
 

 

Waar we voor de herfstzoektochten van WRV eerder reeds te gast waren in o.a. Diksmuide en 

Blankenberge, werden we dit jaar nogmaals aan onze kust verwacht, nl. in Oostende: de stad aan zee, ook 

‘de koningin der badsteden’ genoemd.  

Zoals we allen hebben kunnen vaststellen, is Oostende meer dan zee en strand en het casino kursaal… 

Prachtige villa’s uit de Belle Epoquetijd, langs de dijk, soms verscholen tussen appartementsgebouwen, de 

Venetiaanse gaanderijen, het gerechtsgebouw, het stadhuis, en nog zoveel meer, het was allemaal meer 

dan de moeite om ze te bewonderen. 
 

Vlak na de start, bij het bewandelen van de Kursaal-Oost Helling, was het al opletten geblazen. 

Vraag 1: Wat is het (vermoedelijke) huisnummer dat vermeld is onmiddellijk rechts van de 

afgebeelde persoon die zich hier met de vingertoppen vastklampt aan de muur?  

M.A. : een even getal – een veelvoud van 3 – een veelvoud van 4 – een veelvoud van 7 – een veelvoud 

van 11 – een veelvoud van 13. 

In de inleidende tekst vóór de vraag werden we al wat in slaap gewiegd met de vermelding van een 

huisnummer op een brievenbus. Nu was die betonnen muur vrij lang en de combinatie van de gegevens die 

we daar ook zochten voor vraag 2 en de lange rij voertuigen die erlangs stonden geparkeerd, maakten dat 

we bijna het tweede antwoord aan de overkant hadden gemist. Op de bedoelde betonnen muur vonden we 

op een afgebeelde brievenbus het huisnummer 22, ‘een even getal’ en ‘een veelvoud van 11’. Maar aan de 

overkant van de straat, bij het eigendom met huisnummer 6, was datzelfde ventje dat zich met de 

vingertoppen vastklampt aan de muur ook te zien. Daardoor werd ‘een veelvoud van 3’ een bijkomend 

antwoord. (Toeval wil dat we, bij een bezoek aan een fototentoonstelling in Aalst, dat ventje nog eens 

tegenkwamen, bij n°6 !) 
 

Vraag 10: Hoeveel verschillende personen 

(geen engelen !) zijn op reliëfs boven deze 

deuren afgebeeld? M.A. :  meer dan 3 – 3 – 

4 – 5 – minder dan 5. 

We vonden op de drie reliëfs de Heilige 

Familie, bestaande uit Jezus, Maria en Jozef. Er 

waren nog wel meer personen te vinden, maar 

geen enkele andere die op meer dan één reliëf 

afgebeeld was. Alleen ‘3’ en ‘minder dan 5’ 

waren bijgevolg juiste antwoorden. 
 

Vraag 14: Hoeveel bedraagt de som van het aantal op dit gebouw afgebeelde ankers en het aantal op 

dit gebouw afgebeelde aambeelden? We nemen hierbij enkel de ankers voor de scheepvaart en de 

aambeelden zoals gebruikt in een smidse in aanmerking. 

M.A. : minder dan 7 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – meer dan 11. 

De 5 ankers en 5 aambeelden die verwijzen naar de vijf hoofdfuncties van het gerechtsgebouw, zoals 

uitgelegd in ons routeblad, waren snel gevonden. Maar in diezelfde uitleg werd ons ook gewezen op het 

wapenschild van Oostende dat zich eveneens op dit gebouw bevond, afgebeeld met alle erbij horende 

attributen. We wisten uiteraard heel goed wat die attributen allemaal zijn, want voor vraag 4 stonden we 

langs de zeedijk bij een prachtig gekleurd exemplaar. Het anker dat daarop voorkomt moest dus meegeteld 

worden, wat ons totaal op 11 bracht. 
 

Een eind verder werden we de kaai opgestuurd en kwamen we voorbij een borstbeeld dat Lucy Loes 

voorstelt, een bekende Oostendse volkszangeres. Hierover volgende vraag: 

Vraag 26:  Van wie is dit, volgens de hier verstrekte informatie, een borstbeeld? 

M.A. : Josiane Vanhoutte – Lucy Loes – een ongekroonde koningin – Luciene Vanbesien. 

Op het infobord konden we lezen dat het daar om een borstbeeld ging van Lucy Loes, de ongekroonde 

koningin van het visserslied, geboren als Lucienne Vanbesien. Het laatste M.A. viel dus al weg, wegens 

foutieve naam. ‘Lucy Loes’ en ‘een ongekroonde koningin’ voldeden wel. Maar … op het infobord stond 

ook dat het beeld gemaakt werd door de beeldhouwster ‘Josiane Vanhoutte’, en dat van haar ook o.a. het 

beeld van Koning Boudewijn was dat we eerder hadden gezien. Bijgevolg was dat beeld niet alleen van de 

afgebeelde Lucy, maar ook van de maakster ervan. 



Vraag 27: Wat produceerde en/of verkocht AUGSTE PEDE?  

M.A. : wijnen – sterkedrank – likeuren – water – limonade. 

We vonden een bord met “ DISTILLERIE AUGSTE PEDE” en een blik in onze Prisma leerde ons dat een 

distillerie ‘sterkedrank’ stookt. In de Ooststraat was er echter nog een tweede vermelding, maar daar was 

spraken van “vins et liqueurs”, dus ook ‘wijnen’ en ‘likeuren’. 

 

En dan kan ik besluiten met een woordje van dank aan inrichter Willy Elst en zijn controleur, voor de mooie 

en leerrijke wandeling door Oostende.  Ook een dikke proficiat, deze zoektocht werd verkozen door de 

Caboraleden als zoektocht van het jaar. Tot een volgende … 

 

                                                                                                                                    Jacky C.  

 

 

             

   Foutenlast Caboraleden     54 Liefooghe Alix  4 

 1 Pollet Noël  2  58 Knockaert Hans  4 

 3 Cornette Marc  2  60 Jacobs Karel  4 

 5 Temmerman Dirk  2  61 De Vrieze Marianne  4 

 6 Van Tieghem Geert 2  66 Vanhaverbeke Raf  5 

 9 Maessen Willy  2  68 Meulebrouck Marleen  5 

 20 Baert Christelle  3  71 Thienpondt Annette 5 

 24 Morlion Johan  3  73 Verheggen Herman  5 

 25 Windels Ivan  3  74 Duerinck Eugène  5 

 28 Franckaert Rudi  3  83 Belleter Linda  5 

 32 Beernaert Frans  3  85 Van De Velde Peter  5 

 35 Beernaert Stefaan  3  88 De Grave Rony  5 

 40 Van Bruaene Jacques  4  98 Danneels Ronny  6 

 49 Rottiers Vic  4  108 Verlinde Marleen  7 

 50 Colpin Jacky  4  109 Verlinde Willy  7 

 53 Danneels Ria  4   111 Wullaert Wim  7 

 


