
 

 

 

 

Onder de vlag “NAAR DE BLOEDPUT” werden we door de collega’s van K.R.C. uitgenodigd voor een 

wandeling door alweer een ander stukje Brugge.  

Hierna wat commentaar bij enkele van de ons voorgeschotelde vragen. 

 

Vraag 3: Hoeveel eurocent zal het, volgens de gegevens op of aan het paviljoen dat wij op ’t Zand 

voorbij gaan, kosten om in deze ondergrondse parking te parkeren van 17u tot de volgende dag 6u? 
De vraag werd gesteld in de omgeving van de viersprong, waar we ons bij paviljoen C bevonden. Maar 

even verder vonden we een tweede paviljoen en het was opletten geblazen, want aan het einde van de 

zoektocht kwamen we nog voorbij een derde paviljoen behorende tot de parking ’t Zand. Op elk van deze 

paviljoenen vonden we wat het ons zou kosten: voor het eerste uur (17 tot 18u) 1,20€ en 3 x 1€ voor de rest 

van de nacht. Samen is dat dus 4,20€ of 420 eurocent. Omdat er in de vraag sprake was van het paviljoen, 

moest er driemaal geantwoord worden. We hadden nog een bijkomend antwoord gevonden, want wie zijn 

parkeerkaart verliest, betaalt hiervoor 2000 eurocent boete. Dit was echter niet voorzien op de ‘ideale kaart’. 

 

Vraag 8: Welke letter gaat, op de voorgevel van het huis De Visitatie (huis met huisnummer 18), in 

steen de letter u onmiddellijk vooraf? 
Meest opvallend was een Latijnse tekst waarin alle letters u werden vervangen door de letter v. Dit was 

uiteraard foutief, want een ‘v’ is geen ‘u’. Dan was het even speuren, want de donkere gevel maakte het 

wat moeilijk om ook nog “T’HUYS BEST” en “DIT HUYS’ te lezen. Bijgevolg waren alleen H en H een 

correct antwoord. 

 

Vraag 9: Noteer het huisnummer van het huis dat wij, geheel of gedeeltelijk, in de Beenhouwersstraat 

gedurende deze zoektocht voorbij wandelen en waarop een dergelijk geel bordje is aangebracht.  
Als we in een vraag lezen “in de 

Beenhouwersstraat gedurende deze 

zoektocht” dan voelen we al direct aan dat 

we die straat meerdere malen zullen 

aandoen. En we kregen inderdaad gelijk. 

Waar de vraag werd gesteld vonden we een 

dergelijk plaatje aan de woningen met 

huisnummers 2 – 3 – 5 – 7 en 9. Verderop, 

bij wegopdracht 13, kwamen we een tweede 

maal in de Beenhouwersstraat en vonden 

het gevraagde bij de huisnummers 34 – 30 

en 24. Bij wegopdracht 22 kwamen we een 

derde maal in deze straat terecht en vonden 

daar nog de huisnummers 51 – 53 – 58 en 

62, waarbij vooral de ‘geheel of gedeeltelijk’ belangrijk was, want ook van het hoekhuis gelegen in Oude 

Zak 58 liepen we in de Beenhouwersstraat langs de zijgevel.  

  



Vraag 20: Welke twee verschillende medeklinkers staan er onmiddellijk na elkaar in één woord op 

het groene bordje met “Japanse” aan deze boom?  
Met “Japanse”, “sierkers” en “prunus” hadden we alle 

antwoorden: NS – RK – RS – PR. Het was verleidelijk om 

uit “roosachtigen” de lettergroepen CH en HT te nemen, 

maar aangezien een aantal altijd juist moet zijn en er hier 

3 verschillende medeklinkers op elkaar volgden, was dit 

gegeven niet bruikbaar. 

 

Vraag 27: Onder welke grote goudkleurige letter, die in “HOTEL” voorkomt, staat op de voorgevel 

van Hotel Karos de afbeelding van door een timmerman gebruikt gereedschap? 
In onze wandelrichting vonden we eerst “HOTEL” met onder de letter E twee handzagen. Enkele meters 

verder, voorbij de ingang van het hotel, was ook de naam “KAROS” aangebracht in goudkleurige letters. 

Onder deze ‘O’ vonden we een schaaf en een hamer. Antwoord: E – O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit was alweer een fijne zoektocht waarin weer eens bewezen werd dat een parcours, vooral in de 

winterperiode, niet lang hoeft te zijn om er een mooie inrichting van te maken. 

We hebben ervan genoten mensen, tot de volgende …                                                            

  

Jacky C.  

 

maximum score 25 

2 VANHAVERBEKE Raf 70 

6 MEULEBROUCK Marleen 70 

8 WINDELS  Ivan 70 

9 ROTTIERS Vic 70 

13 THIENPONDT Annette 70 

15 D'HAESELEER Michel 70 

22 DUERINCK Eugene 70 

29 DE GRAVE Rony 70 

30 VERHEGGEN Herman 70 

39 VANDEKERKHOVE Christine 70 

41 CORNETTE Marc 70 

44 BELLETER Linda 70 

49 VAN BRUAENE Jacques 69 

66 WITDOEK Iggy 69 

75 MAES Julienne 69 

78 DANNAU Jean-Pierre 69 

79 POLLET Noël  69 

80 DE VRIEZE Marianne 69 

91 BAERT Christelle 69 

93 LIEFOOGHE Alix 69 

97 JACOBS Eric 69 

98 VAN DE VELDE Peter 69 
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100 JACOBS Karel 69 

108 ROELS Anne Marie 69 

109 COLPIN Jacky 69 

120 VAN TIEGHEM Geert 69 

128 BEERNAERT Frans 69 

133 FRANCKAERT Rudi 69 

135 VANDEN BROUCKE Frederik 68 

141 DE CLERCK  Leo 68 

142 VAN DEN BOSSCHE Nana 68 

154 WYBOUW Dimitri 68 

160 WYBOUW Roland 68 

163 MAESEN Willy 68 

165 MORLION Johan 68 

167 KNOCKAERT Hans 68 

169 DANNEELS Ria 68 

171 VAN HAVER Wim 68 

172 MAERTENS Rita 68 

173 WILLEMS Frank 68 

177 VERLINDE  Marleen 67 

203 DUFOUR Xavier 66 

209 DUFOUR Donald 66 


