
3de Al onder de weg van Maldegem 2019 

    VERBETERBLAD 

 

   ANTWOORDEN  

1   2-3  Herkenningspunten: www.terrassen-vanhoof.be (buitenzijde  

   onoverdekt terras) en www.aSa2000.com (op bevestigingspunt  

   reclamebord Jupiler).  

2   C-l-A-I-R  Op groen vuilbakje: "Plastics" en "Herentals",  

   Op bordje met hond: "Gas" en "Overtreders".  

   Op bord in de struiken: "verboden vuilnis te werpen".  
3   A  A: een continent: op de wereldbol zag men o.a. Afrika- Europa en een  

   deel van Azië. U wandelde ook in Maldegem (Europa) .  

   B: sterrenbeeld: leeuw bij deurbel ( huisnummer 38 B) is afgebeeld als  

   dier niet als sterrenbeeld.  

   C: toekan ≠- neushoornvogel.  

   D: "KRYCER" ≠ "KRYGER".  

   E: Karamel (Prisma: mengsel van gebrande suiker en dat zien we niet)  

4   4  "MARS" op 2 naamplaatjes (Brielstraat 34 en 34a) stond er (2x2)  

   "MARS" vermeld.  

5   Meer dan 19 - 20  1929 (uit tekst in boekje) en 2011 op het bordje met "Maurice De  

   Waele" (1932 - 2008) . Het jaar 2000 was deelbaar door 400 en dus  

   ook een schrikkeljaar! 20; is dus ook meer dan 19.  
6   2  Stem (1) - Spraak (2) - Taal (2).  

   Lezen (2)- Schrjjven (2) - rekenen (3).  

7  I  A - B -C  A.vogel (op straatnaambord).  

   B.paard (op reclamebord).  

   C.hond (op travee hoekhuis); (op winkelraam van zadelmakerij).  

   D.Tuimelaar (bordje verdwenen net voor aanvang zoektocht).  
 E. Koe (op reclameborden, maar meer dan 8 meter).  

8   Meer dan 4  Pleuse - gedACHTenis - DRIEs-  

   BronZES - gevALLEn, DhaENE, mAldegem en nog in enkele namen  

   zat 'AL' (telwoord) verborgen, dus 'meer dan 4'.  
9   15 - M  De Arabische cijfers 0, 7 en 8 ontbraken = 15.  

   M is het grootste cijfer.  

10   Maldegem  Wij vroegen niet de naam van de gemeente, wel de gemeente die je  

  deze gemeente  zag en dat was uiteraard Maldegem. Men moest ook als opdracht  

   "deze gemeente" noteren.  
11   A-B -C-D-E  A.tram - E. bus en C. ar, al dan niet verborgen op bordje uurregeling.  

   D.auto op bord met verboden autos te parkeren.  

   BJiets verborgen in "fietsers" op bord met "onbevoegden".  
12   pte _ 3de _ 4de _ Op infobord 2004 (1ste)-1923 (3de) - 1931 (4de) 1959 (6de) -1862(7de)  

  s= _ 10de  - 1897 (10de). Op reclamebord met "Duvel" 1871 (8ste ).  

   Ook nog 1988 maar 9ste ≠ 9de.  

13   0-1-2-4-5-6-7-8-  In de vraag stond 'volgens gegevens' en dat sloeg ook op de  

  9  telefoonnummers in het boekje waarin ook het logo stond van  

   sponsor Argenta. Enkel de '3' stond als laatste bij een faxnummer en  
 die werd niet beschouwd als een telefoonnummer.  

14   1-3  Op bordje bevestigd op tank (1968) = 1.  

   Info bordje "Oproep aan de vrede" 1914 - 1917 - 1918 = 3.  



15   Gek – vod - vlies   Maldegem (gek) –  Middelburg (vod).  
  Op rioolrooster Veldegem (vlies).  
Sint-Laureins maar stadgracht ≠  stadsgracht - Aardenburg 
(bloeiwijze). 1c- Vlaamse gemeente - Damme (waterkering, maar = 6de 
gegeven). 

  

16  meer dan 4 ~ 9  Gegevens op het infobord : x5 in de tekst en 4 maal op de afbeelding =   !
 

 9 en meer dan 4. "Fillippu" ≠ "Fillippus". Nieuwe spelregels! Lees  I

 punt C.3.5 van de nieuwe spelregels.    

17  Ja of neen  Ganzenbord of muizenbord  ?Alle vragen beantwoorden!    

 minder dan 9  Muisjes zijn gesuikerde anijskorrels (Prismaval).    

18  Centraal Station  Er werd de afkorting gevraagd van CS (Prisma: CS is de afkorting van I

    (Centraal Station).     

19  A.NW   A. )1914-1893 (- )1914-1891 (- )1918-1891) (1876- 1944 (-  

     1944 (- )1886 -1944 (- )1944-1896 ( en ook nog )1900 -1944 (  

 B.NW   B. Petrus - Petrus - Pharailde - Pieter = 4    

 C.NW   C. Het jongste slachtoffer kan gelijk waar gesneuveld zijn en is allicht   

hier niet   

    D. Er is ook een leeuw afgebeeld op deze gedenkmuur (= koning der   

D.W   dieren) .     

   E .  De slachtoffers uit WO 11 stierven niet ingevolge een    

 E.NW    wraakbombardement uit Wo I.    

20  rood - wit - blauw -  Bord tijdens zoektocht bijgekomen, met de gegevens op dit bord kon   

 bruin - geel - zwart -  men ook nog groen vormen, wordt voor iedereen juist gerekend.   

groen         

21  Turk    Op bord met Van In konden wij het zesletterwoord "Sanoma" lezen   

    daar kon je "Osmaan" met vormen = Turk.    

22  19941488  Op infobord )1488 -    

  2006    Op rioolrooster :    

 3199    Op spoorrail: )1993 .(     

    )1446 #'1464 en "1702 " ≠ "1702 .("    

23  9 -10   Op bord met "Nederland" staat er ook "Eindhoven" = 9 . Op rode paal   

    staat onderaan ook nog "Zoetermeer" = 10  .    

    Enkel zoeken op Nederlands grondgebied! Het infobord met    

    "Munster" )7 ( en "Sluis )"5 ( staan op Belgisch grondgebied.    

24  23    Dit was een heus telvraagje met 23 als resultaat.    

25     Op stenen bord bij het oud gemeentehuis:    

 A  kaartenboek  A. LAATSTE = atlas - B. BESTUUR = rebus.    

  8.  beeldraadsel  Op riooldeksel: C.  COOLENS = close! E. SCONE = rond cakeje.   

  C .  intiem  Met de naam Verbeke op het stenen bord kon men ook nog beker   

  E. rond cakeje  vormen maarhoog kopje ≠ laag kopje (Prisma).    

26  De Tol {café restaurant)  Bij driesprong (wegopdracht 33 op zijgevel van woning zag men een   

    bord met "DE TOL". Niet Bistro-Café De Statie  zie regl. 3    

~
27  3    August Rodts / Augustus Ghislenus De Cremer en Jesus Christus   

    kwamen hier voor met hun afbeelding, naam  +familienaam.    

    Ook Wilmer Verniers was daar afgebeeld, maar stierf in 1950 , dus na   

    het einde van WO II en telde dus niet mee.    

28  PELDERUN  Op echte schandpaal: PELDERIJN.    

 Kaak - Pilorijn -  Op infobord: KAAK - PILORIJN.    

29  meer dan 5  .. 9  Op diverse borden weer te vinden:    



    x3 Middelburg -lx Aardenburg - x4 Gent.    

    Op rustbank: lx Gouda = 9 I meer dan 5.    

30  herfstmaand -  Cryptische omschrijving: Rio = hoog opgesneden damesslipje en pact=   

 slachtmaand  afspraak. In de onmiddelijke omgeving van Riopact vonden wij    

    96-9-13 op riooldeksel en 13/11/1996 in boordsteen.    

    september = herfstmaand; november= slachtmaand.    

  Foto-opdracht 1   E -C- 0- B-A ..     

  
Foto-opdracht 2  

 0- B - E - A - B - 0 (C was niet juist - de foto-opdracht   

   begon AAN de voordeur van woning met huisnummer 22 .(   

 Schiftingsvraag 1: 985  

Schiftingsvraag 2 :40  
     

 
 
 



 



REGLEMENT 

1.   Deze autozoektocht gaat door vanaf 2 februari tot en met 6 mei 2019.  
      De prijsuitreiking vindt plaats in het Lokaal Dienstencentrum LOC Oud St. Jozef, Mevrouw  
      Courtmanslaan 92, Maldegem op vrijdag 24 mei 2019 om 19.30 uur. De verbeterbladen worden  
      uitgedeeld vanaf 19.00 uur. Er wordt geen verwittiging meer verstuurd.  
2.   Door zijn deelname aanvaardt de deelnemer dit reglement. De organisatoren verklaren  nadrukkelijk  
      dat er voor deze zoektocht geen enkele verzekering werd afgesloten. De deelnemers verklaren  
      daarom uitdrukkelijk dat ze deelnemen op eigen risico.  
3.   Wanneer 'hier' wordt gebruikt in een vraag of bij een opdracht, dan heeft dit nooit betrekking op de  
      zoektochtenbundel zelf. Wat de samensteller u meedeelt moet als waarheid worden aangenomen.  
      'Volgens gegevens' zijn gegevens ter plaatse en/of gegevens die vermeld zijn in deze zoektochten- 
      bundel.  
4.   Waar we 'in de omgeving van' gebruiken, dan bedoelen we 'binnen de 15meter van' (met inbegrip   
      van het voorwerp zelf). Waar we 'in de onmiddellijke omgeving van' gebruiken, dan bedoelen we  
      'binnen de ~ meter van' (met inbegrip van het voorwerp zelf).  
      Waar we 'bij of nabij' gebruiken, dan bedoelen we 'binnen max. 2 meter' (met inbegrip van het  
      voorwerp zelf).  
5.   Zoek geen val in de wegbeschrijving. Deze wordt aangegeven door genummerde opdrachten die in  
      volgorde moeten worden uitgevoerd.  
      Hierbij worden de volgende afkortingen gebruikt: R = rechts, L = links, RD = rechtdoor, HNV = hier  
       niet vermeld, gv = geen val. Het verkeersreglement heeft absolute voorrang.  
6.   Wat op het routeblad tussen dubbele aanhalingstekens staat, moet als tekst worden gelezen. Het    
      lettertype speelt geen rol, de schrijfwijze echter wel.  
      Vb.: "BOERDERIJ" = "boerderij" = "Boekderil" maar "BOERDERIJ" t: "BOER DERIJ", "BOERDERIJ" t:  
      "BOERDEREI" . Tekens vreemd aan het alfabet mogen steeds worden weggedacht en vormen een  
      spatie (vb. "BOER-DERIJ" = "BOER DERIJ"). Geloof nooit in tikfouten!  
7.   Wat op uw routeblad niet tussen dubbele aanhalingstekens staat, duidt op het voorwerp of een  
      afbeelding ervan. Vb.: kerk, u moet zoeken naar een kerk of een afbeelding van een kerk.  
8.   Een deel van een geheel waaraan u duidelijk het geheel herkent is geldig (als er dus naar een leeuw  
      gevraagd wordt, en u vindt een leeuwenkop, dan telt dit voor een leeuw).  
9.   Toevallig aangebrachte zelfklevers, affiches en echte vlaggen tellen niet mee.  
       Het is steeds verboden private grond te betreden om antwoorden op vragen te zoeken.  
10. Enkel de reeks van 26 letters van ons alfabet zijn geldig.  
      De klinkers zijn: a, e, i, 0, u, y. De ij bestaat uit 2 letters!  
       Enkel de volgende cijfers komen in aanmerking voor het oplossen van de vragen:  
       - De Arabische cijfers: 0, 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9.  
       - De Romeinse cijfers met hun respectievelijke waarde tussen haakjes:  
          1(= 1), V (= 5), X (= 10), L (= 50), C (= 100), D (= 500), M (= 1000).  
      De namen van de muzieknoten zijn: do, re, mi, fa, sol, la, si, ut.  
      11. Een = onbepaald lidwoord. Één = één = 1, niet meer en niet minder.  
      Een opgegeven aantal moet steeds correct worden weergevonden (vb. 4 bomen t: 3 bomen).  
12. Elke vraag moet beantwoord worden! Elke vraag eindigt met een vraagteken. Soms wordt, in plaats  
       van een vraag te stellen, een opdracht gegeven. Deze opdracht moet dan ook uitgevoerd worden.  
       Er is geen enkele vraag waar u niet kunt op antwoorden. Dit betekent dat u nooit kunt antwoorden  
       met "strikvraag", "onmogelijk", "onbepaald", "nul", "zero", "0", "niets", ... tenzij een dergelijk  
       antwoord hij de opgegeven keuzemogelijkheden vermeld is.  
13. Noteer uw antwoorden op de schrijfwijze zoals die ter plaatse wordt gebruikt. Vb. 1 ≠ I.  
       De antwoorden moeten in de juiste volgorde worden ingevuld in de vakjes op het antwoordenblad.  
       Het schrappen, wijzigen, doorhalen, gommen, onleesbaarheid ... van de antwoorden op het  
       antwoordenblad wordt altijd fout aangerekend.  
14. Bij een vraag gevolgd door "M.A." (= Mogelijke Antwoorden) dienen alle verschillende correcte  
       antwoorden (te kiezen uit de opgegeven keuzemogelijkheden) worden gegeven. Let op: het aantal  



       antwoorden kan bij dergelijke vragen één zijn maar ook meerdere antwoorden kunnen correct zijn,  
       ook al is de vraag in het enkelvoud gesteld. Bij een vraag gevolgd door K.U. (= Kies Uit] is er slechts  
       één antwoord correct (te kiezen uit de opgegeven keuzemogelijkheden).  
15. Wanneer een bepaald lidwoord ('de' of 'het') wordt gebruikt in een vraag of opdracht (vb. Hoeveel  
       letters komen er voor op het straatnaambord?) dan dient u voor ieder straatnaambord afzonderlijk  
       een antwoord te noteren op het antwoordenblad.  
       (vb. veronderstel dat er 4 straatnaamborden zijn met respectievelijk "Kerkstraat", "Kerkpad" ,  
      "Paddestraat" en "Veldwegje") (dan moet geantwoord worden met: 10 - 7 -11- 9).  
       Wanneer dezelfde vraag gesteld wordt met ... op een straatnaambord?, dan is het antwoord: 37  
      (dit is één antwoord, nl. 10+7+11+9 = 37).  
16. Zoek geen oplossingen achter vensterglas, glasdeuren, brandglasramen, uitstalramen of vensters  
       van woningen. De gegevens achter beschermglas (vb. ter bescherming van een heiligenbeeld) tellen  
       wel mee! Zoek geen val in voorzetsels (aan, in, op, tegen, ... ). Het Prismawoordenboek (45e druk) is  
       van toepassing. Uitdrukkingen in 'Prisma' hebben voorrang op de gewone betekenis. Voor woorden,  
       afkortingen, en uitdrukkingen die voorkomen in 'Prisma' gelden enkel de betekenissen zoals vermeld  
       in 'Prisma'. Komt een woord niet in Prisma voor, dan wordt het in zijn algemene gangbare betekenis 
       gebruikt.  
17. Zoek geen valstrik op het gebruik van het woord 'bord'. Het is zowel de benaming van een plank, een  
       plaat ... in PVC, steen, hout, metaal, .....  
18. In het woord "tafel" zitten volgende woorden verborgen: "taf', "fel", "af' en "el", "tafel" is geen  
       verborgen woord. In het woord "tafel" zitten volgende woorden omgekeerd verborgen: "lef", "fat",  
       "fa" en "at". In de tekst"smash op tafel" zitten o.a. volgende woorden verborgen: "ma", "as", "hop",  
       "taf', "el", "fel", "af', "smash", "op" ,"tafel". In de tekst"smash op tafel" zitten o.a.  volgende    
       woorden omgekeerd verborgen: "lef' , "fat" , "fa" , "at" en "po".  
19. Met naam van een persoon bedoelen we voornaam + familienaam of familienaam + voornaam.  
       (voornaam = al dan niet volledig vermeld).  
20. Wijzigingen gedurende de zoektocht zullen worden uitgehangen aan café" 't Voske" – Nieuwstraat 57  
       - 9990 Maldegem en kunnen ook geraadpleegd worden op de website:  
       www.komopmaldegem.be en op de website www.wrvzoektochten.be. 
21. Iedereen die zijn of haar antwoordenblad op tijd indient, volledig of onvolledig, heeft recht op een  
       prijs. Dit moet ten laatste op woensdag 8 mei 2019 in de brievenbus gestopt worden of met de  
       post toekomen (poststempel van maandag 6 mei) op volgend adres: Dirk Temmerman - Azalealaan 9 –  
       9990 Maldegem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste deelnemer/deelneemster,  

We heten u van harte welkom op deze tweejaarlijkse zoektocht 'Al onder de weg van Maldegem' die werd 

samengesteld ten voordele van 'Kom Op Tegen Kanker'. In tegenstelling tot de vorige editie, die ons 

vragen opleverden in Maldegem-centrum, Adegem en Maldegem-Kleit, belichten we nu niet alleen 

Maldegem-centrum, maar ook de mooie historische deelgemeente Middelburg. Het betreft hier een 

autozoektocht (± 18 km), met inbegrip van 2 boeiende wandelingen. U krijgt 30 vragen voorgeschoteld, 

tijdens een eerste wandeling in 'Maldegem- centrum' en tijdens een tweede wandeling in de historische 

deelgemeente 'Middelburg' dienen jullie ook nog een vijftal foto's te lokaliseren (Foto-opdracht 1 en Foto-

opdracht 2) . Tussen deze twee wandelingen in rijden we langs rustige wegen en heel wat natuurpracht. 

Wij houden ook even halt bij nog een aantal mooie locaties voor het oplossen van enkele vragen. Wij gaan 

zelfs even 'over de schreve' en we hebben op het grondgebied van onze Noorderburen nog twee  

vragen voor jullie in petto. Ten slotte dienen jullie ook nog twee schiftingsvragen op te lossen.  

Vooraleer uw eerste wandeling in Maldegem-centrum aan te vatten kan u op een veilige manier uw wagen 

achterlaten op de gratis parking (die plaats biedt aan 29 wagens) in de onmiddellijke omgeving van café" 

't Voske" (Nieuwstraat 57).  

In dit café kan u ook terecht voor één of meerdere deelnameboekjes. Opgelet! Het café is wel op  

zaterdag-, zondag- en maandagnamiddag gesloten vanaf 14.00 uur.  

Wij starten en eindigen dan ook met onze eerste wandeling (± 900 rn) aan dit gezellig café waar Bertje en 

Johan jullie altijd met de glimlach verwelkomen en jullie graag een biertje met een hemelse smaak uit hun 

rijk aanbod serveren.  

In de historische deelgemeente 'Middelburg' gaat onze tweede wandeling door die ± 1500 m bedraagt. Wij 

verkennen het toenmalige middeleeuwse stadje 'Middelburg', gesticht in 1454 door Pieter Bladelin , een 

rijke poorter uit Brugge. In 1796 werd dit stadje met nauwelijks een paar honderd inwoners omgevormd 

tot een gemeente. Met de grote fusies der gemeenten in 1977 werd Middelburg een deelgemeente van 

Maldegem. Deze deelgemeente heeft meteen ook de hoogste postcode van het land (9992).  

Er rest mij nu nog enkel u heel veel succes toe te wensen, geniet van het mooie Maldegem met  

zijn prachtige landelijke natuur en zijn historische deelgemeente Middelburg, waar cultuur en de  

middeleeuwen nooit ver weg zijn. Vooraleer u van start gaat toch nog even dit: Wees voorzichtig  

en hou het netjes onder de weg!  

 

     You'lI Never Walk Alone  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



ROUTEBLAD 

Foto-opdracht 1 :Tijdens de eerste wandeling in het centrum van Maldegem dient u de vijf 
hieronder afgebeelde foto's te rangschikken in de volgorde zoals u ze voorbij wandelt.  
(= telkens bij het voorbijwandelen de bij de foto horende letter noteren).  
Het antwoord dient u onderaan uw antwoordenblad in te vullen naast het vakje  
 
"Foto-opdracht 1 wandeling in Maldegem". (vb. D - A - C - B - E).  
 

        A.                       B.                      C.                                 D.                     E.  

 

Starten doet U aan het café “ ‘t Voske", waar we meteen een eerste  'digitaal' vraagje hebben 
bedacht.  
In de onmiddellijke omgeving van de toegangsdeur van café “ ‘t VOSKE" wordt een URL-adres  
(Uniform Resources Locator) vermeld. (vb. www.komopmaldegem.be)  
 
Vraag 1: Hoeveel verschillende klinkers bevat het URL-adres dat hier in de onmiddellijke 
omgeving van de toegangsdeur van bovengenoemd café vermeld wordt!  
(tip: u dient niet te zoeken op het overdekte terras !)  
M.A.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 .  

 
 
 
1. U vervolgt uw weg langsheen het overdekt terras, u bemerkt aan uw linkerzijde de gratis   
    openbare parking van de gemeente Maldegem die plaats biedt aan 29 wagens.  
    U wandelt steeds verder op het trottoir en bij het huisnummer "27" dwarst u de straat, dit is na  
    ±80 m, u begeeft zich via de kasseitjes naar een klein pleintje met drie rustbanken. In de  
     onmiddellijke omgeving van dit pleintje met drie rustbanken bemerkt u o.a. enkele  
     waarschuwingen inzake zwerfvuil en hondenpoep.  
 



Vraag 2 : Welke letter uit ons alfabet komt, in het woord dat eindigt op de letter 's' , 
onmiddellijk voor de bedoelde letter 'S', in de onmiddellijke omgeving van dit pleintje met 
drie rustbanken? (vb. Vlaams Fonds). (tip: zelfklevers tellen hier niet mee !)  
M.A.: E – C – L – A – I – R .   

 
 
2. U begeeft zich terug naar het trottoir en bij huisnummer "23" vervolgt u uw weg naar L, richting  
    3 garageboxen. Bij de rechtse garagebox wandelt u naar R het kleine steegje in. Vanaf hier  
    tot aan wegopdracht 4 gaan we op zoek naar de antwoorden op de vragen 3 - 4 en 5.  
 

*** Graffitikunstenaars.  
In Maldegem zijn er heel wat plaatsen waar graffitikunstenaars aan het werk geweest zijn, in dit  
steegje ziet u aan uw rechterzijde hiervan een mooi voorbeeld. Een reuzengrote tropische vogel 
trekt meteen de aandacht, alsook een planeet die rond de zon draait en een prachtige sterren-
hemel. 

 
3. Na ± 100 m op het einde van het steegje wandelt u naar R (= 1ste  gedeelte van de Brielstraat,  
    geen val).  
 
Vraag 3: Welke van onderstaande gegevens bevinden zich langs uw wandelweg in het 1ste  
gedeelte van de Brielstraat?  
M.A .. A. een continent – B. sterrenbeeld? – C. toekan – D. "KRYGER" – E . Karamel.  
(u dient enkel te antwoorden met de letter die het juiste antwoord voorafgaat). 
We bevinden ons op het continent Europa. 
NIET Toekan niet in Brielstraat 
NIET “KRYGER” ≠ “KRYCER” 
Niet karamel = mengsel van gebrande suiker waar toffees van worden gemaakt 
Kan men een afbeelding van een leeuw beschouwen als een sterrenbeeld? 

 



Vraag 4 : Hoeveel keer wordt hier een naam vermeld van een planeet die rond onze zon 
draait?  
M.A.: minder dan 1 – 1 – 2 – 3 – 4 .  

 
 
*** Maurice De Waele - oud-winnaar 'Tour De France'.  
Maurice De Waele werd geboren in Lovendegem in 1896 en stierf hier in Maldegem in 1952.Hij 
gaat zonder twijfel de geschiedenis in ars één van de bekendste sportlui uit het Meetjesland. Die 
eer heeft hij te danken aan zijn overwinning tijdens de Tour de France in 1929. Een 'Tour' waarin 
hij reeds tweemaal op het podium stond (2de in 1927 en 3de in 1928) na de eindwinnaar Nicolas 
Frantz.  
Omwille van zijn regelmaat kreeg hij de bijnaam 'de metronoom'. Op dit bord bemerkt u de oude  
werkplaats in deze straat waar de rijwielfirma Maurice De Waele & Co gehuisvest was.  

 
Vraag 5: Hoeveel schrikkeljaren zijn er verlopen tussen het jaar waarin Maurice De Waele de 
Ronde van Frankrijk won en het jongste jaar dat hier op het bord met "Maurice De Waele" 
vermeld wordt?  
M.A. : meer dan 19 - 19 - 20 - 21- 22 - minder dan 20. 
Tussen 1929 & 2011 
 
1932  1972 
1936  1976 
1940  1980 
1944  1984 
1948  1988 
1952  1992 
1956  1996 
1960  2000 
1964  2004 
1968  2008 
 
 
 



4. Na ± 200 m (= aan rotonde) wandelt u eventjes naar R en u dwarst na i: 10 m via het zebrapad 
    de weg richting '"t Hoeveke". Daar naar L en even verderop aan de gevel van residentie "De  
    Meunne" met huisnummer 66_ een volgend vraagje.  
 
Vraag 6: Welk cijfer hoort er logischerwijze op de plaats van het sterretje volgens de 
gegevens die vermeld zijn op het bord met "Logopedie" dat bevestigd is op de gevel van 
de residentie "De Meunne" met huisnummer "66"?  
                                                             1  –  2  –  2   
                                                             2  –  *   –  3   
K.U.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 .  
 

 
5. Bij het bord met "AXA" (boven de toegangsdeur) van de financiële instelling wandelt u naar R  
    (= 2de gedeelte Brielstraat, geen val). In dit z" gedeelte van de 'Brlelstraat' gaan we op zoek  
    naar afbeeldingen van een dier.  
 
Vraag 7 : Welk dier wordt hier afgebeeld in de onmiddellijke omgeving van dit 2de  gedeelte 
van de 'Brielstraat' ?  
M.A. : A. vogel – B. paard – C. hond – D. tuimelaar – E . koe.  
(u dient enkel te antwoorden met de letter die het juiste antwoord voorafgaat).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Na ± 200 m op het einde van 'srietstraat' wandelt u via het zebrapad naar L en zo'n 5 m verder  
    neemt u het volgende zebrapad naar de overzijde van de weg (richting gedenkplaat ter ere van 
    het 39ste  Linieregiment).  



 
Vraag 8 : Hoeveel Nederlandstalige namen 
van minstens twee letters van een getal of 
telwoord komen verborgen voor in de 
volledige tekst op de gedenkplaat ter ere 
van het 39ste  Linieregiment?  
K.U. : minder dan 1 – 1 – 2 – 3 – 4 – meer 
dan 4. 
acht  
alle 
allen 
pi 
drie 
zes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Na de vraag te hebben opgelost keert u terug in omgekeerde richting tot aan het  Neoclas- 
    sicistische hoekhuis met voorgevel in de Stationsstraat (43). Daar naar L.  
 
U blijft enkel zoeken aan de rechterzijde van uw wandelweg. Aan de garagepoort nabij  
huisnummer "43B" lossen wij de volgende vraag op.  
 
Vraag 9 : Wat is de som van de Arabische cijfers die NIET voorkomen op een nummerplaat 
die bevestigd is op de garagepoort nabij huisnummer "43B" en wat is het grootste cijfer 
(in waarde)?  
15 / 9 –  M 
7+8    
grootste cijfer in waarde = arabisch 9 / Romeins M 

 
Even verderop aan uw rechterzijde bemerkt u de restanten van de 'Rotsaertmolen'. 
 
 
 



*** Rotsaertmolen.  
Deze bakstenen achtkantige molenromp was oorspronkelijk een koren windmolen. Als één van 
de nog bewaarde molenrompen is deze voormalige Rotsaertmolen een kostbare materiële 
getuige van het voorheen zo omvangrijke molenpatrimonium van Maldegem. De oprit met 
kasseien en het maalstenen verharde erf voor de molen maken integroal deel uit van deze sinds 
2004 beschermde molensite.  

 
8. U vervolgt steeds uw weg (± 180 m). Vanaf hier tot aan het eclectische hoekhuis met nummer   
    "77" zoekt u de oplossing op vraag 10.  
 

*** Gevoel voor Tumor.  
Vorig jaar konden wij op 'één' kennis maken met 'Gevoel voor tumor'. Deze serie vertelde het 
verhaal van Tristan Devriendt, een 25-jarige geneeskundestudent en zoon van tegelboer Dirk, bij 
wie plots kanker werd vastgesteld. De serie was gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van ex-
kankerpatiënt Leander Verdievel. Zijn verhaal konden wij wekelijks met een lach en een traan 
volgen. Voor vele mensen zal dit verhaal heel herkenbaar geweest zijn. 

  
Aan uw rechterzijde bemerkt u op een voorgevel een wandteqel met daarop de naam van  
"Raymond Bauters" tegelboer uit 1926 en pionier van het huidige tegelbedrijf 'souters' in Eeklo.  
 
Vraag 10 : Welke gemeente ziet men hier bij "Raymond Bauters", pionier van het huidige  
tegelbedrijf Bauters? Noteer "deze gemeente" volgens de juiste schrijfwijze.  
Maldegem / “deze gemeente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Architectuur.  
Op de viersprong bemerkt u het eclectische hoekhuis (hoek Stationsstraat- Stationsplein) dat 
dateert uit "1902". Dit jaartal is in goudkleurige letters bovenaan de gevel in een steen 
aangebracht.  
Momenteel is hier een advocatenkantoor gevestigd maar van 1952 tot 1969 fungeerde dit gebouw 
als gendarmerie. Op de top van dit huis ziet u een ijzeren tulpvormige windvaan, in deze windvaan 
zitten ook de initialen van de bouwheer verwerkt (MVK) wat staat voor M. Van Kerschaver.  

 
9. Bij dit eclectische hoekhuis wandelt u naar R en. u neemt na ± 15 m het zebrapad naar de  
    overzijde van de weg (=Stationsplein). U vervolgt uw weg naar R (richting station). Voor de  
   antwoorden op de vragen 11 en 12 dient u enkel te zoeken aan de linkerzijde van deze straat.  
 
Aan de bushalte met haltenummer "202058" van 'De Lijn', in de onmiddellijke omgeving van de 
fietsstalling blijft u even stilstaan. U gaat op zoek naar het antwoord op vraag 11.  
 



Vraag 11 : Wat is de naam van het vervoermiddel die al dan niet verborgen voorkomt in 
een woord, dat op een bord in de onmiddellijke omgeving van de fietsstalling wordt 
vermeld?  M.A. : A. tram – B. fiets – C. ar – D. auto – E. bus.  
(u dient enkel te antwoorden met de letter die het juiste antwoord voorafgaat).  

 
U bent er bijna .... Aan Bistro - Café "De Statie". U dient slechts nog één vraagje te beantwoorden 
op onze eerste wandeling in het centrum van Maldegem. Hierna kunt u gerust al eens genieten in 
deze Bistro-Café en de innerlijke mens al eens versterken met een natje enjof een droogje. 
 

*** Bistro - café "De Statie" - Maldegems gezelligste praat- en eetcafé  
In een klein stationnetje, tot 's morgens in de vroegte!  
In dit sfeervol populair en gezellig eetcafé in Maldegem kunt alvast een heerlijke tussenstop 
maken. Buiten heel wat verscheidenheid aan heerlijke dranken kunt u in deze bistro ook genieten 
van lekker eten in het mooi gerestaureerde stationsgebouw.  
Van op het terras langs de spoorlijnen hebt u een mooi uitzicht op de (nog steeds actieve)  
stoomtreinen. Op de wit geschilderde gevel bemerkt u ook nog een toeristisch bord met daarop 
de nodige uitleg over dit Stoomcentrum.  

 
Vraag 12 : Uit welk decennium dateert het jaartal (bestaande uit 4 cijfers) dat vermeld 
wordt op of aan een bord dat bevestigd is op de wit geschilderde gevel van café "De 
Statie" ? M.A. : 1ste  –  2de  –  3de  –   4de  –  5de –   6de   –   7de   –    8ste   –    9ste   –   10de . 
                        2004               1923      1931            1959      1862       1871       1988        1897 
 
OPGELET:  
9ste ? ≠ 9de ? 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U wandelt RD en na ± 40 m komt u terug aan de gratis parking. U vervolgt uw weg.  
 
10. Bij het verlaten van de parking rijdt u naar L (=Nieuwstraat) en na i: 130 m neemt u de tweede  
      afslag aan de rotonde, dit is verder de Nieuwstraat volgen.  
11. Bij de viersprong aan het gemeentehuis bocht u mee naar L, let op de voorrangsregels op dit  
      punt!  
12. Na ± 180 m bij driesprong R (wegwijzer naar "ZWEMBAD" en "TC LOBBEKE").  
13. Na ± 135 m bij rotonde aan het 'Sint-Anna zwembad' neemt u de 1ste afslag R (= GIDSENLAAN).  
14. Na ± 450 m in de bocht nabij een verkeersplateau slaat u L af (kasseiweg) en u parkeert uw  
      voertuig in de nabijheid van dit plein waar ook een Leopardtank lAl uit WO 11 tentoongesteld  
      staat. In de onmiddellijke omgeving van deze Leopardtank bevindt zich ook een informatiebord  
      waarop men de gegevens kan vinden voor het oplossen van vraag 14.  
 
Vraag 13: Welk Arabisch cijfer komt volgens gegevens, als laatste voor in een telefoon- 
nummer dat vermeld wordt in de onrniddellljke omgevlng van het logo van de financiële 
instelling 'Argenta'?  
(vb. 050/66 74 52). (tip: faxnummers beschouwen we niet als telefoonnummers).  
M.A.: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 .  
OPGELET: Volgens gegevens dus ook op routeblad  bijnemen in de onmiddellijke 
omgeving van de advertentie voor ‘ARGENTA’ 

 
 
 
*** Leopard 1A1 
Deze Leopard lAl-tank werd in 2001 in bewaring gegeven door het Koninklijk Museum van het 
Leger en de Krijgsgeschiedenis. Dit alles om de vriendschapsbanden tussen de gemeente 
Maldegem en de twee Gidsenregimenten te bevestigen. Deze tank dateert echter uit WO 11.  
De Engelsen gebruikten wel al tanks van een ander type in WO I , maar in Vlaanderen werden 
geen tanks gebruikt in WO I. Deze gevechtstank werd in 2016 door een groep vrijwilligers 
vakkundig gerestaureerd. Zij konden hierbij rekenen op het deskundig advies en materiaalsteun 
van KapiteinCommandant Pascal Mathieu van het Koninklijk Legermuseum.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vraag 14: Hoeveel verschillende jaartallen uit de vorige eeuw komen voor op het 
informatiebord met o.a, "gemeente"?  
M.A.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 .  



15. Wij rijden rond dit pleintje (kasseiweg). Op het einde van dit pleintje aan 2 elektriciteitscabines  
      slaat u L af, u volgt verder de Gidsenlaan.  
16. Na ± 350 m neemt u de 2de straat L (= Oude Aardenburgsesteenweg) en u parkeert u voer-  
      tuig hier onmiddellijk in een van de voorziene parkeerstroken aan uw linkerzijde. U wandelt   
     naar de paal waarop een aantal borden zijn bevestigd waarop de namen van een vijftal   
     (deel)gemeenten voorkomen. In de onmiddellijke omgeving van deze paal met een aantal  
     borden gaan we op zoek  naar het antwoord op vraag 15. 
 
Vraag 15 : Welke van de vijf volgende mogelijkheden zijn een betekenis of omschrijving 
van een woord met drie opeenvolgende letters (vetjes in Prisma) dat verborgen voorkomt 
in de naam van een Vlaamse {deel)gemeente die wordt vermeld in de onmiddellijke 
omgeving van de hierboven bedoelde paal?  
M.A. : gek - bloeiwijze - stadgracht - vod - vlies - waterkering.  
stadgracht ≠ stadsgracht 

 
Na ± 200 m bij viersprong rijdt u naar L (=BUURTSTRAAT). 
 
 



17. U rijdt 1: 1100 m tot einde weg. Bij viersprong rijdt u naar R tot aan de verkeerslichten.  
      Aan   deze verkeerslichten, rijdt u RD (u dwarst zo de drukke N49, dus opgelet!)  
18.U volgt nu de landelijke Vakebuurtstraat en na 1: 850 m houdt u nabij een bocht even halt   
     aan een bord met "Paardenmelkerij Filippus".  
 

*** Paardenmelkerij Filippus  
Filippus heeft zijn oorsprong in het Grieks en betekent 'paardenvtiend'. Filippus is naast een  
paardenmelkerij ook een vakantiehoeve waar het leuk en rustig vertoeven is.  
Slapen met zicht op de paarden is de ultieme droom van iedere paardenliefhebber!  
Bij Filippus worden er ook paardrijlessen en ponykampen gegeven.  

 
Vraag 16 : Hoeveel maal komt de naam "Filippus" hier voor op het bord waarop ook een 
edel dier is afgebeeld?  
M.A.: meer dan 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - minder dan 9 - meer dan 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Na deze vraag te hebben opgelost, rijdt u nog 1: 250 m RD en rijdt u de eerste straat R in  
      (="PADDEPOELE-STRAA T").  
20. U volgt deze landelijke "PADDEPOELE-STRAAT". Na 1: 900 m bij driesprong met  
      "PADDEPOELE- STRAAT" nog steeds RD en na 1: 400 m, bij de volgende driesprong met   
      "PADDEPOELEWEG" L .  
      U volgt dit kronkelend wegje 1: 200 m tot einde weg. U rijdt naar R (= "ROKALSEIDESTRAAT").  
21. Na 1: 85 m houdt u halt aan het land- en tuinbouwbedrijf, genaamd "De wereld van Pierlepein".  
 
In de onmiddellijke omgeving van dit land- en tuinbouwbedrijf komen een paar borden voor met  
daarop een afbeelding van een diertje dat nogal een 'piepend geluid' maakt, soms geheel en  
soms goed verstopt in een soort ganzenbord of moeten we in dit geval beter spreken van een  
muizenbord?  
JA of NEEN 
 
Vraag 17: Hoeveel muisjes komen hier op het bord met 
"Pierlepein" geheel of gedeeltelijk voor?  
M.A.: minder dan 9 - 9 -10 -11- meer dan 12 .  
muisjes = gesuikerde anijskorrels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. U vervolgt uw weg RD en na 1: 300 m rijdt u over een brugje RD (= "KRIELSTRAAT").  
      U volgt dit kronkelend wegje tot aan de driesprong met "AARDENBURG-KALSEIDE".   
      U dwarst de weg en rijdt naar L. Let op: drukke baan!  
23. Na ±: 1000 m, even over het viaduct, volgt u de voorsorteerpijlen naar L ,bij de laatste voorsor-  
      teerpijl neemt u de afslag naar L (= "MIDDELBURG"). U volgt langsheen het Leopoldkanaal  
      de "D/JKSTRAA T" RD. Na 1: 2500 m ziet u aan uw rechterzijde een groen gekleurde elektri-  
      citeitskast, even verderop bij driesprong met "VKA Middelburg" R (="SCHORREWEG").  
24. Einde weg (dit is na 1400 m) R (=KLOOSTERSTRAAT).  
In de omgeving van de Praat- en Sneukelkroeg "Convent Sinte Clara" parkeert u uw voertuig en  
stapt u uit voor de tweede wandeling} ditmaal in het historische 'Middelburg'. Uw wandeling  
begint in de Kloosterstraat aan de voordeur van de woning met huisnummer 22, dit is de eerste  
woning na ± 18 m van bushalte "Leiputje". 
 

Middelburg 
 
 

*** Pieter Bladelin (ca.1420-1472).  
Pieter Bladelin was schatbewaarder van de Ridderorde van het Gulden Vlies (Brugge) en tevens 
rechterhand van Hertog Filips De Goede, hij stichtte in 1454 de stad Middelburg. De in oorsprong 
niet-adellijke Bladelin werd net voor zijn dood geridderd. Bladelin stierf kinderloos in 1472, vier 
jaar later stierf zijn echtgenote Margaretha Van de Vagheviere. Guillaume Hugonet, kanselier van 
Bourgondië, verwierf Middelburg. Onder Willem Hugonet 11 kende de stad haar hoogste bloei.  
Kasteel en stad leden in 1488 grote schade in de strijd tegen Maximiliaan van Oostenrijk. De  
verheffing tot graafschap in 1617 met Philips de Merode als de eerste graaf, kon de verdere  
teloorgang niet beletten. In 1796 werd Middelburg een gewone gemeente, tot eind 1976 bleef de  
gemeente Middelburg op eigen benen staan, met de grote fusiegolf werd het in 1977 een deel- 
gemeente van Maldegem.  

 
 



*** Klooster Arme Klaren  
Het oudste deel van het gebouw dateert van 1515. Het was een van de eerste slotkloosters van 
de Clarissen in de streek. Op het hoogtepunt verbleven er vierentwintig nonnetjes, maar het 
klooster werd grotendeels verwoest in 1604. Dat was het einde van de zogenaamde Arme Klaren 
in Middelburg.  
Momenteel herbergt hier een middeleeuwse praat- en sneukelkroeg , met trappistenbier.  
Op de bierkaart van deze kroeg staat geen pils, maar wel enkele streekspecialiteiten van wat onze 
Belgische brouwerswereld te bieden heeft. Met in de eerste plaats onze trappistenbieren. Voor 
wie daar iets hartigs bij wil, is er zelfgebakken taart en boterhammen met boerenbeleg. Grote 
eiken kloostertafels, een middeleeuwse vloer en een prachtig gerestaureerde schouw zijn een 
belangrijk deel van het uiterlijk. Het terras aan de tuinzijde sluit daar bij aan. /n de tuin zijn nog de 
fundamenten van een kapel en een stukje oude kademuur gevonden. Op de buitengevel bemerkt 
u een godsdienstig kruis met daarop drie letters die een afkorting vormen en verwijzen naar de 
vroegere bestemming van dit gebouw.  

 
Foto-opdracht 2 :Tijdens deze tweede wandeling in dit vroeger middeleeuws stadje dient 
u deze vijf hieronder afgebeelde foto's te rangschikken in de volgorde zoals u ze voorbij 
wandelt. (max.30 m - telkens bij het voorbljwandelende bij de foto's horende letter 
noteren).  
C D B E A B D 

 

 
 
Vraag 18 : Als je weet dat de laatste afgekorte letter 
'C' op het godsdienstig kruis op deze wit 
geschilderde muur staat voor Clara, voor wat staan 
dan de letters CS als afkorting?  
Centraal Station 
CS = volgens Prisma Centraal Station 
 
 
 
 
 
 
 



25. Na ± 50 m wandelt u naar R (="KLOOSTERSTRAAT").  
26, Na ± 70 m bij driesprong RD (= "P/ETER BLADELINPLE/N").  
U wandelt tot aan de gedenkmuur met daarop twee gedenkplaten voor de slachtoffers van beide  
wereldoorlogen. 
 
Vraag 19 : Noteer voor elk van de onderstaande beweringen op uw antwoordenblad de 
letter 'w' als de bewering 'Waar' is of de letters 'NW' als de bewering 'NIET WAAR' is.  
(Vb. A)W  B)NW  C)W  D)NW  E)W).  
A. Er komen op de gedenkplaten 7 namen voor van personen die leefden in twee eeuwen.  
NW 
Er komen 12 namen voor van personen die leefden in twee eeuwen 

 
 
 
 
 
 



B. Er komen op deze gedenkmuur 3 voornamen voor die beginnen met de letter 'P'.  
NW 
4 namen: Petrus 2x   /   Pharailde  /  Pieter 

 

 
C. Het jongste slachtoffer uit WO I was slechts 10 jaar oud. NW 
Het jongste slachtoffer zal spijtig genoeg jonger geweest zijn dan 10 jaar. 
D. Op of aan deze gedenkmuur is ook een koning afgebeeld. 
W  
Ook een leeuw is een koning → koning der dieren 



E. Alle hier met naam vermelde slachtoffers stierven ingevolge een wraakbombardement.  
NW 
Alleen de slachtoffers uit de 1ste  Wereldoorlog stierven ingevolge een wraakbombardement 

 
 
 
Even verderop houden we halt aan de gemeenteschool "De Ark". Op of aan dit schoolgebouw 
vinden we heel wat borden. Op één van deze borden verwelkomen de kindjes ons met een 
gekleurde handafdruk. Een hand- en/of vingerafdruk was ook vaak een belangrijk bewijsstuk 
voor een hoofdinspecteur uit een VTM-politiereeks die hier met zijn familienaam vermeld wordt 
op een bord.  
 
 
 
 



Vraag 20 : Wat is de kleur van de letter die hier op of aan dit schoolgebouw op een bord 
o.a. ook dienst deed als vlaggenstok?  
M.A.: rood – blauw – geel – bruin – groen – wit – zwart .  

 
 
Vraag 21 : Wat is de nationaliteit van de persoon wiens naam u kunt scrabbelen door 
gebruik te maken van alle letters die voorkomen in een zesletterwoord dat op het bord 
vermeld wordt, waarop ook de naam van een hoofdinspecteur uit een VTM-politiereeks 
voorkomt?  
K.U.: Fransman – Belg – Turk – Vlaming – Schot .  
 
SANOMA = 
OSMAAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Na ± 120 m bij huisnummer "3" RD (= "DINANTSTRAAT").  
 

*** Poedermolen  
Na huisnummer 16 ziet u aan uw linkerzijde de romp van de stenen stellingmolen opgericht in 
1847 door F. De Vos (de zogenaamde Poedermolen) . Deze molen kwam er ter vervanging van 
de oude, in 1846 afgebrande houten molen, gelegen op de zuidoosthoek aan de vroegere 
stadswal, volgens de 18de-eeuwse kaart van de Ferraris, tegenover de nieuwe molen. De 
korenmolen werd ontmanteld en afgeknot in 1920. Enkel nog het onderste deel van de romp bleef 
behouden.  

 
28. Bij huisnummer 27 aan de rechterzijde wandelt u RD en volgt u het verharde okergele pad.    
      U hebt hier een prachtig uitzicht op 'De Meulekreek'. Het stukje 'oude trambedding' nodigt  
      hier iedereen uit om eens een fotootje te nemen van dit stukje prachtige natuur.  



*** Oude Trambedding  
Vroeger passeerde hier de tramlijn die liep van Brugge naar Aardenburg. Bij de sanering van de  
Meulekreek is er suggestief een stukje van de oude trambedding nagebouwd. Vroeger was er ook 
ter hoogte van de kasteelsite nog een tramstation.  

 
Vraag 22 : Welke jaartallen komen voor in de onmiddellijke omgeving van deze 
trambedding?  
M.A.: "1446" – "1488" – "1702" – "1993" – "1994" – "2006".  

 
29. Bij driesprong (bord met "NEDERLAND") R.  
30. Na ± 50 m ziet u een Europees blauw bord met daarop "Nederland" en 12 Europese sterren.    
      Eventjes verder verlaat u dus voor heel eventjes ons geliefd landje en de vragen 23 en 24  
      lost u dan ook op met gegevens die zich op het grondgebied van onze geliefde   
     'Noorderburen'  bevinden.  
 
Vraag 23 : Hoeveel letters bevat de naam van een NIET Belgische gemeente die hier in de  
omgeving van het blauwe Europese bord met "NEDERLAND" vermeld wordt?  
(tip: Middelburg wordt hier beschouwd als een Belgische deelgemeente, geen Nederlandse  
gemeente)  
M.A. : 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10  .  
OPGELET: Zie hierboven → alleen zoeken op Nederlands grondgebied. Dus niet op bord 
voor grens. 

 



Na ± 80 m houden wij halt bij het café-restaurant "De Tol".  
 
Dit café-restaurant is een ideale plek om even bij te tanken. U wordt er ontvangen in een  
vriendelijke en familiale sfeer, voor de kleinsten is er een speeltuintje voorzien met trampoline 
en springkasteel, het eten is hier super met een geweldige prijs/kwaliteit verhouding. Vooraleer 
u eventueel de innerlijke melis gaat versterken gaat u nog op zoek naar het antwoord op vraag 
24 volgens gegevens op een bord met o.a. "MTB Route Grensstreek".  
 

*** MTB - Route Grensstreek  
Op dit bord vinden we alle informatie over hoe we via de mountainbike Zeeuws-Vlaanderen 
kunnen ontdekken. Op dit bord staat ook een heuse gedragscode. Bij een icoontje (driehoekje 
met aan de basis 2 cirkeltjes die immer een fiets symboliseren) wordt ook vermeld dat we o.a. 
onze kop moeten gebruiken. Wij gaan echter ons hoofd en onze grijze celletjes gebruiken, net 
zoals die befaamde Belgische detective Hercule Poirot en een telvraagje oplossen.  

 
Vraag 24 : Hoeveel fietsen zijn er afgebeeld op het bord met o.a, "MTB Route Grensstreek"?  
(Tip: een fietsband ≠ een fiets). 23 



31. Bij het café - restaurant "De TQI" keren we op onze stappen terug, richting 'België' waar u  aan  
      uw rechterzijde nog een oude witgeschilderde grenspaal ontdekt met daarop No.352 en twee  
      afgebeelde leeuwen. Na :1: 50 m bij driesprong met het wit qeschikierde hoekhuis R  
      (=RENTESTRAAT).  
32. Na ±150m , bij driesprong RD. Maar eerst aan dit 'Laatste gemeentehuis van Middelburg' nog  
      een vraagje.  
 

*** Landsgrens België - Nederland  
Deze oude witgeschilderde grenspaal met NO.352 en twee afgebeelde leeuwen geeft de land- 
scheiding aan. Deze landsgrens wordt gevormd door de Meulekreek, ontstaan na het breken van 
de zanddijk nabij Heille in 1591 en in het begin van de 17de eeuw opgenomen in de toen 
aangelegde stadsvesten. Niet verwonderlijk dus dat Middelburg tijdens de zomermaanden 
overspoeld wordt door fietsers, wandelaars en mountainbikers. Het is hier immers heerlijk 
vertoeven aan "de schreve".  

 

*** Laatste Gemeentehuis van Middelburg  
Dit voormalig gemeentehuis en huis van de onderwijzer werd gebouwd in 1864 naar ontwerp 
van architect Th. Bureau. Haaks achter het schoolhuis bevond zich de meisjesschool en 
daarachter de jongensschool. In 1964 werden de lokalen van de voormalige meisjesschool aan 
het gemeentehuis omgevormd tot raadszaal. Na de gemeentefusies kwam het oude gemeente-
huis in gebruik als dienstencentrum en bibliotheek.  

 
Vraag 25 : Welke van de volgende vijf mogelijkheden zijn een betekenis of omschrijving 
van een woord (vetjes in Prisma) dat u kunt scrabbelen met vijf letters uit een zeven- 
letterwoord dat hier vermeld wordt in de onmiddellijke omgeving van het laatste 
gemeentehuis van Middelburg?  
M.A. : A. kaartenboek - B. beeldraadsel- C. intiem - D. laag kopje - E. rond cakeje.  
(u dient enkel te antwoorden met de letter die het juiste antwoord voorafgaat).  
 
 
 
ATLAS → LAATSTE 
REBUS → BESTUUR 
CLOSE → COOLENS 
NIET BEKER → VERBEKE 
= hoog kopje 
SCONE → COOLENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33. Bij volgende driesprong (u ziet de kerk aan uw linkerzijde) L (="MIDDELBURGSE  
      KERKSTRAAT"). In de omgeving van deze driesprong volgende vraag. 
 
Vraag 26: Waar bent u bijna volgens gegevens die je hier kan vinden?  
CAFE-RESTAURANT De Tol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** Sint-Petrus en Pauluskerk  
Uit zijn groots verleden hield Middelburg vooral een rijk gestoffeerde kerk over.  
De Sint- Petrus en Pauluskerk werd echter driemaal in haar geschiedenis vernield door oorlog en 
geweld. Een eerste maal in 1477 na de dood van Willem Hugonet, heer van Middelburg. Een 
tweede maal in 1581 werd er heel wat averij aangericht door de Beeldenstorm. Tenslotte kreeg 
deze kerk het erg te verduren tijdens de gevechten in de Tweede Wereldoorlog in 1944. Deze 
kerk bezit ook een calvariegroep, genaamd : 'Het Hofken' . Sterk opvallend is het grafmonument 
van politicus en kanunnik Andries. Dit 'Hofken' werd meteen ook de laatste rustplaats van heel 
wat gelovige zielen die het Christendom hebben verspreid. Het kerkgebouw werd in 1936 
gedeeltelijk als monument beschermd. Sinds 2004 is de kerk met het bijhorende kerkhof 
beschermd.  

 
 
Na ± 30 m begeeft u zich naar de toegangsdeur van de kerk. Aan deze toegangsdeur gaan we 
naar R.  
Na ± 13 m gaat u via het zwarte hek (daterend uit 1861) binnen en brengt u een bezoekje aan 
dit  
'Hofken'.  
Het antwoord op onze volgende vraag zoeken wij dan ook enkel en uitsluitend in dit omheind  
'Hofken' . U dient NIET te zoeken op de gewone begraafplaats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vraag 27 : Hoeveel personen die gestorven zijn voor het einde van de Tweede Wereldoorlog  
komen voor met hun voornaam + familienaam alsook hun afbeeldingin dit 'Hofken' ?  
(tip: R.D. staat hier voor Reverendus Dominus = eerwaarde heer, geen val)  
M.A.: 2 - 3 - minder dan 3 - meer dan 3 - 4.  
August Rodts – Augustus Ghislenus De Cremer – Jesus Christus 

 
34.U verlaat dit 'hofken' en bij de poort tegenover de kerkdeur wandelt u naar L. Na ± 80 m ziet  
     u aan uw rechterzijde een met kasseien aangelegd pleintje. In de onmiddellijke omgeving 
     van dit met kasseien aangelegd pleintje gaan we op zoek naar de oplossing van vraag 28.  
     Maar eerst een karamellenversje ...  
 
Eeuwen geleden stelde ik op de markt geboefte te kijk,  
Hij of zij 'stonden voor paal' letterlijk.  
Tot in de 18de eeuw bleef ik bestaan,  
mijn klanten moesten paardenvijgen en rot fruit ondergaan.  
In 1854 deed ik geen dienst meer als straf  
In onze huidige eeuw werd ik terug in ere hersteld, da's toch maf  
Ik stel nu mensen nog vaker te kijk, maar nu wel digitaal,  
I don't like it, maar velen liken het jammer genoeg massaal.  
 
Vraag 28 : Wat waren mijn middeleeuwse benamingen volgens de gegevens die u hier 
aantreft?  
(U dient geen kalligrafie te gebruiken).  
kaak of pilorijn – pelderijn – schandpaal  

 
 



35. Bij driesprong R ("Maerlantroute").  
36. Na ± 60 m houden we even halt bij de steen die werd ingehuldigd op vrijdag 29 juni 1984 ter   
      herdenking van de gerenoveerde markt en omgeving.  
 
Vraag 29 : Hoeveel keer begint of eindigt de naam van een (deel)gemeente hier met de 
vijfde medeklinker uit ons alfabet in de onmiddellijke omgeving van de hierboven 
bedoelde steen?  
(tip: de gegevens van de bushalte (borden) niet in aanmerking nemen!)  
M.A.: meer dan 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10. 

 

37. U wandelt verder en na ± 60 m bij het bordje met "Kf.\STEElSITE" RD. Alle wegen leiden 

naar Rome, blijkbaar ook deze zoektocht want vanaf hier tot aan de tiendpaal met "ROME" 

zoeken we naar een zevenletterwoord dat we cryptisch kunnen omschrijven als:  

‘een hoog opgesneden damesslipje komt voor de afspraak'. Eenmaal dit woord 

gevonden gaat u grondig op zoek naar de oplossing van onze laatste vraag.  
  

*** Tiendpaal  
Een tiend paal werd in de middeleeuwse tijden gebruikt om aan te  
tonen tot welke abdij een bepaald gebied behoorde. Aan deze abdij  
was dan {een tiende' van de oogst verschuldigd, een sociale belasting  
die moest dienen ter financiering van de armenzorg, het levens- 
onderhoud van parochiepriesters en de instandhouding van kerk- 
gebouwen.  
 
De hedendaagse replica die vlakbij de kasteelsite geplaatst werd is  
een blijvende herinnering aan het Roma-project (Romeinen en 
middel- eeuwers te Oudenburg, Middelburg en Aardenburg. 
Bovenaan waar normaal een verwijzing naar de abdij staat, is nu het 
prachtige schild van Middelburg zichtbaar. Op de paal zelf staan 
afstanden naar collega-steden vermeld (zowel in middeleeuwse 
roeden als in kilometer).  

 
 
 
  



*** Kasteelsite  
Een beschermd archeologisch monument  
Het vroegere prestigieuze kasteel was opgetrokken uit witte zandsteen en had muren van zo'n 
twee meter dik. Aan de voorzijde waren twee grote ronde hoektorens, enkele kleinere 
traptorens en een halfronde toren naast de toegang.  
Water en aarden wallen zetten dit Bourgondisch bouwwerk in een wijd landschap.  

 
Vraag 30: Wat is een synoniem voor de naam van de maand die hier in een datum wordt 
vermeld in de onmiddellijke omgeving van het hierboven cryptisch beschreven 
zevenletterwoord?  

M.A.: oogstmaand - herfstmaand - wijnmaand - slachtmaand - wintermaand.  

een hoog opgesneden damesslipje komt voor de afspraak = RIOPACT 13-11-96 

 

 

Deze mooie locatie is meteen ook het einde van deze autozoektocht. We hopen dat u ervan hebt  

genoten en veel- hopelijk juiste - antwoorden hebt kunnen noteren.  
We danken u voor uw deelname want door deel te nemen aan deze zoektocht steunt u meteen 
ook het goede doel 'Kom Op Tegen Kanker' en dat op zich is al een overwinning waard.  

Vergeet ook niet te antwoorden op de hieronder gestelde schiftingsvragen.  

Schiftingsvraag 1: Noteer de laatste drie cijfers van het Joker+ -getal van de lotto-
trekking van zaterdag 11 mei 2019.  

Schiftingsvraag 2: Wat zal het reservegetal (bonusnummer) zijn van de lotto-trekking 
van zaterdag 11 mei 2019?  
 
  
Wij geven elkaar afspraak op de prijsuitreiking die plaats vindt in Lokaal Dienstencentrum 

Oud St.Jozef, Mevrouw Courtmanslaan 92 Maldegem op vrijdag 24 mei 2019 om 19.30 

uur. De verbeterbladen worden uitgedeeld vanaf 19.00 uur. Er wordt geen verwittiging 

meer verstuurd.  

 
Met dank aan:  

 
Onze talrijke sponsors.  

Het 'Kom Op Maldegem team'  

Het gemeentebestuur.  

Dhr. Willy EIst (controle).   
De zoektochtverenigingen WRV - Cabara - KRC Brugge - ': Ros Beiaard.  

De vele helpende handen die dit evenement hebben mogelijk gemaakt.  

 

 

 



Door Merg en Been 
 
 
 

Roekeloos, genadeloos, jong en oud, soms mild maar soms zo agressief,  

in het bloed, de botten, de borst, de longen, de darmen of prostaat 

kanker kent geen grenzen, geen voorkeur treft goed of kwaad 

ontvreemd leven en perspectief, kanker slaapt maar is nimmer passief 

 
Soms ver van je bed, tot je een dierbare vindt 

de pijn, de angst, soms afscheid nemen van een kind, 

van een' ouder, je broer, je zus, je vriend of gelietde, nee dat kun je niet je voelt dan 

een onmenselijk verdriet. 

 
Maar medicatie wordt steeds sterker en geeft ons hoop 

positief denken, genieten terwijl het nog kan en hopen op een goede afloop. 

Elkander helpen dat is de reden dat we hier zijn 

want stapje voor stapje krijgen we dit monster klein. 

 
Hartelijk dank voor uw milde steundoor uw deelname aan deze zoektocht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



985 40
plaats naam voornaam gemeente Punten verschil S1 verschil S2

Schift. 1 Schift. 2

1 Jacobs Eric Buggenhout 82 73 14
2 Colpin Jacky Buggenhout 82 109 2
3 Liefooghe Alix Gent 82 113 0
4 Beernaert Stefaan St-Andries(Brugge) 82 190 27
5 Danneels Ronny De Haan 82 416 23
6 Rottiers Vic Bornem 82 506 18
7 Roels Anne Marie Heusden 82 553 18
8 Van Bruaene Jacques Gent 82 707 19
9 Jacobs Karel Buggenhout 82 859 22

10 Schelfout Ria Buggenhout 82 873 14
11 Knockaert Hans Jabbeke 82 885 33

12 Verheggen Kjetill Overmere 81 124 20
13 Elpers Huguette Kester 81 142 20
14 Belleter Linda Dendermonde 81 171 5
15 Van Haver Robin Dendermonde 81 184 17
16 Danneels Ria Jabbeke 81 192 3
17 Verheggen Herman Overmere 81 249 14
18 De Grave Ronny Ieper 81 292 18
19 Assez Manuela Langemark 81 297 11
20 De Veirman Octaaf Gent 81 358 19
21 Maes Julienne Bornem 81 431 17
22 Thienpondt Annette Overmere 81 462 32
23 Beernaert Frans Kuurne 81 472 16
24 De Gryse Mieke Zonnebeke 81 502 17
25 Meulebrouck Marleen Ieper 81 616 15
26 Rasschaert Gilbert Laarne 81 658 21
27 Van Acker Danny Langemark 81 707 19
28 Van Haver Wim Dendermonde 81 748 17
29 Baert Christelle Kuurne 81 768 21
30 Verheggen Frauke Overmere 81 771 5
31 Duerinck Eugene Dendermonde 81 771 19
32 D'Haeseleer Michel Kester 81 787 20
33 De Backer Yolande Aalst 81 816 27

Uitslag '3de Al onder de weg van Maldegem'

0 straftpunten - 11 deelnemers

1 strafpunt - 24 deelnemers



34 Verheggen Lobke Overmere 81 827 10
35 Malengier Marcel Zonnebeke 81 912 31

36 Pollet Sven Torhout 80 61 16
37 Van Itterbeeck Lieve Strombeek-Bever 80 208 18
38 Van Tieghem Geert Brugge 80 222 14
39 Deck Huguette Koksijde 80 225 25
40 Van Wulpen Martine Torhout 80 361 16
41 Witdoek Iggy Kortemark 80 372 17
42 Tetaert Martine Brugge 80 373 28
43 Windels Ivan Waregem 80 529 18
44 Thange Veronique Brugge 80 549 16
45 Franckaert Rudi Brugge 80 573 19
46 Witdoek Geert Kortemark 80 638 10
47 Van Elsuwe Alain Strombeek-Bever 80 652 18
48 Pollet Noël Torhout 80 661 16
49 De Boodt Hugo Lebbeke 80 673 24
50 Van Tieghem Stien Brugge 80 702 12
51 Dannau Jean-Pierre Koksijde 80 739 10
52 Timperman Freddy Hooglede 80 774 26
53 Janssens Karin Lokeren 80 811 27
54 Geirnaert Rita Eeklo 80 843 16

55 Van Thomme Monique Hooglede 79 166 21
56 Van Den Bossche Wilfried Erondegem 79 234 21
57 Verhelst Ronald Roeselare 79 240 6
58 Van Den Zegel Geert Keerbergen 79 263 9
59 Lefevere Erna Waregem 79 271 22
60 Roets Albert Oostduinkerke 79 272 21
61 Colyn Else Oostakker 79 282 16
62 Van Lierde Simone Borchtlombeek 79 290 7
63 Van Hoorde Monique Laarne 79 319 15
64 Valcke Hans Brugge 79 349 24
65 Raman Jacques Laarne 79 430 25
66 West Dirk Eeklo 79 547 23
67 Steur Sarie Brugge 79 622 4
68 De Kegel Willy Borchtlombeek 79 653 29
69 De La Meilleure Francine Adegem 79 657 26

2 strafpunten - 19 deelnemers

3 strafpunten - 21 deelnemers



70 De Vos Luc Lochristi 79 660 23
71 Penne Lutgart Erondegem 79 721 27
72 Cornillie Frans Loppem 79 738 23
73 Verbeke Ingrid Varsenare 79 812 28
74 Leyssens Jos Aalst 79 816 14
75 Roegiers Yvette Eeklo 79 923 13

76 Wenmackers Luc Dilsem-Stokkem 78 168 27
77 Leyman Marin St.Jan in Eremo 78 220 15
78 De Busschere Daniël Maldegem 78 221 24
79 Meeuws Noël Torhout 78 243 3
80 Versijp Paula Loppem 78 243 3
81 Reuse Hans Varsenare 78 254 9
82 Verborgt Robert Adegem 78 319 10
83 De Rijcke Marc Schellebelle 78 454 17
84 De Winter Veerle Schellebelle 78 486 21
85 Praet Roger Eeklo 78 532 16
86 Das Irene Dilsem-Stokkem 78 555 30
87 Verstraete Linda Torhout 78 616 18
88 Lefevere Paula Roeselare 78 622 16
89 Vancraeynest Arlette Oostende 78 627 18
90 Martens Roger Oostakker 78 640 9
91 Verwilst Lucia St.Jan in Eremo 78 652 5
92 Van Suyt Alex Maldegem 78 695 11
93 Van Suyt Marleen Oostduinkerke 78 721 17
94 Staelens Linda Maldegem 78 837 28

95 De Vliegher Bart Sleidinge 77 109 1
96 Michiels Pierre Oostende 77 132 8
97 Robert Jan Middelkerke 77 183 19
98 Garmyn Ingrid Bredene 77 280 8
99 Haillez Anne Marie Assenede 77 283 29

100 Van Der Weyde Willy Assenede 77 359 16
101 Carrein Bart Aalbeke 77 509 27
102 Van Waeyenberghe Wilfried Adegem 77 618 18
103 Devos Catherine Aalbeke 77 689 17
104 Mauws Hilde Aalter 77 712 23
105 Tack Brigitte Sleidinge 77 751 31

4 strafpunten - 19 deelnemers

5 strafpunten - 15 deelnemers



106 Gahide Nelly Middelkerke 77 754 26
107 Vereecke Christine De Haan 77 822 21
108 Dobbelaere Roger Bredene 77 880 23
109 Verweire Sonia Sleidinge 77 936 21

110 Beckers Gerard Rekem 76 155 3
111 Kusters Hilde Maasmechelen 76 324 13
112 Verlinde Willy De Panne 76 370 17
113 Ver Eecke Marc Oostkamp 76 504 17
114 Matthys Luc Sleidinge 76 541 17
115 De Foor Els Oostkamp 76 633 33
116 Vandorpe Christophe Gullegem 76 640 16
117 Maesen Willy Maasmechelen 76 771 23
118 Stouten Godelieve Rekem 76 815 23

119 Maes Leila Lievegem 75 229 2
120 Van Geluwe Eric Koolskamp 75 236 31
121 Lapiere Heidy Gullegem 75 372 8
122 Van Acker Luc Adegem 75 530 18
123 Wullaert Wim Tielt 75 669 25
124 Regelbrugge Gaston Adegem 75 957 16

125 Stuyvaert Daniël De Haan 74 109 27
126 Lambert Ruben Evergem 74 137 29
127 Talboom Bea Adegem 74 331 27
128 Temmerman Hubert Evergem 74 354 22
129 Buysse Lionel Bassevelde 74 448 21
130 Van De Velde Agnes Bassevelde 74 490 19
131 Stuyvaert Hubert Damme 74 529 27
132 Vandewalle Luc Evergem 74 559 16
133 Vandewalle Bram Eeklo 74 614 1
134 Bral Cecile Evergem 74 751 27
135 Van Eenaeme Agnes Evergem 74 771 8
136 Tamsin Daniël Brugge 74 1483 23

137 Claeys Jos Torhout 73 113 9
138 Morlion Johan Elverdinge-ieper 73 238 29
139 Grijp Christa Adegem 73 424 9

 meer dan 8 strafpunten - 39 deelnemers

6 strafpunten - 9 deelnemers

7 strafpunten - 6 deelnemers

8 strafpunten - 12 deelnemers



140 Verstrynge Rosette maldegem 73 603 5
141 Noyelle Georgette Elverdinge-ieper 73 772 27
142 Engels Noël Koksijde 72 347 27
143 Verkaemer Myriam Koksijde 72 516 15
144 Hautekeete Lieven Ooigem 71 485 17
145 Beernaert Simonne Torhout 70 350 33
146 Delrue Jef Torhout 70 747 19
147 Matthijs Nelly Ursel 69 485 36
148 Fore Patrick Maldegem 69 515 33
149 Strobbe Daniël De Pinte 66 707 23
150 Vercruysse Eric Sijsele 65 628 9
151 Temmerman Kenneth Destelbergen 63 985 40
152 Martens Magda Knesselare 62 362 17
153 Martens Rita Adegem 62 512 1
154 De Poortere Edwin Kruisem 62 533 16
155 Grammens Jan Maldegem 61 635 14
156 Desmeyter Myriam Kruisem 58 680 22
157 Martens Liesbeth Deinze 57 416 17
158 Mouton Rosa Damme 52 606 2
159 Feys Gudrun Sijsele 51 13 19
160 Deneve Liliane Sijsele 51 506 22
161 Debruyne Marie-Jeanne Sijsele 50 628 16
162 Van Lerberghe Hugo Nieuwpoort 49 237 27
163 Van Lerberghe Guido Nieuwpoort 49 304 3
164 Bonte Leo Nieuwpoort 49 392 11
165 Van Severen Jozef Deinze 49 601 21
166 Bonte Jan Nieuwpoort 49 603 1
167 Braet Eric Maldegem 48 614 21
168 Dhondt Nicole Maldegem 48 824 17
169 Denhaene Eddy Knokke-Heist 45 520 11
170 Brijs Monique Knokke-Heist 42 611 21
171 Questier Roland Maldegem 41 455 15
172 Pauwels Liliane maldegem 38 173 16
173 D'hooge Rita maldegem 38 753 17
174 De Pau Kelly Maldegem 37 750 25
175 De Weirdt Bjorn Maldegem 35 688 35




