
 

 

 

Voor deze zevenendertigste editie van de zomerzoektocht werd zoals de traditie het wil gekozen voor een 

zeer aantrekkelijke ontdekkingstocht door het historische centrum van Brugge.  

We bezochten namelijk heel wat godshuizen, waarvan een aantal met de kenmerkende binnentuin, oases van 

rust binnen de kern van een drukke maar prachtige stad. 

 

Zo wandelden we door een straat met de mooie naam ‘Sint-Jan in de Meers’, waar onze aandacht werd 

gevraagd voor een rechthoekig wit bord met een rode rand, langs onze linkerzijde aan het huis met 

huisnummer 10. 

Vraag 4: Hoeveel is de som van de onpare cijfers op het rechthoekig bord met rode rand aan onze 

linkerzijde in deze straat? 

Ter hoogte van de bedoelde woning vonden we inderdaad een bordje van de watermaatschappij, met daarop 

“7 858”, “H 80” en “0,3”. De hierop voorkomende onpare cijfers: 7 + 5 + 3 = 15. Maar wat verderop was er 

op een garagepoort ook een autonummerplaat aangebracht met daarop “1-ADF-589”, dus ook een wit bord 

met rode rand. Een eerste telling gaf 1 + 5 + 9 = 15. Maar er stond meer op die plaat: een kleinere maar toch 

vrij duidelijk te lezen “A.R. du 20.07.2001/K.B. van 20.07.2001” gaf ons nog 16 meer, dus al 41 in totaal. 

En dan hadden we mensen in onze groep met heel goede ogen, die ook nog tweemaal “4010” hadden 

gevonden, waardoor het totaal eventueel op 43 kon komen. De inrichter had er dan ook goed aan gedaan om 

’41 of meer’ als juist antwoord te gebruiken. 

 

Vraag 14: Noteer het jaartal zoals het op of aan de voorgevel van dit godshuis is vermeld. 
“Godshuis De Generaliteit – 1572” lazen we op de voorgevel en 2016 op een bordje eraan vastgemaakt. Ook 

op vier dakkapellen, in twee groepjes van twee, was het jaartal nogmaals vermeld. Door de plaatsing van de 

dakkapellen kregen we hier echter “IS” en “7Z” te lezen, dus met spatie tussen de twee groepen. Dit werd 

dan ook zo opgenomen op onze antwoordenlijst     “14.  1572 – IS 7Z – 2016”. Groot was dan ook onze 

verbazing toen bleek dat twee mensen van onze groep deze vraag correct zouden beantwoord hebben en alle 

anderen een fout kregen aangerekend. Werd er door verschillende mensen verbeterd of werd de spatie op 

een groot aantal formulieren als te klein beschouwd? Jammer, zeker als dat je enige fout blijkt te zijn. Deze 

vraag werd slechts door 28% van de deelnemers juist opgelost, dus misschien waren er nog meer slachtoffers 

in de zaal. 

 

Vraag 25: Welke medeklinker staat op deze gedenkplaat in een familienaam voor de letter E? 
Aan een gevel vonden we een bronzen gedenkplaat met daarop drie familienamen, nl. van  Burgemeester 

Van Acker,  Architect Vierin en rechts onderaan de bronsgieter Brondel. Omdat er niet werd gevraagd welke 

medeklinker er ‘onmiddellijk’ vóór de letter E stond, moesten we alle medeklinkers geven die daaraan 

voldeden, dus respectievelijk VNCK V BRND. 

 

Vraag 27: Hoeveel muzieknoten komen er al dan niet verborgen voor in een woord van de Engelstalige 

tekst die vermeld is op de doorzichtige kunststofplaat aan de gevel van Godshuis Deboodt? 

Mogelijke antwoorden: meer dan 5-5 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – minder dan 5. 
Op de daar aangebrachte platen met Engelstalige teksten vonden we uiteraard geen muzieknoten maar wel 

‘namen van muzieknoten’. Bijgevolg was antwoord 0 of in dit geval ‘minder dan 5’ het enige correcte 

antwoord.  

 



Vraag 31: Wie of wat heeft de heilige, waarvan hier de rechterhand ontbreekt, hier op het Sint-

Jakobsplein in zijn linkerhand?  
Mooie vraag was dit: eerst goed ontleden, want ‘zijn 

linkerhand’ kan alleen van een man zijn  en hoever 

loopt hier het Sint-Jakobsplein? (niet Sint-Jacobsplein 

zoals vermeld in de achteraf gekregen uitleg). Op de 

middenstijl van de kerkdeur zagen we een beeld van 

de heilige Jakob met in zijn linkerhand een boek. Aan 

de overzijde en in een nis was een vrouwelijke heilige 

te zien met een kindje op de linkerhand, maar dat 

eigendom bevond zich in de Moerstraat én het was 

geen mannelijke heilige. Maar daarmee waren we er 

nog niet, want rechts van de kerk liep het plein verder 

door. Het was een eindje stappen maar tegen de zijkant 

van de kerk vonden we ook nog een Calvariegroep 

met Maria en Johannes bij het kruis van Christus. En 

deze Johannes was zowaar ook zijn rechterhand 

kwijtgeraakt en had een boek in zijn linkerhand. Dus 

antwoorden met: boek – boek. 
 

Het werd een drukke dag voor de prijsuitreikingen van deze en de 1ste fotozoektocht, samen goed voor 617 

deelnemers.  De nieuwe locatie met een ruime zaal en veel parkeergelegenheid bleek een succes. Bovendien 

was alles alweer piekfijn georganiseerd en konden we op een redelijk uur huiswaarts keren. 
 

Nog tot 4 april 2019 worden we verwacht voor een Foto- en Winterzoektocht over een zelfde parcours van 

2 km en met als thema ‘Van ’t Zand naar ’t station’. Men zegge het voort … 

 

                                                                                                                                              Jacky C. 

 

 
  

Score Caboraleden           

maximum  100          

1 De Vrieze Marianne 100  91 Schelfhout Ria 99 

3 Jacobs Karel 100  93 Willems Frank 99 

7 Rottiers Vic 100  97 Van Bruaene Jacques 99 

16 Maes Julienne 100  98 Liefooghe Alix 99 

28 Wullaert Wim 99  106 Van Haver Wim 98 

29 Jacobs Eric 99  108 Meulebrouck Marleen 98 

32 Beernaert Stefaan 99  110 Vandekerckhove  Christine 98 

36 Danneels Ria 99  111 Duerinck Eugène 98 

37 Cornette  Marc 99  114 Vanhaverbeke Raf 98 

41 Franckaert Rudi 99  115 Baert Christelle 98 

43 Van Tieghem Geert 99  131 Morlion Johan  98 

54 Thienpondt Annette 99  138 D’Haeseleer  Michel 98 

58 De Clerck Leo 99  140 Beernaert Frans 98 

62 Windels Ivan 99  141 De Grave  Rony 98 

66 De Veirman Octaaf 99  148 Belleter Linda 98 

78 Roels Anne-Marie 99  161 Dannau Jean-Pierre 97 

80 Colpin Jacky 99  177 Maesen Willy 97 

85 Verheggen Herman 99  185 Danneels Rony 97 

86 Witdoek Iggy 99  192 Verlinde Marleen 97 

88 De Busschere Daniël 99  196 Van De Velde Peter 97 

90 Knockaert Hans 99  198 Pollet Noël 97 


