
 

 
 

Na vier succesvolle inrichtingen ten voordele van het project ‘Brothers-in-Arms’, hebben onze inrichters een 

nieuwe uitdaging gevonden in het organiseren van een zoektocht, in samenwerking met de gemeente 

Zonnebeke en ter ondersteuning van plaatselijke socioculturele activiteiten. 

Als thema werd dit jaar gekozen voor Jacques Brel die 40 jaar geleden overleed en waarvan we in de 

deelgemeente Zandvoorde mochten kennismaken met een deeltje van zijn stamboom. 

 
Vraag 5: Als we van vier naast elkaar staande letters, al dan niet verborgen in een langer woord, één 

letter vervangen door één andere letter, bekomen we de naam van een ‘ding’ dat iets intiems kan 

verbergen. Wat is de naam van dat ‘ding’?  
Op een lamphouder boven het kerkportaal 

vonden we “BEGA”. We vervingen de ‘G’ 

door de ‘H’ om tot het woord ‘BEHA’ te 

komen. We lazen ook “PHILIPS” op een 

luidspreker, waarin we van de eerste ‘I’ 

een ‘S’ maakten om tot “SLIP” te komen. 

Inderdaad twee voorwerpen die intieme 

delen verbergen. Wij dachten ook aan de RITS in een mannenbroek, daarbij gebruikmakend van de tekst in 

het bas-reliëf, nl. “MARGARITA”, waar we de ‘A’ vervingen door een ‘S’. Het werd ons niet kwalijk 

genomen, maar dit antwoord werd niet voorzien op de ideale kaart. 

 
Vraag 7: Hoeveel maal komt “BREL” voor op het bord dat bevestigd is op de kerkmuur? 

M.A.: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - >5. 
Hét bord op dé kerkmuur: opletten geblazen en alle te vinden bordjes afzonderlijk beschouwen. 

En inderdaad we vonden 4 bordjes, waarvan één zonder “BREL”, de drie andere met een verschillend aantal 

vermeldingen, wat ons bij de antwoorden 0 – 1 – 2 en 5 bracht. 

 
Vraag 11: Welke van de volgende gegevens kan je zien op en/of in de onmiddellijke omgeving van deze 

parking? Wij zoeken niet op het kerkhof en ook niet op het oorlogsmonument. 

M.A.: A) “Pelican”    B) “Soldatenfriethof”    C) “771”       D) vijf groene pijlen   E) “Spanje”   

F) twee keer het getal 900 
A) vonden we na nogal wat speurwerk op de achterkant van een vuilbak. B) was fout, want ter plaatse lazen 

we “Soldatenfriedhof”. C) was dan weer juist, te vinden op een hergebruikte nummerplaat boven een 

garagepoort, waarop nu 1-BVH-865 staat, maar voordien DBG 771. 

D) Op het AED-reanimatietoestel vonden we al snel 6 groene pijlen. Op een bord met fietsknooppunt 21 van 

Westtoer stonden er echter ook nog 2, dus teveel groene pijlen. E) deze tekst werd gevonden op de brievenbus 

van Bpost. F) op een bord aan de gevel van het oud gemeentehuis stond 2 maal het getal 900, maar op de 

parking was het nogmaals te vinden op een metalen deksel. Bijgevolg antwoorden met A – C – E. 

 
Vraag 29: Als je de buitenkant van een meetkundig figuur volgt, dan staat 
iets in vergelijking met de gegevens ernaast helemaal op zijn kop, ook al 

is het in feite correct.  

Wat staat hier nu echt wel op zijn kop in vergelijking met de gegevens 

ernaast? 
Nabij het KBC-kantoor, op een infobord van De Lijn, vonden we een uurwerk 

waarvan in wijzerzin de cijfers 4 t/m 8 ondersteboven werden aangebracht, 

behalve de 6. Omdat we daar, logisch gezien, een 9 hadden moeten zien, was 

het de 6 – in feite heel correct – die op zijn kop stond. 

 

  



Vraag 30: Met een woord, hier te zien op of aan een gevel van café “The Corner”, moeten we een 

anagram zoeken zodanig dat we een Nederlandstalig woord bekomen dat voldoet aan één van volgende 

omschrijvingen: 

A) keukengerei   B) lidwoord   C) een kostbare staf  D) achtereinde van een dier  E) getei. 

Schrijf op uw antwoordenblad het gevonden Nederlandstalig woord dat bij de letter past na de letter 

van het gegeven. Als je geen passend woord kan vinden vul je natuurlijk “niets” in. 
A) top = pot   B) the = het  C) respect = scepter  D) straat = staart  E) getei ≠ getij = “niets”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben genoten van deze zoektocht: leuke vragen zonder overbodige ingewikkelde constructies, 

schijnbaar gemakkelijk maar toch voorzien van die valletjes die zorgen voor een eerste schifting onder de 

deelnemers. Niettegenstaande het nieuwe thema, werden we – zoals het past in het kader van herdenkingen 

‘100 jaar Groten Oorlog’ – onderweg toch nog geconfronteerd met de donkere jaren uit ons verleden. 

Volgend jaar trekken we naar Passendale, kondigde Filip aan tijdens de prijsuitreiking. En in één van de 

volgende edities zullen we het beeld met bijhorend park bezoeken, gerealiseerd met de opbrengsten uit het 

Brothers-in-Arms-project.  

We kijken er al naar uit … tot volgend jaar.                                             Jacky C. 

 

 38 Witdoek Iggy 0 

42 Verheggen Herman 0 

43 Beernaert Stefaan 0 

44 Duerinck Eugène 0 

46 Thienpont Annette 0 

47 Knockaert Hans 0 

53 Danneels Ria 0 

55 Dufour Donald 0 

61 Maes Julienne 1 

63 D’Haeseleer Michel 1 

68 Maesen Willy 1 

74 Timmerman Dirk 1 

80 De Busschere Daniël 2 

115 Verlinde Marleen 3 

117 Morlion Johan 3 

173 Wullaert Wim 9 

   

Foutenlast Caboraleden 

1 Vanhaverbeke Raf 0 

4 Cornette Marc 0 

6 Beernaert Frans 0 

8 Vandekerckhove Christine 0 

11 Van Tieghem Geert 0 

18 Liefooghe Alix 0 

19 Meulebrouck Marleen 0 

20 Windels Ivan 0 

21 Franckaert Rudi 0 

23 Jacobs Karel 0 

25 De Grave Rony 0 

26    Baert Christelle 0 

27 Rottiers Vic 0 

29 Van Bruaene Jacques 0 

30 Belleter Linda 0 

37 Colpin Jacky 0 


