
 

 

 

 

 

Als we even teruggrijpen naar de 3de editie van deze zoektocht dan komen we terecht in het jaar 2019. En 

toen kwam Corona en werd de huidige editie noodgedwongen verschoven naar 20 oktober 2022, niet 

toevallig de ‘Dag van de Kanker’, het goede doel waar het uiteindelijk allemaal om te doen is. De appreciatie 

voor deze inrichting blijkt andermaal uit het toenemend aantal deelnemers, nl. 208 tegenover 175 in 2019. 

Begrijpelijk dat Dirk heel tevreden was met de 500,- euro die hij kon schenken aan Kom op tegen kanker. 

Laten we hierna enkele van de vele mooie vragen nader bekijken. 
 

VRAAG 3: Hoeveel keer komt de naam van de nabij gelegen stad, “EEKLO” voor in de onmiddellijke 

omgeving van het stationsgebouw? 

M.A.: 1x – 2x – 3x – 4x – 5x – 6x – 7x – 8x – 9x. (tip: verplaatsbaar bord telt niet mee) 

Belangrijk was het om hier rekening te houden met ‘het’ stationsgebouw. We vonden namelijk drie 

herkenningspunten: het echte stationsgebouw, links ervan op een grote foto stond het afgebeeld en ook nog 

eens langs de andere kant aan een treinstel, op een spandoek met eveneens een afbeelding ervan. 

In de onmiddellijke omgeving van het echte stationsgebouw vonden we “EEKLO” 4x op het infobord en 3x 

op de grote foto links ervan, dus 7x. 

Op deze grote foto dus 3x en op het spandoek aan het treinstel hadden we 1x de gevraagde tekst. Antwoorden 

met: 1x – 3x – 7x . 
 

Vraag 15: Hoeveel maal wordt er op de gedenkplaats voor de geallieerde luchtmachten een kop van 

een dier afgebeeld? 

M.A.: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11. 

Boven deze vraag werd informatie gegeven over de 5 

grafstenen van leden van de Royal Air Force die 

sneuvelden in WOII en er een gedenkplaat kregen. Let op 

de nuance in de vraag waar ‘gedenkplaats’ staat, 

belangrijk want er was meer te zien dan de bedoelde 

gedenkplaat. Op de zerken vonden we 5 adelaars, op de 

muur met o.a. de gedenkplaat: 2 adelaars, een 

driekoppige hond en een paardenkop. Wie niet oplet geeft 

11, maar een paard is een edel dier met benen en een 

hoofd, dus maar 10 koppen. 

 

Vraag 16: Wat zijn de initialen van de personen die nabij deze gedenksteen op een grafsteen 

voorkomen en als oud-strijder of politieke gevangene en rechthebbende van België hun laatste 

rustplaats hebben in Maldegem? 

M.A.: SM – WDL – HP – ML – RW – BB – RF – GJ.  
Alle namen met de opgegeven initialen waren terug te vinden, maar volgens de vraagstelling moesten die 

personen er voorkomen, dus te zien op een foto. Zo waren er maar twee, namelijk Medard Lasoen en 

Bertrand Boes. Dus alleen de initialen ML en BB waren correct. 
 

Vraag 21: Hoeveel groen gekleurde gehele faiencetegels bevinden zich er tussen het afgebeelde stenen 

hoofd van een vrouw en het afgebeelde stenen hoofd van een man op de gevel met huisnummer 76? 

(tip: de kleurschakering, donker of licht speelt geen rol). 

M.A.: minder dan 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – meer dan 27. 

Er waren nogal wat stenen hoofden van een vrouw/man te zien aan bedoelde gevel. Helemaal bovenaan 

waren geen groene tegels aangebracht, dus als eerste antwoord al: minder dan 20. 

Tussen de hoofden van de vrouw en de man boven de ingangsdeur telden we er 26 en boven de garagepoort 

nog eens 27. Maar binnen de toegelaten zoekruimte hadden we het standbeeld van mevrouw Courtmans 

staan. Volgens de vraag moest wel de man op de gevel voorkomen, de vrouw echter niet. Bijgevolg hadden 

we nog een bijkomend antwoord, de groene tegels tussen de man op de gevel en het hoofd van het standbeeld 

en dat waren er meer dan 27. 



Vraag 24: Wat is het zesletterwoord op de voorgevel waar je ook de naam van de kwalitatieve 

brillenwinkel zeker kunt ontdekken? 

M.A.: “Optiek” – “zondag” – “Adidas” – “Winkel” – “WELKOM”. 

 

 

Aan het gebouw Marktstraat 8 lazen we dat de optiek 

verhuisd was, maar we konden er nog wel “WELKOM” 

en “Optiek” Coens lezen.  

Nu is er een regel in de nieuwe reglementen die zegt 

dat, als er niet ‘hier’ in de vraag staat, je ook op je 

verdere wandelweg moet uitkijken naar bijkomende 

gegevens. Zo kwamen we later bij de nieuwe vestiging 

van Optiek Coens in de Lippensstraat, waar ook de 

resterende M.A. te lezen waren. Bijgevolg waren alle 

M.A. correct. 

 

 

 

Sta me toe te zeggen dat het niet gemakkelijk was om een keuze te maken uit de gestelde vragen, om er een 

bespreking over te maken. Deze zoektocht zat vol prachtige vragen, stuk voor stuk ware pareltjes. Een dikke 

proficiat aan de samenwerkende vennootschap Temmerman – Elst. 

Heel graag tot een volgende gelegenheid! 

           Jacky. 

  
  Score  Caboraleden       max. 70   45 Windels Ivan 68 

 

 
1 Pas Roeland 70 

 
47 Van Bruaene Jacques 68 

 

 
2 Maes Julienne 70 

 
50 Van de Velde Peter 68 

 

 
3 Van Hemelrijck Maria 70 

 
51 Leterm Dirk 68 

 

 
5 Verheggen Herman 69 

 
54 Wullaert Wim 68 

 

 
7 Colpin Jacky 69 

 
55 Beernaert Stefaan 68 

 

 
8 Belleter Linda 69 

 
59 Van Damme Herwig 68 

 

 
9 Elpers Hugette 69 

 
64 Malengier Marcel 68 

 

 
10 De Grave Rony 69 

 
73 Knockaert Hans 67 

 

 
11 Colyn Else 69 

 
75 Pollet Noel 67 

 

 
12 Rottiers Vic 69 

 
85 West Dirk 67 

 

 
17 Thienpondt Annette 69 

 
87 Geirnaert Rita 67 

 

 
18 Van Den Bosch Gerlinde 69 

 
88 Monbaliu Maria 67 

 

 
19 Stevens Dirk 69 

 
94 Danneels Ria 67 

 

 
22 Franckaert Rudi 69 

 
96 Delrue Jef 66 

 

 
23 Meulebrouck Marleen 69 

 
115 Van Tieghem Geert 66 

 

 
24 D'Haeseleer Michel 69 

 
123 Beckers Gerard 66 

 

 
27 Duerinck Eugene 69 

 
131 Van Waeyenberge Robert 65 

 

 
29 Jacobs Karel 69 

 
132 Vermeire Walter 65 

 

 
32 Engels Noël 68 

 
134 De Rycke Marc 65 

 

 
34 Vanacker Danny 68 

 
137 Janssens Karin 65 

 

 
35 Baert Christelle 68 

 
153 Leyssens Jos >65 

 

 
36 De Vrieze Marianne 68 

 
162 Meersman Lydia >65 

 

 
38 Liefooghe Alix 68 

 
163 De Backer Yolande >65 

 

 
40 Tetaert Martine 68 

 
176 Van Trappen Ilse >65 

 

 
42 Dierickx Koen 68   197 De Vos Paul >65 

 

           

 




