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DEEL 1 : BEERNEM
FOTO 1 (b): achterkant bib



1STE ANAGRAM : BLOEMENDALEHOF



FOTO 1 : THV BLOEMENDALESTRAAT/WANDELPAADJE



ANAGRAM 2 : DE DRIE KLOKKEN thv BLOEMENDALESTRAAT 5  (nabij de kerk)



FOTO NR 2 (N): tussen de kinderopvang en de Berenheemstraat (Mirte)



FOTO nr 4 (G) :zijgevel woning van P.Vermeire (Berenheemtraat )



ANAGRAM 3 : DE UILEN HOEK, Tempelierstraat 



FOTO nr 5 (J): in het kasteeldomein ‘patershof’ 
vinden we deze foto op het bord met gedicht 
van Bart MoeYaert



ANAGRAM 4 : in de Marichalstraat , voor de 
bib, thv de Marichalzaal staat deze betonnen 
rustbank met volgende tekst erop : ER IS HIER 
ER IS TIJD



Laatste ANAGRAM in Beernem: EGG-BAG, op het 
beeldwerk van Karel van Roy, dat in de loop van dit 
jaar werd onthuld.



OVERZICHTJE BEERNEM:

foto’s:   B K N G J

anagrammen:   Bloemendalehof
De Drie Klokken
De Uilen Hoek
Er is hier er is tijd
Egg-Bag



DEEL 2 :   OEDELEM  

ANAGRAM 1 : marcel matthijs (Oude Zak )



ANAGRAM 2 : frères-katharosa



FOTO 1 (D) : zandgrachtstraat  19



ANAGRAM 3 : in vijf wegen (hoekhuis 
vullaertstraat/bruggestraat)



FOTO 2 (O): thv de tennisvelden zien we rechts een 
woning met deze schouwversiering



FOTO 3 (C):  beekstraat 31



ANAGRAM 4 : savo(i)r vivre, beide antwoorden werden 
goedgekeurd.



FOTO 4 (H) : gemeentehuis te oedelem



ANAGRAM 5: jef claerhout (en niet de jef claerhout gezien in beernem, 
want dan klopt uw invulformulier niet meer



FOTO 5 (E):  gedenksteen thv de kerk te oedelem



OVERZICHTJE OEDELEM

FOTO’S  : D O C H E

Anagrammen: marcel matthijs
fréres-katharosa
in vijf wegen
savo(i)r vivre
jef claerhout



ANAGRAM 1 : ‘t klievertje (een kadooke, wegens zetfout in de opgave, 
tjeck lievert)



SINT-JORIS 
FOTO 1 : lattenklieverstraat 



FOTO 2 (L):  wanneer we het wandelpad langs het 
kanaal verlaten , Li



FOTO 3 (M): j. de lanierlaan nr 5 



ANAGRAM 2 : edelweiss (hoekhuis j.de lanierlaan/tuinwijk , wies sleed)



FOTO 4 (I): op nr 54 woont wellicht een kattenliefhebber



FOTO 5 (A): bij het verlaten van de tuinwijk



ANAGRAM 3: kooldreef , te lezen in dit bizarre 
kunstwerkje



ANAGRAM  4 :  pico-bello (cool belip)



ANAGRAM 5 : allego ( leogal)



OVERZICHTJE SINT-JORIS

FOTO’S :  F L M I A

ANAGRAMMEN: ‘t klievertje
edelweiss
kooldreef
pico-bello
allego




