
 

 

 

Een hele warme zomer lang konden we in Torhout terecht voor de Zomerzoektocht van Jef. Door 

omstandigheden werd de start verplaatst naar het stedelijk zwembad, wat voor ruime 

parkeergelegenheid zorgde. We konden tijdens onze wandeling nogmaals genieten van de streetart-

projecten die her en der het straatbeeld verfraaien en ook de tweeëntwintig poëziepunten kregen de 

verdiende aandacht. 

Hierin werd inspiratie gevonden voor de eerste vraag. 

 

Vraag 1: Wat zijn de initialen van de persoon die vermeld wordt op een bord met een gedicht 

dat is aangebracht op een poëziepunt dat tijdens deze zoektocht voorbij wordt gewandeld?  

M.A. : HV – JH – JP – JR – KS – MV – PH – PS – PT – SB. 

Een omloopvraag dus, waarbij “wordt voorbij gewandeld” onze aandacht scherp hield, want volgens 

het reglement werd met “voorbij wandelen” bedoeld “in de omgeving van de wandelweg”. Wetende 

dat het dan gaat over een straal van 15 meter, opletten geblazen. 

Niet minder dan zeven borden vonden we, niet allemaal even open en bloot opgesteld. Bovendien was 

er in de tekst van het gedicht ‘Hommage à qui’ nog de naam van Sarah Bernhardt te vinden, zodat we 

acht van de vermelde M.A. terugvonden. 

Groot was dan ook onze verbazing toen we ons verbeterblad in de mailbox kregen en merkten dat 

alleen ‘JP’ van ‘Jean-Pierre Rawie’ als correct antwoord werd weerhouden. Want … volgens prisma 

is ‘initiaal’ alleen de beginletter van een voornaam. Daar gaan we weer… We kunnen alleen maar 

tevreden zijn met het feit dat een aantal inrichters het  beginnen te doen zonder wat dat boekje ons 

allemaal wijsmaakt. 

 

Vraag 4: Hoeveel verschillende 

medeklinkers komen minstens twee-

maal voor op de hier terug te vinden 

gedenkplaat ter nagedachtenis van de 

op 2 juni 1909 geboren soldaat van wie 

hier een afbeelding terug te vinden is 

en hoeveel verschillende klinkers 

komen er minstens tweemaal voor? 

M.A.: één – twee – drie – vier – vijf – 

zes – zeven – acht – negen. 

Een tweeledige vraag dus. Laten we 

beginnen met de klinkers: daarvan wordt 

niet meer gezegd dat ze daar moeten terug 

te vinden zijn. Dus alle zes de klinkers komen wel ergens tweemaal voor. Wat de medeklinkers betreft: 

we zien op een oude grafsteen de foto van Jules Vandewiele, de bedoelde soldaat. Aan de rand van de 

foto nog een gedeelte van wat waarschijnlijk de naam van de fotograaf is geweest en die we nodig 

hebben voor het tellen van de medeklinkers. We vinden uiteindelijk 6 medeklinkers die minstens 

tweemaal voorkomen op deze gedenkplaat, nl. DLMNPRST. De term ‘gedenkplaat’ gebruikt Jef niet 

zo maar, want vlak erachter is er nog een nieuwere steen met een plaat te vinden, met daarop alleen de 

naam en sterftedatum van Jules. Hierop is alleen de ‘L’ tweemaal te lezen.  Antwoord op deze vraag: 

één – zes – acht. 

 

Vraag 22: Welke klinker moet worden toegevoegd aan een Frans woord dat voorkomt op of aan 

de voorgevel van de kledingwinkel met huisnummer “6” rechts in deze straat om een correct (in 

het prisma woordenboek terug te vinden) Nederlands woord te bekomen? 

M.A. : a – e – i – o – u – y. 

We bevinden ons aan de winkel ‘Clair Obscur’ en maken daar respectievelijk ‘eclair’ en ‘obscuur’ van 

door toevoeging van ‘e’ en ‘u’. Maar op een plaatje i.v.m. de bewaking staan ook nog de Franse 

woorden ‘par’ en ‘du’, die we veranderen in ‘para’, ‘pari’ en ‘duo’ of door toevoeging van a – i – o. 

Alleen de ‘y’ was hier geen correct antwoord. 



Vraag 26: Welk symbool moet minstens tweemaal worden gebruikt om het jaartal op het tijdens 

deze zoektocht te bewonderen kunstwerk van André Taeckens in Romeinse cijfers uit te 

drukken? 

M.A. : I – V – X – L – C – D – M. 

Waar we deze vraag moeten oplossen, wandelen we langs de gebouwen van het Sint-

Rembertziekenhuis. In een inleidende tekst wordt ons verteld dat we daar een kunstwerk vinden in de 

vorm van een steen met het bouwjaar, dat van de hand is van de Torhoutse beeldhouwer André 

Taeckens, vermaard door zijn basreliëfs. Het bouwjaar 1948 zetten we om in Romeinse cijfers 

MCMXLVIII wat ons de antwoorden I en M oplevert. Maar … in het begin van de zoektocht werd ons 

vraag 3 gesteld bij het oorlogsmonument en ons aangeraden om dat eens goed te bekijken. Daarop 

komt namelijk ook een basreliëf voor, gemaakt door A. Taeckens en daarop vinden we de drie jaartallen 

1940 – 1945 en 1949. Met MCMXL – MCMXLV en MCMXLIX kunnen we ook nog X toevoegen 

aan onze tweemaal gebruikte Romeinse cijfers. 

 

Vraag 27: Op hoeveel hier terug te vinden parkeerplaatsen met onmiddellijk ervoor een 

verkeersbord met een witte letter “P” kunnen elektrische wagens worden geladen? 

M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen.  

Hier zijn zes parkeerplaatsen die voorzien zijn van het bord met witte “P”. Op vier ervan kunnen 

elektrische wagens opgeladen worden. Maar uiteraard kunnen we ook op de andere twee 

parkeerplaatsen onze boodschappen inladen in onze wagen. Het verwachte antwoord op deze vraag is 

dus zes. 
 

Zoals altijd was het ook nu weer aangenaam om door Torhout op zoek te gaan naar de antwoorden op 

de, in de eigen stijl van Jef, gestelde vragen.  

Tot einde maart kan nog deelgenomen worden aan een volgende inrichting die de naam kreeg ‘Speuren 

in Zedelgem’ en waar ook een Winterzoektocht en een fotozoektocht lopende zijn. 

Allen daarheen! 
 

                                                                                        J   (initialen van Jacky C.)   

 

 

   Score Caboraleden      max. 80            

 4 Vanacker Danny 78   33 De Grave Rony 76  

 5 Dierickx Koen 78  36 Wullaert Wim 76  

 7 Franckaert Rudi 78  40 Stevens Dirk 76  

 9 Mobaliu Maria 78  41 Vanhaverbeke Raf 75  

 11 Windels Ivan 78  42 Verheggen Herman 75  

 12 Jacobs Karel 78  46 Meulebrouck Marleen 75  

 14 Van Damme Herwig 78  48 Thienpondt Annette 75  

 15 Beernaert Stefaan 78  49 Belleter Linda 74  

 17 Malengier Marcel 78  54 Verlinde Willy 73  

 18 Danneels Ria 77  55 Duerinck Eugène 73  

 19 Engels Noël 77  57 Verlinde Marleen 73  

 20 Van Bruaene Jacques 77  62 Leterm Dirk 71  

 22 Colpin Jacky 77  67 Pas Roeland 68  

 23 Liefooghe Alix 77  68 Van Hemelrijck Maria 68  

 24 Pollet Noël 77  76 Meersman Lydia <68  

 25 Van de Velde Peter 77  78 Maesen Willy <68  

 29 De Vrieze Marianne 77  82 Van Wayenberge Robert <68  

 30 Knockaert Hans 77   83 De Vos Paul <68  




