag 19: Wat is een betekenis of omschrijving van het woord dat kan worden gevormd 

door te scrabbelen met minstens vier letters uit de familienaam van de ontwerper van de 

muurschilderij bij de plaatselijke OXFAM Wereldwinkel hier links van de weg? 

M.A.: bot–langzamerhand–kantoor–misleiden–monster–verlegen–voetbal – waterkering. 

De mooie muurschildering die we daar aantroffen is van de hand van Bruneel. Met minstens 

vier letters uit deze naam vormden we been – bureel – bleu – leer – beer, die we respectievelijk 

konden gebruiken voor de M.A. bot – kantoor – verlegen – voetbal en waterkering. Luren kon 

ook gevormd worden, maar was niet bruikbaar omdat dit volgens Prisma luiers betekent, enkel 

in de uitdrukking ‘iemand in de luren leggen’ is er sprake van misleiden. 

Naast de muurschildering hangt ook een bord met de verwijzing naar een identiek exemplaar 

in Guatemala, een replica, gemaakt door ene Santillana. Deze kan echter niet beschouwd 

worden als de ontwerper ervan, waardoor we hiermee geen rekening mochten houden. Zo ja, 

hadden we ook nog stilaan (langzamerhand) en staal (monster) kunnen vormen. 

 

Vraag 23: Gedurende hoeveel schrikkelmaanden heeft de hier op een bronzen 

gedenkplaat vermelde beeldhouwer geleefd? 

M.A.: 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23. 

We staan op dat ogenblik bij een bronzen gedenkplaat voor de beeldhouwer Albert Termote, 

die leefde van 30/3/1887 tot 13/4/1978. Dat was gedurende 22 schrikkeljaren. Maar op deze 

plaat staat ook de naam van de maker, nl. Ron Deblaere. Aan het begin van de zoektocht, toen 

we aan het oorlogsmonument stonden voor vraag 1, hadden we op ons routeblad als info 

meegekregen dat dat een ontwerp was van een inwoner van Lichtervelde, namelijk de nu 73-

jarige beeldhouwer Ron Deblaere. Hieruit konden we opmaken dat deze laatste geboren is in 

1947 (de zoektocht liep vanaf 1/1/21). Voor hem kwamen we uit bij 19 schrikkeljaren. 



Vraag 25: Tot welke groep behoort het gegeven waarvan de naam kan worden gevormd 

door te scrabbelen met vijf letters uit de naam van de op het plaatselijk oorlogsmonument 

vermelde Duitse plaats waar tijdens de tweede 

wereldoorlog politieke gevangenen uit 

Lichtervelde de dood vonden? 

M.A.: gezwellen – herten – maaltijden – 

muziektermen – planten – roofdieren – straffen. 

We vonden op het oorlogsmonument drie Duitse 

plaatsnamen waarbij namen vermeld zijn van 

politieke gevangenen, afkomstig uit Lichtervelde, 

die daar de ene op een al gruwelijkere manier dan de 

andere het leven lieten. Hierbij was het woord 

‘gevangenen’ heel belangrijk, want zowel bij 

Dortmund als bij Büchenwald staat maar één naam 

vermeld. Hierdoor vielen de eerste drie M.A. al weg, 

want gezwellen (tumor), herten (eland) en 

maaltijden (lunch) konden gevormd worden met 

letters uit deze plaatsnamen. Met “Wolfenbüttel” 

echter vormden we woorden die behoorden tot de groepen muziektermen (lento) – planten 

(netel) – roofdieren (leeuw) – straffen (boete). 

 

In volle winterperiode kon Jef, voor de foto- en winterzoektocht samen, 273 deelnemers warm 

maken, wat zeker een goed resultaat mag genoemd worden. We kunnen ondertussen al opnieuw 

in Torhout terecht (van 1/5 tot 30/9/21) om te ‘Speuren in de Sparrestede’, een gelijkaardige 

foto- en zomerzoektocht. Volgens ons ook een aanrader. 

 

Jacky C. 

 

                  Score  Caboraleden        Max. 58 ptn.      

 2 Beernaert  Stefaan 56  45 Rottiers Vic 54  

 4 Van Damme Herwig 56  51 Cornette Marc 54  

 6 Jacobs Karel 56  56 De Beule Christine 54  

 7 Liefooghe Alix 56  61 Vanhaverbeke Raf 54  

 10 Franckaert Rudi 56  62 Van Tieghem Geert 54  

 13 Dierickx Koen 56  66 Laurent Guido 53  

 14 Baert Christelle 56  67 De Grave  Rony 53  

 15 Danneels Ria 56  69 Maes  Julienne 53  

 16 Windels Ivan 56  73 Meulebrouck Marleen 53  

 18 Beernaert Frans 56  81 Thienpondt Annette 52  

 19 Van Bruaene Jacques 56  84 Wullaert Wim 52  

 20 Colpin Jacky 56  85 Verlinde Marleen 52  

 21 Malengier Marcel 55  90 Verlinde Willy 52  

 22 Knockaert Hans 55  92 Verheggen Herman 52  

 23 Vanacker  Danny 55  98 Belleter Linda 52  

 29 Pollet Noël 55  100 Duerinck  Eugene 51  

 32 D’Haeseleer  Michel 54  102 Stevens Dirk 51  

 35 Delauw  Karl 54  109 Leyssens Jos 50  

 37 Vandekerkhove  Christine 54  130 Meersman  Lydia -50  
 


