
 
 

De weersvoorspellingen voor zondag 3 mei 2015 waren niet al te goed: het zou regenen, met 
kans op een fikse bui. Toch togen we met veel goede moed naar Jabbeke voor de 12de 
Muguetjeszoektocht van Roland en Rita. 
 
Onze aandacht werd al een eerste maal op de proef gesteld bij de teerlingworp voor het 
bepalen van de schifting. Op de dobbelstenen was het cijfer 5 vervangen door een figuurtje. 
In het reglement raadde Roland ons aan, alvorens te starten, de tekst van het routeblad te 
lezen. Al wordt dat meestal wel gedaan, het bleek deze maal inderdaad nuttig, want de 
afbeelding op de gebruikte dobbelstenen bleek het logo te zijn van ‘Vredeseilanden’, het 
antwoord op vraag 21. 
Met alvast één antwoord op zak trokken we op pad. 
 
Hierna een greep uit wat we zoal voorgeschoteld kregen. 
 
Vraag 4: Wat is de betekenis van het woord, verborgen in de specifieke naam van het in 
werkelijkheid hoogste deel van het gebouw, dat hier afgebeeld staat? 

KU: A. vlinder  -  B. zaal  -  C. afstandsmaat  -  D. burcht  -  E. fruitsoort  
We vonden er vrij snel een afbeelding van een kapel met een ‘zadeldak’ en een afbeelding 
van het belfort van Brugge. Zijn dat kantelen bovenaan de toren? In beide gevallen zouden we 
met ‘el’ bij antwoord C. gekomen zijn. Maar ... de term ‘specifieke naam’ bracht ons bij de 
‘Halletoren’ van Brugge. Een hal is een zaal. Dus, antwoord B. 
 
Vraag 7: Welke kleur heeft de ‘wijk’ ‘uitdrukkelijk ’, waar men zich, mits (forse) 
betaling, kan ‘amuseren’ met het ‘figuurlijke’ van wat hier in zijn natuurlijke kleur 
vlakbij dit pleintje wordt afgebeeld, maar zoals het gevraagde wordt genoemd? 
 KU: A. rood  -  B. geel  -  C. roodbruin  -  D. beige  -  E. grijs. 
‘De Roste Muis’, waarop we tevens de afbeelding van een (letterlijke) grijze muis zagen, 
voldeed volledig aan de vraagstelling. In de ‘rosse buurt’ vindt een liefhebber van dat genre 
amusement wel degelijk zijn gading. ‘Roste’ of ‘rosse’ is ros of roodbruin, antwoord C. 
 
Vraag 11: Wat is hier niet te zien? 
 KU: A. grafsteen -  B. “mensen”  -  C. telefoon  -  D. “boton”  -  E. Olympische 
ring. 
De grafsteen, de tekst ‘mensen’ en de telefoon waren snel gevonden. Op een wegwijzer naar 
het Sportcentrum vonden we drie zwarte ringen, dus één van de vijf Olympische ringen. Na 
enig speurwerk wisten we ook, op een hangslot, een tekst te vinden die we eerst als “boton” 
lazen. Gelukkig hadden we ook mensen bij met bijzonder goede ogen die “baton” lazen. 
Wat we daar dus niet vonden was antwoord D. 
 
Vraag 15: Van hoeveel van volgende vijf landen – Engeland, Nieuw-Zeeland, Australië, 
Canada, Duitsland, België – staat de vlag (gv) afgebeeld op de gedenkplaat met o.a. 
“kleine oorlogsbegraafplaats”? 
 KU: A. 2  -  B. 3  -  C. 4  -  D. 5  -  E. 6 
Traditiegetrouw gaan we bij een vraag met “ Hoeveel van volgende vijf …..” meteen tellen 
hoeveel gegevens erop volgen. Er staan zes namen, dus zou het zesde gegeven, nl. België, 
wegvallen. Maar omdat ‘Engeland’ geen land is ( = een deel van Groot-Brittannië), valt dit 
gegeven weg en houden we de volgende vijf landen over. Van die vijf zijn er drie waarvan we 
de vlag afgebeeld zien, nl. Nieuw-Zeeland, Canada en België. Antwoord: B. 3 



Vraag 16: Het hoeveelste deel van de totale levensjaren tijdens dewelke hij leefde, 
vertegenwoordigen het aantal jaren tijdens dewelke die man, met ‘voornamelijk’ ‘sterk 
vergif’, pastoor van Westkerke was, vgtp? 
 KU: A. 11,0  -  B. 11,2  -  C. 11,3  -  D. 11,4  -  E. 14,00. 
De pastoor met een voornaam verwijzend naar ‘sterk vergif’ was te vinden op een grafsteen, 
nl. E.H. Arseen Naert. Deze was geboren in 1917, overleden in 1973 en pastoor geweest van 
Westkerke van 1969 tot 1973. Door twee maal de term ‘tijdens’ te gebruiken in de 
vraagstelling, moesten alle vermelde jaren geteld worden. Zo berekenden we dat ‘Arseen’ 
tijdens 57 jaren leefde, waarvan 5 jaren als pastoor van Westkerke. 57 : 5 = 11,4 of antwoord 
D. 
 
Rebusvraag: 
De rebusopgaven in 4 aangegeven cafés, waar we moesten binnengaan als we er langs 
kwamen, waren zeer eenvoudig, zoals het past in een ééndaagse zoektocht. ‘Uit de lucht 
vallen’ konden we vormen met de gevonden woorden. Roland kennende wisten we dat daar 
nog wel een ‘addertje onder het gras’ zou zitten. Dit werd bevestigd toen we, bij een tweede 
bezoek aan café Madrid, een nieuwe opgave vonden met ‘komen’ als oplossing. Er kon dus 
een tweede gezegde gevormd worden: Uit de lucht komen vallen. 
Als rebusvraag moesten we dan de betekenis van het gevonden gezegde zoeken tussen de 
volgende mogelijkheden: 
A. zullen gebeuren 
B. ontploffen 
C. onverwacht komen ( = uit de lucht komen vallen) 
D. verzonnen 
E. stomverbaasd zijn   ( = uit de lucht vallen) 
Hier dus een dubbel antwoord: C + E 
 
Niettegenstaande het wat tegenvallende weer, hebben we genoten van een mooie zoektocht, 
doorspekt met een aantal mogelijke twijfels, die we, dank zij de vlotte en aangename 
samenwerking binnen ‘Cabora’ wisten te doorgronden, met een uitstekend resultaat als 
gevolg. 
Proficiat Roland en Rita voor deze alweer puike inrichting!!  
 
J.C. 
 
 

De uitslag van onze leden in 12de MUGUETJESZOEKTOCHT  

1 LIEFOOGHE ALIX 0  17 DE VRIEZE MARIANNE 0 

2 JACOBS KAREL 0  21 TONDELIER MARC 1 

3 BAERT CHRISTELLE 0  22 ROTTIERS VIC 1 

4 VAN DE VELDE PETER 0  23 COLPIN JACKY 1 

5 DE VEIRMAN OCTAAF 0  24 DUERINCK EUGENE 1 

7 BEERNAERT STEFAAN 0  25 VAN BEEK NICOLE 2 

10 BEERNAERT FRANS 0  26 VAN HAVER WIM 2 

11 DANNEELS RIA 0  27 CLEMMINCK GEERT 2 

12 KNOCKAERT HANS 0  29 THIENPONDT ANNETTE 2 

13 ROELS ANNE MARIE 0  31 D’HAESELEER MICHEL 2 

14 POLLZR NOEL 0  33 VERHEGGEN HERMAN 2 

15 VAN BRUAENE JACQUES 0  36 BELLETER LINDA 2 

16 DANNAU  JEAN-PIERRE 0     


