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   Wandelzoektocht     ‘4de Al onder de weg van Maldegem’ 

Beste deelnemer/deelneemster, 

Wij heten je van harte welkom op onze ‘4de Al onder de weg van Maldegem’ zoektocht. Na enkele 
omzwervingen in het mooie Lissewege en Damme zal deze wandelzoektocht zich terug situeren in 
Maldegem.   

In 2015 organiseerde ik voor de eerste keer deze zoektocht, dat toen een eerbetoon was aan mijn 
ouders die beiden overleden aan kanker. Samen met mijn controleur Danny Vanacker (bestuurslid 
WRV) maakten wij er een kwaliteitsvolle editie van en konden rekenen op een groot aantal deelnemers.  

Door dit succes besloten wij om tweejaarlijks deze ‘Al onder de weg van Maldegem’ in te richten. Spijtig 
genoeg viel ik in 2016 ook ten prooi aan deze ziekte. Na intensieve chemobehandelingen en een 
stamceltransplantatie slaagden wij erin, met veel dank aan Danny om ook in 2017 een zeer mooie 
zoektocht te organiseren.  

Door tijdsgebrek van mijn druk bezette controleur Danny nam Willy Elst in 2019 de fakkel over als 
controleur. Willy die ook deel uitmaakt van het bestuur van WRV is een door de wol geverfde zoektochter 
en dito controleur. 

Toen in 2021 het coronavirus al meer dan een jaar de hele wereld in de ban hield, konden wij geen 
prijsuitreikingen meer organiseren en besloten wij om online het boekje aan te bieden aan een 
democratische prijs. Zo kon iedereen toch zijn favoriete hobby blijven uitoefenen en konden wij – door 
het groot aantal deelnemers – toch nog een mooi bedrag schenken aan KOTK. 

Dat gaf ons weer moed om terug een wandelzoektocht te organiseren. Zoals elke kankerpatiënt, elke 
zieke, de MOED moet vinden om door te gaan. Wij (Dirk en Willy) hebben getracht om jullie weer een 
kwaliteitsvolle  zoektocht aan te bieden, die nog altijd coronaproof is. Dit wil zeggen dat de 
zoektochtbundels evenals de antwoordbladen kunnen gedownload worden via de websites van WRV, 
CABORA, ROS BEIAARD ZV. Er wordt geen prijsuitreiking voorzien maar de eerste twintig in de uitslag, 
net zoals de 40ste, 60ste , 80ste, enz.. worden persoonlijk verwittigd en krijgen als beloning een mooie 
prijs (geld of waardebonnen). De waarde van de prijs hangt af van het aantal deelnemers. 

Wanneer je slechts 5,00 euro overschrijft op volgend rekeningnummer: BE92 0000 6012 2923 op naam 
van Dirk Temmerman met de mededeling van je naam + ‘4de Al onder de weg van Maldegem’ neem je 
deel aan de wandelzoektocht en ding je mee naar een mooie prijs!  

Je zult misschien denken, een zoektocht die start op een donderdag, dat is raar. Maar wij kozen deze 
dag speciaal uit omdat die dag, de Dag tegen Kanker’ is. Wij willen iedereen die te maken krijgt met 
deze ziekte een hart onder de riem steken en veel MOED toewensen. Met je deelname aan deze 
zoektocht steun je ook het goede doel ‘Kom Op Tegen Kanker’, waarvoor onze welgemeende dank! 
Samen helpen wij deze ziekte uit de wereld! 

Je opdracht bestaat erin om een 30-tal vragen op te lossen en een antwoord te geven op 2 

schiftingsvragen die beslissend zijn bij een mogelijke ex-aequo Je kunt je wagen parkeren op de gratis 

parking aan het Stationsplein die plaats biedt aan 29 wagens. In de omgeving van café ’t Voske begint onze 

wandelzoektocht.  

Wij wensen je veel succes toe ! Dirk en Willy 

*** MOED is niet de kracht om door te gaan, MOED is doorgaan terwijl je 
eigenlijk de kracht niet hebt.  

 



REGLEMENT 

 

1. De wandelzoektocht loopt van 20 oktober 2022 ‘Dag van de Kanker’ tot en met 29 januari 2023. 

Deelnemingsformulieren kosten slechts 5,00 euro en zijn te downloaden op de vermelde websites. Inzenden na 

betaling op het rekeningnummer BE92 0000 6012 2923 t.n.v. Dirk Temmerman, Maldegem,  met als mededeling 

je naam + 4de Al onder de weg van Maldegem.  

2. De wegbeschrijving moet worden gevolgd maar bevat GEEN valstrikken. Ze is enkel bedoeld om je bij de 

plaatsen te brengen waar vragen moeten worden opgelost. Gebruikte afkortingen: L = Links afslaan, R = Rechts 

afslaan, RD = Rechtdoor gaan. HNV = hier niet vermeld, gv = geen val. Het verkeersreglement dient overal 

gerespecteerd te worden!  

3. Door zijn deelname aanvaardt de deelnemer dit reglement. De organisatoren verklaren nadrukkelijk dat voor 

deze zoektocht geen extra verzekering werd afgesloten. De deelnemers aanvaarden dat ze deelnemen aan deze 

zoektocht op eigen risico! 

4. Wanneer ‘hier’ wordt gebruikt in een vraag of bij een opdracht, dan heeft dit nooit betrekking op de 

zoektochtenbundel zelf.  

5.Wat de samensteller je meedeelt moet als waarheid worden aangenomen. ‘Volgens gegevens’ zijn gegevens ter 

plaatse en/of gegevens die vermeld zijn in deze zoektochtenbundel. 

6.Waar we ‘in de omgeving van’ gebruiken, bedoelen we ‘binnen de 25 meter van’ (met inbegrip van het 

voorwerp zelf). Waar we ‘in de onmiddellijke omgeving van’ gebruiken, bedoelen we ‘binnen de 10 meter van’ 

(met inbegrip van het voorwerp zelf).Waar we ‘bij of nabij’ gebruiken, bedoelen we ‘binnen max. 5 meter’ (met 

inbegrip van het voorwerp zelf). 

7. 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” = “BoeRderiJ“ maar “BOERDERIJ“ ≠ “BOER DERIJ”, “BOERDERIJ” ≠ 

“BOERDEREI”. Tekens vreemd aan het alfabet mogen steeds worden weggedacht en vormen een spatie (vb. 

“BOER-DERIJ” = “BOER DERIJ”). Geloof nooit in tikfouten!  

8. Wat op je 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. 

9. Een deel van een geheel waaraan je duidelijk het geheel herkent is geldig (als er dus naar een leeuw gevraagd 

wordt, en je vindt een leeuwenkop, dan telt dit voor een leeuw). Wanneer we spreken van een monument bedoelen 

we de sokkel + het beeld.  

10. Toevallig aangebrachte zelfklevers, affiches en echte vlaggen tellen niet mee. Spandoeken die een blijvend 

karakter hebben tellen wel mee. Tenzij het anders vermeld wordt in de vraagstelling.  

11. Het is steeds verboden private grond te betreden om antwoorden op vragen te zoeken. Je dient het 

antwoord ook nooit op deurbellen en/of brievenbussen te zoeken.  

12. Enkel de reeks van 26 letters van ons alfabet zijn geldig. 

De klinkers zijn: a, e, i, o, 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:  

I (= 1), V (= 5), X (= 10), L (= 50), C (= 100), D (= 500), M (= 1000).  

13. De namen van de muzieknoten zijn: do, re, mi, fa, sol, la, si, ut. 

14. Een = onbepaald lidwoord. Eén = één = 1, niet meer en niet minder. Een opgegeven getal moet steeds correct 

worden weergevonden (vb. 4 bomen ≠ 3 bomen). 

15. 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 bij de opgegeven keuzemogelijkheden 

vermeld is.  

16. Noteer uw antwoorden op de schrijfwijze zoals die ter plaatse wordt gebruikt. Vb. 1914 ≠ I9I4. 

17. 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 kunnen als 

fout worden aangerekend. 

 

 



18.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). 

19. 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). 

20. Zoek geen oplossingen achter vensterglas, glasdeuren, brandglasramen, uitstalramen of vensters van woningen. 

De gegevens achter beschermglas (vb. ter bescherming van een heiligenbeeld) alsook in het glas gegraveerde tekst 

of afbeeldingen tellen wel mee!  

21. Zoek geen val in voorzetsels (aan, in, op, tegen, …). Voor de oplossingen te vinden hoef je het 

Prismawoordenboek niet te gebruiken. Het recentste Prismawoordenboek met rood/zwarte kaft kan evenwel nuttig 

zijn bij vragen met een puzzelelement (verborgen, scrabbelen, enz…), en een beetje algemene kennis kan 

natuurlijk altijd een voordeel zijn..  

22. 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, … 

23. In het woord ‘paprika’ zitten volgende woorden verborgen: ‘pa’, ‘pap’, ‘prik’ en ‘ka’, ‘paprika’ is geen 

verborgen woord. In het woord ‘paprika’ zitten volgende woorden omgekeerd verborgen: ‘kir’, ‘pa’, ‘pap’. In de 

tekst ‘gele paprika’ zitten o.a. volgende woorden verborgen : ‘ge’, ‘gel’, ‘lep’, ‘pa’, ‘pap’, ‘prik’, ‘ka’, ‘gele’ en 

‘paprika’.  

24.Met naam van een persoon bedoelen we voornaam + familienaam of familienaam + voornaam. (voornaam = al 

dan niet volledig vermeld). 

25. Wijzigingen gedurende de zoektocht kunnen ook geraadpleegd worden op de website: 

www.wrvzoektochten.be.  

26. Iedereen die zijn of haar antwoordenblad op tijd indient, maakt kans op een prijs. De eerste twintig in de uitslag 

worden persoonlijk verwittigd. Ook wie beslag legt op de 40ste, 60ste, 80ste plaats, enz.. krijgt een prijs. Het 

antwoordenblad moet ten  laatste op 30 januari 2023 doorgestuurd worden per e-mail naar 

dirk.temmerman9@gmail.com of  in de brievenbus gestopt worden op volgend adres : 

 

Dirk Temmerman – Azalealaan 9 – 9990 Maldegem. Je kan je antwoordenblad ook met Bpost opsturen 

(poststempel geldt als bewijs). Hou rekening met de huidige postbedeling (2x per week). 

 

Schiftingsvraag 1: Geef de laatste drie cijfers van het Joker+ getal van de trekking van 5 februari 2022. 

Schiftingsvraag 2: Geef het bonusnummer (reservegetal) van de trekking van 5 februari 2022. 

 

 

Enkele Weetjes: 

 

❖ De wekelijkse marktdag in Maldegem is voorzien iedere maandag tot 13u00.  

 

❖ Ook in de wintermaanden is de begraafplaats onbeperkt open.  

 

❖ Je steunt met je deelname aan deze zoektocht ‘Kom Op Tegen Kanker’ je bent dus altijd een winnaar 

want met je hulp helpen wij samen deze ziekte uit de wereld.  

 
 
 
 
 
 

http://www.wrvzoektochten.be/
mailto:dirk.temmerman9@gmail.com


 
ROUTEBLAD 

 
1. We starten onze zoektocht in de omgeving van café ‘t Voske.  
 

 Kom op tegen Kanker   

*** Maldegem – actieve gemeente 10.000 stappenplan 

Onze gemeente is één van de 272 gemeenten die mee dingt naar de titel van 

de actiefste gemeente van Vlaanderen. Ook deze wandelzoektocht zet 

mensen aan om te bewegen. Wandelen en zoeken, nadenken is immers 

gezond, goed voor je fysiek en je mentale gezondheid. Het is ook een ideale 

manier om je huidige en nieuwe sociale contacten te onderhouden. 

Bovendien steun je er het goede doel mee : ‘Kom Op Tegen Kanker’. 

Redenen genoeg dus om deel te nemen aan deze wandelzoektocht. Zoals je 

kunt zien op onze wandelweg staan er verschillende wegwijzers die het 

aantal stappen en het aantal minuten vermelden naar bepaalde belangrijke 

locaties in de gemeente.  

 
 
Tijdens deze zoektochten wandel je heel wat van deze groene wegwijzers voorbij. Alle groene wegwijzers van het 
10.000 stappenplan die je voorbij wandelt komen in aanmerking voor het oplossen van vraag 1. Wij geven alvast 
de eerste wegwijzer cadeau die je leidt naar het gemeentehuis = 714 stappen = 9 MIN (zie foto). 
 

Vraag 1 : Wat is de totaaltijd die je bekomt door het aantal minuten op te tellen die vermeld 
worden op een groene wegwijzer onder het aantal stappen dat je verwijderd bent van een 
belangrijke locatie in de gemeente Maldegem? 
M.A.: meer dan 111 m. – 204 m. – 13.320 seconden – 111 m. – 222 m. 

 

Vraag 2 : In welke gemeente vind je  “GROUP OTTEN” ? 
M.A.:  Maldegem –  Gand –  Bruges – Brussels – Dendermonde. 
 
2. Met je rug naar de middelste groene rustbank gekeerd ga je RD, je bewandelt enkel de rechterzijde van het 

Stationsplein waar het stoomcentrum is gevestigd. 

 

      De Oriënt Dining Express 

*** Stoomcentrum Maldegem 

Wie het wil kan vanaf begin mei tot eind september een ritje maken met de 

stoomtrein die je van Maldegem naar Eeklo brengt. Tickets kunnen verkregen 

worden aan de kassa of online. Stoomtrein Maldegem-Eeklo organiseert elk jaar 

ook heel wat evenementen met verschillende thema’s ter ondersteuning van haar 

activiteiten. Zo voorzien ze evenementen speciaal voor de liefhebbers zoals b.v. 

het jaarlijks stoomtreinfestival of voor de allerkleinsten zijn er de 

sinterklaastreinen. Voor de culinaire liefhebbers hebben ze steeds de Oriënt 

Dining Express op de agenda staan. Voor meer informatie kunt u altijd terecht 

op de website www.stoomtreinmaldegem.be/nl/ 

 
Op de vroegere locatie van de stationschef is nu ook een hele mooie foto te zien van toen het station van 

Maldegem nog functioneerde als treinhalte.  

 

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)  

3. Bij “Stationsplein” de straat dwarsen via het zebrapad en even naar R. (± 10 m). 

4. Bij viersprong L en bij “77” de straat dwarsen richting via het zebrapad, richting         

 



Bij het hoekhuis bemerk je heel wat namen van personen die een vrij beroep uitoefenen. Je kunt er terecht voor 

je fysieke en mentale conditionele gezondheid. Je bemerkt ook een aantal personen die naturel of als een logo 

(vb. zie hierboven) zijn voorgesteld.  Hierover volgende vraag. 

 

Vraag 4 : Hoeveel hoofden (mens) zijn er naturel of als logo afgebeeld bij het hoekhuis 

waarbij heel wat personen een vrij beroep uitoefenen? (tip: een lokje haar ≠ hoofd).           

M.A.: minder dan 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – meer dan 12. 

 
Na deze vraag te hebben opgelost ga je naar L, je volgt de Stationsstraat (HNV). 

In deze Stationsstraat zoek je (enkel aan je rechterzijde) het antwoord op volgende onderstaande beweringen. Je 

hoeft de straat niet te dwarsen (veiligheid). Na wegopdracht 33 bewandel je de overkant van deze straat. 

 

Vraag 5 : Noteer op je antwoordenblad voor elk van onderstaande beweringen een “W” 
als de bewering WAAR is of “NW” als de bewering NIET WAAR is. 

A) In de Stationsstraat komt de naam voor (5 grote roestbruine letters) van een Duits 
natuurkundige. 
B) In de Stationsstraat komt een zwijn voor.  
C) In de Stationsstraat komt het jaartal “1902” voor.  
D) In de Stationsstraat komt één puzzelstukje voor. 
E) In de Stationsstraat komt een matroos voor.  

 
5. Viersprong R. (39e Linielaan). Je wandelt RD aan de rechterzijde tot het einde van de straat.  

In de onmiddellijke omgeving van het huis met huisnummer ‘8’ in de 39e Linielaan ontdek je een woord dat eindigt 

op de woordgroep ‘ERT’. 

 

Vraag 6 : Welke betekenis of omschrijving hebben de woorden die je kunt scrabbelen met 

vier letters uit het woord dat bij dit hoekhuis voorkomt en eindigt op de woordgroep  

‘ERT’ ?  (vb. Ryckaert= cake , betekenis = soort koek). 

M.A.: lichaamsdeel – amtskleed – ritmische muziek – munteenheid –  vuil. 

 
6. Viersprong R. (Kanunnik Andrieslaan). Maar eerst neem je een kijkje bij het gebouw met “POSTERIJEN”.  

 

 
1971 

                                              
2010 

*** Bpost 

 

Sinds 17 juni 2010 werd het tweetalige ‘De Post - La Poste’ vervangen door het 

Engelstalige ‘Bpost’. De invoering van het nieuwe logo pronkt nog altijd op de meer 

dan 1.000 postkantoren, meer dan 6.000 auto's, brievenbussen en uniformen . 

Bpost sensibiliseert de mensen ook om op een correcte manier hun briefomslag te 

adresseren.  

 

Vraag 7 : Hoeveel keer komt het hierboven afgebeelde nieuw logo (2010) voor op of aan 

het gebouw met “POSTERIJEN” ? 

M.A.:  12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20. (tip: het logo op het veiligheidsbakje 

bevestigd op de gevel links naast de 70 postbussen telt NIET mee).  

 

Vraag 8 : Uit welke provincie komt de gemeentenaam die hier wordt vermeld op of aan 

het gebouw met “POSTERIJEN”? 

M.A.: West-Vlaanderen – Oost-Vlaanderen – Limburg – Waals-Brabant – Vlaams-Brabant. 

 
7. Na vraag 8 te hebben opgelost dwars je via het zebrapad richting straatnaambord “Kanunnik Andrieslaan”, 

daarna naar L, verderop zie je een spandoek dat kinderen moet aanzetten VOOR VEILIG VERKEER. 



 

Vraag 9 : Wat is het aantal dieren die zijn afgebeeld op of nabij het spandoek waarop o.a. 

“VOOR VEILIG VERKEER” voorkomt? (max. 2 m)  

M.A.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – meer dan 6. 

 
8. Bij “Zwarte Zusterslaan” ga je via het zebrapad RD en bij driesprong met “MIDAS” de straat dwarsen via het 

zebrapad richting monument kanunnik Joseph-Olivier Andries.  (voor dienstencentrum ACV, hoek Mevrouw 

Courtmanslaan en Kanunnik Andrieslaan). 

 

*** Mevrouw Courtmans- Berghmans 

Zij werd geboren in Oudegem (Dendermonde) en stierf in Maldegem waar zij ook begraven ligt.  Na de dood 

van haar echtgenoot vestigde ze zich in Maldegem en opende er een vrije kostschool die later de gemeenteschool 

werd.  

Mevrouw Courtmans was niet alleen onderwijzeres, schooldirectrice, maar ook een maatschappelijk 

geëngageerd schrijfster, een van de belangrijkste vrouwelijke auteurs in Vlaanderen tijdens de 19e eeuw. 

Verderop zie je dat ter ere van haar een monument werd opgericht met haar beeltenis en op de sokkel een 

arduinen steen waarop we te weten komen dat ze ‘schreef voor haar volk’. Dit monument werd geschonken in 

1961 door de Vlaamse Toeristenbond’. Zowel in Oudegem als in Maldegem is er ook een straat naar haar 

genoemd.  

 

Vraag 10 : Hoeveel namen van een muzieknoot komen omgekeerd verborgen voor op het 

monument van Joseph-Olivier Andries? 

K.U.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9. 

 
En even verderop:  
 

Vraag 11 : Welke jaartallen komen voor op een arduinen steen met  

“Mevrouw Courtmans”? 

M.A.: I8II – 1890 – 1811 – I88I – I890 – I96I – 1961. 

 
9. Driesprong R bij het monument ter ere van Mevrouw Courtmans (Katsweg). 

 
Je bemerkt een bord met het logo van de school De Driesprong met daarop een afgebeeld  ‘verend mannetje' en 

in grote rode letters (min.15 cm) staat bovenaan “INGANG” geschreven. 

Je treft ook nog enkele bordjes aan waarop het kwaliteitslabel “ERASMUS+” vermeld staat. Volgende twee 

vragen los je op tussen wegopdracht 9 en wegopdracht 10. 

 

Vraag 12 : Wat is de som van de cijfers van het getal dat de som is van het aantal  

gele sterren die voorkomen op het bord met “ERASMUS+” ?  

M.A.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - 11. (tip: spandoek telt NIET mee) 

 

Vraag 13 : Welk elfletterwoord komt het dichtste voor bij het woord “INGANG” dat in 
grote rode letters (min. 15 cm) op het bord staat geschreven waarop ook een verend 
mannetje staat afgebeeld?  

 

10. Na zo’n 150 m verder dwars je de straat via het kleurrijke zebrapad, richting kerkhof met het bord 
“Oorlogsgraven van het Gemenebest”. Je betreedt in stilte het kerkhof en je volgt het middenpad richting crucifix 
(op einde van het middenpad). 

Na zo’n 35 m zie je aan je linkerzijde de begraafplaats voor Belgische militairen die gesneuveld zijn voor hun 
vaderland. Je begeeft je naar de tien en de acht grafstenen die langs beide zijden staan van de vlaggenmast 
waarop de Belgische driekleur wappert (gv). Het zoekgebied beperkt zich tot de hierboven vermelde 18 
grafstenen. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Auteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/19e_eeuw


*** Grafstenen Belgische militairen  

De grafstenen zijn vervaardigd uit een zware arduinsteen. Bovenaan hebben ze een gebogen vorm met een krul 

aan elk uiteinde. Midden een bronzen plaat met de naam, voornaam, rang, regiment, geboorteplaats en de datum 

van overlijden. In tegenstelling tot de grafstenen van de Commonwealth worden de inscripties niet gegraveerd. 

Daarvoor is het arduin te hard. In één van onze landstalen staat  ook de vermelding ‘Stierf voor België’ 

of  ‘Mort pour la Belgique’. Op de plaat komt ook de afbeelding van één of meerdere decoraties voor. Quasi 

elke soldaat ontving de herinneringsmedaille (getal 14 in cirkeltje) en de overwinningsmedaille (hoofdletter V). 

 

Vraag 14 : Noteer op je antwoordenblad voor elk van onderstaande beweringen een “W” 
als de bewering WAAR is of “NW” als de bewering NIET WAAR is. 

A) In totaal komen 17 trema’s (¨) voor op deze 18 bovenbedoelde grafstenen. 
B) Bij een grafsteen komt een foto voor van korporaal Strijbos.  
C) Er komt 1 diagonaal geschikte Belgische vlag met een kruis voor.  
D) Er komt 1 hoornblazer voor. 
E) 16 militairen kregen zowel een herinnerings- als een overwinningsmedaille.    
 
11. Je keert terug naar het middenpad en gaat L (terug richting crucifix). Na ± 25 m tussen een hele grote zwarte 

grafsteen met “TYTGADT”  en een witte grafsteen met “MOYENCOURT” ga je L en wandel je tot op het einde. 

Links zie je bij de kerkhofmuur 5 grafstenen van RAF leden die sneuvelden in WO II.  

 

*** Royal Air Force  

De soldaten waren leden van de Royal Air Force en van de Royal Air Force Volunteer Reserve. Vier van hen zijn 

de bemanningsleden van een B-25 Mitchell bommenwerper van het 98 Squadron die op 10 juni 1943 boven 

Maldegem werd neergeschoten. Het vijfde slachtoffer is de Zuid-Afrikaanse piloot Harold Crosbie Knight van 

het 137 Squadron. Hij was in Britse dienst en sneuvelde op 21 mei 1944. Achter de graven hangt aan de muur 

een gedenkplaat voor deze slachtoffers.  

 
 

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.    

 
12. Je keert terug naar het middenpad en ga je L , wederom richting crucifix. Na ± 45 m zie je aan je rechterzijde 

een gedenksteen ter ere van Politieke gevangenen. 

 

 

*** Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden van België. 

Deze confederatie houdt de herinnering en het eerbetoon aan de politieke gevangenen van 
de Tweede Wereldoorlog en hun rechthebbenden in stand. Zij helpen o.a. ook om de geest 
van vaderlandsliefde en burgerzin te onderhouden en om de ontwikkeling en de eenheid en 
eendracht van België te verdedigen. Naast deze gedenksteen zie je 5 grafstenen waarvan 
er enkele zijn met een kruis (christelijke betekenis). 

 

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. 

 

13. Nadat je deze vraag hebt opgelost vervolg je je weg RD richting crucifix. Bij de crucifix even naar R en je 
verlaat het kerkhof langs het zwarte hek. Bij huisnummer “32” ga je naar L.  
14. Viersprong RD (Kapelaanstraat).  

 

Vraag 17 : Welke letter hoort logischerwijze op het sterretje? 

   EP – ED – EP – E* – EO. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
https://nl.wikipedia.org/wiki/North_American_B-25_Mitchell
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika


15. Bij bochtige driesprong L  (Parklaan). 

 

Vraag 18 : Hoeveel witte pijlen (gv) die de richting links of rechts aangeven komen voor in 

de omgeving van Huyze Peppin’s ?  

M.A.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – minder dan 6. 

 
16. Einde weg R (Katsweg). 

 

Tussen wegopdracht 16 en 17 gaan we op zoek naar de oplossing van de vragen 19 en 20.  

Na ± 30 m zie je een huisje met een mooie trapgevel. Dit huisje dateert uit 1912. Voor het oplossen van deze 

vragen gelieve het privé NIET TE BETREDEN!  

 

Vraag 19 : Welke van de volgende vijf woorden : “TOERS”, “BAGIJNTJE”, “REGENWATER”, 

“LECOM.TE” en “BENOR” wordt (worden) vermeld in de onmiddellijke omgeving van 

bovengenoemd huisje daterend uit 1912? (gelieve het privé niet te betreden, alles is 

duidelijk te zien vanop het voetpad). 

 

Vraag 20 : Wat staat hier het dichtst bij een ster? (tip: enkel aan je rechterzijde zoeken)  

M.A.: wood – een hemellichaam – een cirkelzaag – 2 hakbijlen – work .  

 
17. Driesprong R. (Mevrouw Courtmanslaan, HNV)  

Op de gevel van het huis met huisnummer 76 bemerk je stenen hoofdjes. Deze stenen hoofdjes worden zowel 

links als rechts omgeven door groene en witte gehele en halve faiencetegels.   

  

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.  

 
18. Viersprong RD (Marktstraat). 

19. “Ballingstraatje” RD. 

20. Driesprong RD. 
 
Bij deze driesprong ga je op zoek naar de oplossing  van het onderstaand karamellenversje.  

 
Op een wapen met rondom mij twaalf merletten 

Sta ik centraal in beeld, geheel volgens de Maldegemse carnavalswetten. 

Ook in woord kom ik hier voor, meerdere maal 

Niet in ’t West-Vloams , maar in mijn eigen taal 

Van deze orde ben ik de baas, al zeg ik het zelf 

Toch bedachten mijn werknemers mijn naam, ach ze zijn maar met elf. 

Weet je al wie of wat ik ben, zo ja, da’s dan perfect. 

Maar geef je antwoord toch maar in het ABN en ook in ’t Maldegems dialect! 

Wie of wat ben ik? (2 antwoorden)  

 

21. Driesprong R = (Deken De Fonteyne-straat).  

22. Na ± 25 m aan bruin paaltje R (bord met “in een zakje”).  

Je volgt nu langs het pad met rode steentjes de Sint-Antoniusommegang (daterend uit eind 19de eeuw). De 
ommegang rond de kerk heeft zeven pijlerkapelletjes waarop telkens een religieus tafereel is afgebeeld uit het 
leven van de heilige Antonius. Deze kapelletjes zijn een levende getuige van een ware volksdevotie. Je houdt 
halt bij het tweede kapelletje met het religieuze tafereel de opwekking van een dode.  

 

Vraag 22 : Hoeveel handen zijn er afgebeeld op het religieuze tafereel met de tekst  

“De opwekking van een dode”? 

K.U.: 10 – 11 – 12 – 13 – 14.  

 



23. Bij “INRIT VRIJLATEN” op witte muur na ± 6 m R (Deken De Fonteynestraat, HNV). 
24. Driesprong L (Edestraat).  

 

Vraag 23 : Wat is of was het beroep van ene A.Neirynck wiens naam en beroep hier 

vermeld wordt in deze straat? 

K.U.: architekt – bouwheer – aannemer – dakwerker – architecte. 

 
25. Viersprong R (Marktstraat). 

Even verderop zie je het neoclassicistisch burgerhuis (huisnummer 8)  daterend van het 

bouwjaar 1868. Het mooie stenen balusterbalkon springt meteen in het oog. Van 1971 tot 

2011 was hier ook een kwaliteitsvolle brillenwinkel gevestigd . Met een klein beetje zoekwerk 

kom je heus wel te weten wat de naam is of was van deze kwalitatieve brillenwinkel. 

 

Vraag 24 : Wat is het zesletterwoord dat voorkomt op de voorgevel waar je ook de naam 

van de kwalitatieve brillenwinkel zeker kunt ontdekken? 

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

 
26. Je dwarst de straat via het zebrapad richting Gemeentehuis. 

Net voor de ingang van het gemeentehuis bevindt er zich een steen waarop het refrein van 

het lied Onder de weg van Maldegem voorkomt. 

 

Vraag 25 : Noteer het woord dat een anagram is van “ARTHUR BUCKETE CINEAST” dat hier 

in de onmiddellijke omgeving van de steen met “Al onder de weg van Maldegem” 

voorkomt. 

 
27. Je wandelt over het marktplein richting Oorlogsmonument. 

 

 
Monument onthuld in 1921 

*** Oorlogsmonument 

Na WO I werd er nabij het gemeentehuis een oorlogsmonument opgericht voor de helden 
van Maldegem die sneuvelden in WO I. Links en rechts zijn in alfabetische volgorde de 
namen van deze helden aangebracht. Later werden centraal op het oorlogsmonument 
de namen aangebracht van de Maldegemse helden die sneuvelden in WO II. 

 

Vraag 26 : Wat is op dit oorlogsmonument de voornaam van de persoon in wiens 

familienaam de naam van een orgaan (3 letters) omgekeerd verborgen zit? 

M.A.:  Albert – Alfons – Edmond – Emiel – Jacob – Leopold – Roger. 

 
28. Nabij het oorlogsmonument de straat dwarsen via zebrapad – richting “Maricolen”. 

 Bij het groene toegangshek is een bord bevestigd met info over het VLINDER-project. 

 

Vraag 27 : Hoeveel maal komt de hoofdletter ‘M’ op het bord met “Maricolen” voor in de 

onmiddellijke omgeving van het groene hekken van de Maricolen? (tip: spandoeken tellen 

hier NIET mee) 

M.A.: minder dan 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – meer dan 14. 

 
29. Bij viersprong het zebrapad dwarsen richting “KBC”, je wandelt RD (Boudewijn Lippensstraat, 
HNV). 
30. Na ± 120 m bij viersprong (“LAPPERRE”) de straat dwarsen naar het pleintje dat omringd is met 
bruine paaltjes en centraal een rustende grote beer bevat. 
 
 
 
 



*** Warme William 

Warme William is echt iemand die luistert naar je problemen, klein of groot. 

Warme William is een initiatief van het fonds ‘Ga voor Geluk’ en zet zich in voor het versterken van de 

veerkracht en het mentale welzijn bij kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.  

Heb je problemen spreek dan gerust Warme William aan. Toch betwijfel ik dat Warme William je zal kunnen 

helpen met evt. probleempjes van de zoektocht ☺. 

 
 

Vraag 28 : Noteer op je antwoordenblad voor elk van onderstaande beweringen een “W” 
als de bewering WAAR is of “NW” als de bewering NIET WAAR is. 

A) Op dit plein komt 5x “VELOPA” voor. 
B) Op dit plein vind je het woord “GELUK”. 
C) Op dit plein komt een basketpaal met basketring voor.  
D) Op dit plein komt Warme William 5 keer voor. 
E)  Op dit plein komt een vlag voor. 

 
31. Je keert terug richting “Lapperre” en je dwarst via het zebrapad de straat richting bordje met 

“Stationsstraat” (= B.Lippensstraat). 

32. Viersprong R (39e Linielaan). 

Je wandelt tot einde straat en je houdt halt aan het gedenkteken ter vrome nagedachtenis aan de strijders van 

het 39e linieregiment.  

 

Vraag 29: Wat is de som van de verschillende Arabische cijfers EN de waarde van de 

verborgen getallen in Nederlandstalig letterschrift op het hierboven bedoelde 

gedenkteken? (vb. in ‘genegen’ zit het getal ‘9’ in Nederlandstaling letterschrift verborgen). 

 
33. Je dwarst de straat via het zebrapad en je dwarst onmiddellijk terug de straat via het zebrapad. 
Zo ben je aanbeland in de Stationsstraat. Je vervolgt je weg naar L. 

34. Viersprong R (Stationsplein), je wandelt via het zebrapad naar het met bruine paaltjes omringd 
pleintje. Op dit pleintje zie je nog een nostalgische frituur uit ‘de goede ouden tijd ‘met de 
toepasselijke naam “Den Tipzak”.  
 

Vraag 30 : Hoeveel tipzakken zijn er waarin  heerlijke verse frietjes worden geserveerd? 

M.A. : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – meer dan 5.  

 
35. Je wandelt langsheen het stoomcentrum terug naar de gratis parking toe waar onze zoektocht 

eindigt.  

 
Met veel dank aan : 

❖ Dhr.Willy Elst (controleur) 

❖ De zoektochtverenigingen WRV – Cabora – KRC Brugge – ’t Ros Beiaard 

❖ Alle deelnemers 

 

  



4de Al onder de weg van Maldegem – 2022/2023 – ANTWOORDENBLAD 

 

Naam:  

Straat + nr: 

Postcode:       Plaats: 

E-mailadres:      :  
  

1 ☐ meer dan 111 m.        ☐ 204 m.        ☐ 13.320 seconden       ☐  111 m.       ☐ 222 m                                 

2 ☐ Maldegem  ☐ Bruges  ☐ Gand   ☐ Brussels    ☐ Dendermonde 

3 ☐ 1x   ☐ 2x     ☐ 3x     ☐ 4x     ☐ 5x   ☐ 6x  ☐ 7x   ☐ 8x   ☐ 9x                

4 ☐ minder dan 6     ☐ 7      ☐ 8      ☐ 9    ☐ 10   ☐ 11   ☐ 12   ☐ meer dan 12    

5 A) 

☐ W    ☐ NW                

B) 

☐ W    ☐ NW                

C) 

☐ W    ☐ NW                

D) 

☐ W    ☐ NW                

E) 

☐ W    ☐ NW                

6 ☐  lichaamsdeel   ☐  amtskleed  ☐ ritmische muziek    ☐ munteenheid  ☐ vuil 

7 ☐ 12    ☐ 13    ☐ 14    ☐ 15   ☐ 16   ☐ 17   ☐ 18   ☐ 19  ☐ 20 

8 ☐ West-Vlaanderen    ☐ Oost-Vlaanderen    ☐ Limburg    ☐ Waals-Brabant     

        ☐ Vlaams-Brabant             

9 ☐ 1     ☐ 2       ☐ 3       ☐ 4      ☐ 5     ☐ 6       ☐ meer dan 6       

10 ☐ 1   ☐ 2    ☐ 3   ☐ 4    ☐ 5    ☐ 6   ☐ 7  ☐ 8  ☐ 9 

11 ☐ I8II      ☐ 1890     ☐ 1811     ☐ I88I      ☐ I890    ☐ I96I     ☐ 1961   

12 ☐ 1    ☐ 2    ☐ 3   ☐ 4    ☐ 5    ☐ 6   ☐ 7  ☐ 8  ☐ 9    ☐ 10    ☐ 11 

13  

14 A) 

☐ W    ☐ NW                

B) 

☐ W    ☐ NW                

C) 

☐ W    ☐ NW                

D) 

☐ W    ☐ NW                

E) 

☐ W    ☐ NW                

15 ☐ 5     ☐ 6       ☐ 7      ☐ 8     ☐ 9    ☐ 10      ☐ 11   

16 ☐ SM    ☐ WDL    ☐ HP    ☐ ML    ☐ RW    ☐ BB   ☐ RF  ☐ GJ 

17  

18 ☐ 1      ☐ 2      ☐ 3     ☐ 4      ☐ 5     ☐ 6      ☐ minder dan 6 

19  

20 ☐ wood    ☐ een hemellichaam    ☐ een cirkelzaag     ☐ 2 hakbijlen   ☐ work 

21 ☐ minder dan 20   ☐ 21   ☐ 22   ☐ 23   ☐ 24      ☐ 25    ☐ 26   ☐ 27   ☐ meer dan 27  
    

22 ☐ 10                ☐ 11                   ☐ 12                   ☐ 13                   ☐ 14 

23 ☐ architekt      ☐ bouwheer       ☐ aannemer   ☐ dakwerker           ☐ architecte 

24 ☐ Optiek     ☐ zondag       ☐ Adidas   ☐ Winkel           ☐ Welkom 

25               

26 ☐ Albert     ☐ Alfons     ☐ Edmond      ☐ Emiel     ☐ Jacob     ☐ Leopold      ☐ Roger     

27 ☐ minder dan 10       ☐ 11         ☐ 12          ☐ 13         ☐ meer dan 14 

28 A) 

☐ W    ☐ NW                

B) 

☐ W    ☐ NW                

C) 

☐ W    ☐ NW                

D) 

☐ W    ☐ NW                

E) 

☐ W    ☐ NW                

29  

30 ☐ 1          ☐ 2            ☐ 3            ☐ 4            ☐ 5          ☐ meer dan 5        

Schifting 1:   Schifting 2:  
 


