
 

De 2de editie van de voorjaarszoektochten in Wetteren ondervond toch nog hinder van de corona-

toestanden, aangezien het Eet- en praatcafé  Markt 17 nog geruime tijd gesloten was. Door de formulieren 

digitaal aan te bieden heeft de inrichting er niet onder geleden, want met 130 deelnemers kunnen we toch 

van een succes spreken. 

 

Na wat zoekwerk op de Markt zelf, begaven we ons in de Kerkstraat :  

Vraag 4: Verander de laatste van zijn familienaam in een achttiende. Welk roofdier dat in en bij 

het water leeft bekom je dan? 

Op een bord vonden we het gedicht ‘Stad’ van Willem Jan Otten. Als we de ‘n’ wijzigen in een ‘r’, 

bekomen we “otter”, wat een roofdier is. Het is evenwel niet het roofdier, maar de naam ervan die we 

bekomen. Bijgevolg antwoorden we met ‘GEEN’. 

 

Na een aantal zeer leuke vragen, waarbij zelfs de fans van Tina Turner 

aan zet waren, kwamen we aan een grafkapel van de Familie Van 

Pottelsberghe  de la Potterie, voor volgende vraag. 

Vraag 10: Gedurende hoeveel kalenderjaren leefde de persoon die 

in ‘Gand’ geboren werd op 24 augustus en er gestorven is op 22 

april? Hoe oud (in jaren) was die adellijke persoon dan bij 

overlijden geworden? Was deze persoon een hertog? Was deze 

persoon een baron? 

De gedenksteen die we daar vonden was voor Nathalie Ghislaine 

‘Vicomtesse’ (= burggravin) Clerque Wissocq De Sousberghe, 

douairière (=  weduwe van een adellijk heer), geboren te Gent op 24 

augustus 1815 en overleden op 22 april 1890, weduwe van Baron 

Amédée Van Pottelsberghe  de la Potterie. 

Wat eenvoudig telwerk gaf aan dat ze gedurende 76 jaren heeft geleefd, 

ook al was ze bij overlijden maar 74 jaar oud. Zelf was ze geen hertog, 

noch een baron, dus twee maal neen. 

 

Vraag 15: Als je uit je … (= zevende woord op steen met “BRUSSEL”) gaat, wat doe je dan niet 

volgens Prisma? 

We kwamen bij een steen van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ‘Eigen Dak’ in Wetteren. 

“Dak” was het zevende woord op die steen en past dus in het gezegde ‘uit je dak gaan’. Volgens Prisma 

betekent dat: je helemaal laten gaan, je niet inhouden. Maar let op! Vic vroeg wat we dan ‘niet’ doen 

volgens Prisma en dat is ‘je inhouden’. 

 

Vraag 18: Aan je rechterzijde bemerk je dat er op dit moment veel wind is. 

Wat/wie heeft de wind in de zeilen? 

Aan onze rechterzijde was een afbeelding te zien van een zeilschip, met bolle zeilen, 

dus met veel wind. Maar zoals vaak, telt hier de speciale betekenis van ‘de wind in 

de zeilen hebben’, nl. voorspoed hebben. Dus niet ‘zeilschip’ was hier het juiste 

antwoord, wel een gegeven dat we meekregen in het routeblad vóór vraag 1: ‘… 

bemerk je juist naast de winkel met “Leonidas” de naam van een sterk en krachtig 

iemand, die in een situatie is waarin het goed gaat in het leven, en voor zijn beroep 

op zee vaart’. Dit alles verwees naar “Zeeman”. 

 

 

 

 



Tegen het einde van de zoektocht waren we terug op de Markt terechtgekomen, waar we nog op zoek 

gingen naar: 

Vraag 22: Wie wordt, volgens gegevens, omschreven als een straf iemand? 

Hier had Vic de pech dat er oorspronkelijk bij Café Reynaert een reclamebord van ‘Straffe Hendrik’ hing, 

maar dit door de eigenaar werd weggenomen voor schilderwerken aan zijn gevel. Hierdoor was er ter 

plaatse niets meer te vinden, ook al scheen Vilain XIIII - waarover we daar een en ander konden lezen - 

ook geen doetje te zijn en moesten we het doen met de gegevens uit het routeblad. Zo komen we terug bij 

de ‘Zeeman’ uit de hierboven besproken vraag 18: straf is 

volgens Prisma = streng, krachtig. Maar er was nog meer: 

helemaal vooraan in het routeblad werd ons verteld dat Eet- 

en praatcafé Markt 17 het supporterslokaal is van ‘een straffe 

cyclocrosser, nl. Michael Vanthourenhout’.  

Zowel zijn naam als Zeeman werden verwacht als antwoorden op deze vraag. 

 

De zoektocht werd door ons ervaren als zeer aangenaam, met een grote variatie in het soort vragen, zoals 

we het van Vic gewend zijn. 

 

Tenslotte wil ik ook nog mijn bewondering uitdrukken voor de prijsafhaling/uitreiking die door het Ros-

Bestuur op poten werd gezet op zondag 26 september. Met de voorjaarszoektochten 2020, de 

eindejaarszoektocht 2020 en de voorjaarszoektochten 2021 werden niet minder dan 5 zoektochten 

afgehandeld en wie er bij was zal alleen maar kunnen getuigen dat dit alles vlekkeloos is verlopen. Een 

dikke proficiat en hopelijk hebben ze er zelf ook een flesje bubbels op opengetrokken!  

 

Jacky C. 

  

 

 

 

         

   Foutenlast Caboraleden     54 Knockaert Hans 0  

 1 Danneels Ria 0   56 Dierckx Koen 0  

 2 Beernaert Frans 0  60 De Beule Christine 1  

 7 Jacobs Karel 0  61 Maesen Willy 1  

 11 Elst Willy 0  62 Duerinck Eugène 1  

 14 Vanacker Danny 0  67 Temmerman Dirk 1  

 16 Malengier Marcel 0  68 Meulebrouck Marleen 1  

 19 Thienpondt Annette 0  72 Laurent Guido 1  

 20 Van Bruaene Jacques 0  75 Wullaert Wim 1  

 21 Roels Anne-Marie 0  83 Hendrickx Johan 1  

 23 Van Damme Herwig 0  84 De Grave Rony 1  

 24 Delauw Karl 0  86 Beckers Gerard 1  

 27 Van Haver Wim 0  87 Belleter Linda 1  

 31 Windels Ivan 0   91 Pas Roeland 2  

 33 Cornette Marc 0  95 Van Hemelrijck Maria 2  

 34 Stevens Dirk 0  96 Leyssens Jos 2  

 37 De Veirman Octaaf 0  99 Van Nieuwenhuyse Chris 3  

 38 Baert Christelle 0  102 Dequidt Isa 3  

 40 Verheggen Herman 0   113 Vanderkimpen Joseph 3+  

 41 Franckaert Rudi 0  115 Bauduin Dirk 3+  

 42 Liefooghe Alix 0  117 Bauduin Kathy 3+  

 45 Colpin Jacky 0   122 Meersman Lydia 3+  

         


