
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 8:  Door welke (andere) klinker moet één klinker – in de naam (3 letters) van de tijdspanne die er 

volgens de hierboven bedoelde cafénaam één heeft bijgekregen – worden vervangen, om met de 

aldus bekomen letters een in Prisma voorkomend trefwoord (3 letters) te kunnen scrabbelen 

waarbij in de bijhorende uitleg o.a. “hond” wordt vermeld?    M.A.:   a  –  e  –  i  –  o  –  y.  
 

In voorafgaande tekst worden we flink op 

het verkeerde been gezet, zoals zo 

dikwijls de bedoeling is van dergelijke 

intro’s. Er wordt immers gesteld dat in 

een cafénaam langs deze straat een 

bepaalde tijdspanne wordt vermeld, 

voorafgegaan van een rangtelwoord dat 

wijst op een ongewoon aantal van die 

tijdspanne.  

We lezen “ ‘t 25ste uur”! De inrichter 

stuurt aan dat we het woordje ‘uur’ als tijdspanne in aanmerking nemen. Als men in “uur” (drie letters) één 

klinker ‘u’ vervangt door een andere klinker ‘e’ kan men “reu” vormen. Een reu is een mannelijke hond. Doch 

niet een uur krijgt volgens deze benaming iets teveel, want een uur bestaat uit minuten en seconden, maar wel 

een ‘dag’ (ook drie letters) krijgt in die naam een uur teveel, nl. 25 i.p.v. de normale 24. Vervang in “dag” de 

‘a’ door ‘o’ en men kan “dog” scrabbelen. Dog = soort hond. Dus alleen ‘o’ is een juist antwoord. 
 

 

 

Vraag 15: Welke kleur heeft het ronde puntje van de letter i die zich hier in de onmiddellijke omgeving 

van het hierboven bedoelde bord met “1936” en “2011” bevindt? 

 KU: rood  –  blauw  –  zwart  –  wit  –  geel  –  groen  –  oranje.  
 

Op het bedoelde bord moest men de ronde puntjes op de i zoeken. Van een 

nauwkeurig vraagje gesproken! 

We vonden op de letter i een rond puntje in blauw, zwart en oranje. Op een i 

vonden we ook een ovaal puntje. In Prisma staat bij “ovaal”: langwerpig rond, 

wat sommigen van ons ook als een rond puntje interpreteerden. Maar ‘rood’ 

werd als een fout antwoord gerekend! 
 

 

 

Vraag 18: Tot welk Europees land behoorde de hier onder dit bronzen beeldje vermelde gemeente bij de 

afsluiting van het partnerschap die hier wordt herdacht? 

 MA:  Frankrijk – Duitsland – Nederland – België – Denemarken – geen van vorige 

Een beetje historische en geografische 

kennis was hier wel vandoen. Onder het 

bewuste bronzen beeldje vonden we de 

namen “Izegem” en “Zwischenahn”. 

Belangrijk in de vraag: “bij afsluiting 

van de partnerschap” (tussen Izegem en 

Zwischenahn) en dit was volgen 

plaatselijke gegevens in 1980! In 1980 

behoorde Izegem uiteraard tot België. 

Maar in 1980 bestond Duitsland niet, wel 

Oost- en West-Duitsland. Daarom moest ook antwoord ‘geen van vorige 2’ (“2.” stond kleintjes helemaal links 

in de marge op de volgende regel!) gegeven worden, want Zwischenahn lag in 1980 in geen van beide vorige  

twee landen, nl. België en Denemarken. 



Vraag 26: Welke van onderstaande mogelijkheden is een betekenis of omschrijving van de naam (Prisma) 

van een levensmiddel die kan bekomen worden door in een woord dat op de VOORGEVEL 

van eethuis  ’t Kaderke in hout is aangebracht 

één letter te vervangen door één andere letter en 

met alle aldus bekomen letters te scrabbelen? 

 M.A.: appel  –  pudding  –  bep. soort brood  

–  vrucht  –  praline. 
 

Op de voorgevel van dit eethuis vonden we verschillende 

woorden in hout gebeiteld. Deze waarmee kon gewerkt worden 

waren “VAN ROBAEYS”, “BAGETTEN” EN “WEYTS”. Met 

“VAN” : ‘L’ i.p.v. ‘N’  vla = pudding – met “BAGETTEN”:  

‘U’ i.p.v. ‘T’  baguette = bep. soort brood – met “WEYTS”:  

‘K’ i.p.v. ‘Y’  kwets = vrucht. Voor praline werd geen 

oplossing gevonden. Even verder om de hoek langs het 

parcours vonden we op een gevel opnieuw “Eethuis ’t 

Kaderke”. Op een houten plaat stond o.a. “TEKEN- EN 

SCHILDERMATERIALEN”. Met “TEKEN”:  ‘R” i.p.v. ‘K’  

renet = appel. Maar het ging hier niet meer om een voorgevel 

doch de achtergevel van dit eethuis. Daarbij was “TEKEN” 

met verf op hout aangebracht , dus zelfs niet in hout.  
 

 

 

 

Vraag 29: Hoeveel maal werd de letter ‘C’ hier blijkbaar  ooit op deze muur geschilderd, zoals af te 

leiden uit wat hier nog van de oorspronkelijk op deze muur aangebrachte muurschildering 

bewaard is? 

 M.A.:  3  –  4  –  5  –  6  –  7  –  8  –  9  –  10. 
 

Op bedoelde muur vonden we, zoals 

gesteld in de voorafgaande tekst, 

inderdaad een foto op een groot doek 

van de vroegere muur met de 

oorspronkelijke muurschildering. Op 

deze muurschildering stond duidelijk 

acht keer de letter ‘C’ geschilderd. Op 

een restant van de oorspronkelijke 

schildering linksonder juist naast het 

doek stond nog één letter ‘C’, dus al 

negen maal. Omdat bij de M.A. ook nog 

“10” mogelijk was, had ik ook uit de 

letter  x  (sic) de ‘c’ gehaald.  Immers 

om de  ‘x  ’ te maken zoals hij daar 

stond, moest eerst een omgekeerde ‘c’ 

geschilderd worden en vervolgens de 

letter ‘c’ eraan vast om  ‘x‘ te vormen 

zoals op het doek. Dit werd fout 

gerekend, misschien heeft men niet 

doorzien waarom ik ‘10’ als antwoord 

gaf. 

 

 

 

 

Zoals ieder jaar een pittige zoektocht waarbij toch een aantal deelnemers een foutloos parcours 

wandelden. 

Ook het sympathieke stadje Izegem was een verademing. Een gezellige stad met ruime mogelijkheden om 

iets te eten en/of te drinken en met een rijk (economisch) erfgoed.  

Gezapig gezien door Wiero. 


