
 

Dit jaar werden we naast de wandeling op de zeedijk van Middelkerke ook door de ‘binnenstad’ van deze 

kustgemeente gestuurd naar de Dronkenmansput, de grote blunder die uiteindelijk een attractie werd! 

Ook nu slaagde de inrichter Eddy Vanhee in zijn traditionele stijl de deelnemers in slaap te wiegen om dan onverwacht 

toe te slaan met een ‘nijpend’ vraagje.  
 

Vraag 2B: De Heilige Maria kreeg hier benevens de titel ‘Koningin van de Vrede’ ook een VREEMDE titel die eigenlijk 

net hetzelfde beduidt als ‘Koningin van de Vrede’. In het alhier te lezen vreemde woord voor VREDE komen er TWEE 

klinkers voor.  

Welke klinkers komen er voor in het alhier te lezen woord dat voor een VREEMDE op ‘VREDE’ duidt?    

MA:   a – e – i – o – u – y. 

De vreemde titel die Maria hier kreeg en ook ‘Koningin van de Vrede’ 

betekent is de Latijnse tekst “Regina Pacis”. Pacis is de genetiefvorm (van- 

vorm) van Pax = vrede. In ‘pacis’ vinden we a en i. Maar voor een niet-

Nederlandstalige is ‘vrede’ (2 klinkers) ook een vreemd woord en daarin 

staat de klinker e. Dus antwoord: a – i – e. 

 

 

Vraag 13B: Vanaf hier speuren we naar het antwoord op deze vraag die we met wat stielkennis voor jullie ineen 

‘getimmerd’ hebben. Verderop aan de overzijde van de weg sieren een aantal ‘STENEN’ heiligen ’n gebouw.  

Wat was het beroep van de ‘heilige’ die je vanaf hier het EERST voorbij wandelt in deze straat? (blijf op het voetpad 

dat je nu bewandelt) MA:  timmerman – huisvrouw – visser (één antwoord) 
 

Vanaf ‘hier’ in de vraag = vanaf de gedenkplaat met foto van wielrenner Berten Dejonghe, die in 1922 de klassieker 

‘Parijs-Roubaix’ won.  

In een voorafgaande tekst i.v.m. Freddy Maertens 

(afkomstig uit de deelgemeente Lombardsijde) en Berten 

Dejonghe uit Middelkerke zelf, blijkt dat beide ooit één of 

meerdere klassiekers wonnen. In bedoelde tekst wordt 

gesteld dat Berten Dejonghe ook een schrijnwerker van 

beroep was en dat iedere wielrenner die een klassieker won 

eeuwige roem verdient en ‘heilig’ verklaard wordt. De 

eerste ‘heilige’ die we dus vanaf deze gedenkplaat voorbij 

wandelen is Berten Dejonghe en die was timmerman (= 

schrijnwerker). De verdere afbeeldingen van Maria en 

Petrus speelden dus geen rol meer. 
 

 

 

Vraag 14B: Je ziet hier een verkeersbord met een voetballende persoon.  

Hoeveel maal wandel je een verkeersbord waarop een voetballende persoon afgebeeld staat voorbij tussen 

wegopdracht 32 en wegopdracht 42? 
 

Reeds in het begin van het te zoeken traject vonden we in de 

Slachthuisstraat één bord met een voetballer. Een heel eind verder 

vonden we op een verkeersbord dat een woonzone aanduidt o.a. ook 

één voetballer. Bij de Dronkenmansput was het uitkijken geblazen! 

Daar was nog een bord te vinden met één voetballer bij de ingang 

van de gemeentelijke werkplaats. En tenslotte kwamen wij bij het einde van het traject nogmaals in de 

Slachthuisstraat, dus wandelden we voor de 4de maal een voetballer op een verkeersbord voorbij. 

 

     



Vraag 25B/1:    Wie komt in het Estaminet De Rattevallebrug aan hun trekken? 

Deze opgave hing uit aan deze traditionele stopplaats van de Tempelierszoektocht. 

We hebben ons hier laten misleiden. Dat het om een meervoudsvorm ging, was ook ons duidelijk gelet op de tekst 

“hun trekken”! Maar ‘komt’ in de vraag is enkelvoud, dus redeneerden we dat de benaming van slechts één persoon 

juist kon zijn, in casu de uitbater van het estaminet, die volgens de inleidende tekst de lekkerbekken verwent, hen 

dus aan hun trekken laat komen!! Blijkt nu dat we de tekst ‘Wie komt …’ als een idioom moeten beschouwen waarbij 

het antwoord zowel enkelvoudig of meervoudig zou zijn. Het zij! Spijtig, want ook wij waren anders foutloos. 

 

Volgend jaar gaan we ‘op kousenvoeten naar het sokkendorp’, dus we trekken terug de Polders in. Benieuw wat Eddy 

deze keer uit zijn ‘sokken’ schudt … . 

                                                                                                                                                        Wiero. 

 
 
 
 
Voor deze editie werden 256 antwoordenbladen ingezonden.  
 
  

Plaats    Punten 

1 BELLETER Linda Dendermonde 47 

3 VERHEGGEN Herman Overmere 47 

4 VAN TIEGHEM Geert Assebroek 47 

9 THIENPONDT Annette Zele 47 

11 DUERINCK Eugene Dendermonde 47 

21 POLLET Noël Tothout 47 

 

23 COLPIN Jacky Buggenhout 46 

27 VAN DE VELDE Peter Maarkedal 46 

29 MAES Julienne Bornem 46 

30 DE GRAVE Rony Ieper 46 

32 MORLION Johan Elverdinge 46 

35 MEULEBROUCK Marleen Ieper 46 

36 VANDEN BROUCKE Frederik St.-Michiels 46 

38  WYBOUW Roland Brugge 46 

40 DE CLERCK  Leo Baasrode 46 

41 BEERNAERT  Stefaan Sint-Andries 46 

42 DECK Hugette Koksijde 46 

47 BAERT Christelle Kuurne 46 

plaats    Punten 

50 VAN BEEK Nicole Lokeren 46 

51 ROTTIERS Vic Bornem 46 

53 D’HAESELEER Michel Kester 46 

57 ELPERS Hugette Kester 46 

58 DE BUSSCHERE Daniël Maldegem 46 

61 WYBOUW Dimitri Sint-Andries 46 

66 DE VRIEZE Marianne Maarkedal 46 

74 JACOBS Karel Buggenhout 46 

75 DANNAU Jean-Pierre Koksijde 46 

76 ROUSSEAU Michel Geluwe 46 

78 BEERNAERT Frans Kuurne 46 

82 MAERTENS Rita Brugge 46 

83 CLEMMINCK Geert Lokeren 46 

 

103 LIEFOOGHE Alix Gent 45 

104 CORNETTE Marc Ieper 45 

110 VAN BRUAENE Jacques Gent 45 

113 VANHAVERBEKE Raf Kuurne 45 

165 MICHIELS Pierre Oostende 41 

 

 


