
 

 

 

Als niet-Bruggelingen is het telkens opnieuw plezant om kennis te maken met een voor ons onbekend aspect 

van de mooie stad Brugge. Zo hebben we in de voorbije zomer, aan de hand van de rondleiding die we 

kregen door deel te nemen aan deze zoektocht,  geleerd dat er ook veel rond het thema ‘Muziek’ te beleven 

valt. 
 

Starten deden we zoals altijd aan het concertgebouw en na enkele vraagjes om op gang te komen belandden 

we aan Hotel ’t Putje voor volgende vraag. 

Vraag 3: Welke verschillende Nederlandstalige woorden (letters min. 1 cm) komen er duidelijk voor 

(al of niet verborgen) op, aan of bij de gevel van deze horecazaak, onmiddellijk na de naam van een 

verborgen muzieknoot? 

Op of aan de gevels vonden we uiteraard de naam ‘Putje’ met “je” na de ‘ut’, maar ook “Restaurant”, “Gault 

Millau” en “Resinblock”, waarin we respectievelijk “sta” vonden na de ‘re’, “u” na de ‘la’ en “si” na de 

‘re’. Maar er was meer: op de grond was ook “PUTkast” te vinden met daarin “ka – kas – kast” na de ‘ut’. 

Slechts 51% van de deelnemers hadden deze vraag correct beantwoord, waardoor ze uiteindelijk de 

moeilijkste uit de zoektocht bleek. 
 

Na de verkregen informatie over straatmuzikanten en de klokken in de O.L.Vrouwekerk, kregen we een 

vraag over huisnummers van minstens 3 cm groot. 

Vraag 10: Wat is de som van de verschillende huisnummers, kleiner dan 16, die hier in deze straat 

niet als huisnummer zijn vermeld? 

Langs de straatkant met pare nummers vonden we geen huisnummer 2 noch 10 en de 4 was te klein. Aan 

de overkant was enkel n° 1 te vinden als huisnummer van de kerk. Bijgevolg kregen we de som te maken 

van 2 – 4 – 10 + de onpare nummers 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 en 15, dus een totaal van 79, waardoor we 

uitkwamen bij de mogelijke antwoorden ‘onpaar’ en ‘priemgetal’. 
 

Verder maakten we kennis met de Brugse klokkengieter Joris Dumery, kwamen langs de Brasserie 

Mozarthuys en belandden verderop bij de muziekhandel Rombaux met deze opdracht: 

Vraag 20: Welk getal staat op een geel plaatje aan de voorgevel met “Rombaux”? 

We kwamen aan twee naast elkaar gelegen handelspanden met “Rombaux” en een geel plaatje van de 

gasmaatschappij met resp. 1/0,3 en 1/0,4. Belangrijk was op te merken dat aan de woning ernaast ook een 

metalen plaatje te vinden was met de gevraagde tekst en huisnummer 15. Op het gele plaatje aan dit 

eigendom stond 1/0,6. 
 

Na een vraag opgelost te hebben bij de muziekpartituur van een aria uit ‘De Toverfluit’ van Mozart kwamen 

we bij de Stadsschouwburg terecht, waarvan we boven de ingang de in grote goudkleurige letters 

aangebrachte naam vonden.  

Vraag 25: Hoeveel verschillende medeklinkers zijn er in deze goudkleurige tekst op de steen vermeld? 

Zoals vaak is hier het woordje ‘de’ van heel groot belang. Want wie goed keek zag dat de naam ‘Koninklijke 

Stadsschouwburg’ verdeeld stond over twee stenen. Zo hadden we een eerste steen met daarop “KONIN” 

en “STADSSCH”, dus antwoord 7. Op de andere steen lazen we “KLIJKE” en “OUWBURG”, dus een 

tweede maal 7 verschillende medeklinkers. 

 

Het deed ons plezier de naam van zanger Norbert nog eens tegen te komen (we hebben namelijk zo’n vijftig 

jaar geleden veel gedanst op zijn muziek) en uiteraard mochten Willy Lustenhouwer en Benny Scott niet 

ontbreken.  



Even verder hielden we halt bij een tegeltableau, een reproductie van een vroegere muurschildering, 

verwijzend naar de pest in het Brugge van de 17de eeuw. 

Vraag 28: Noteer het jaartal zoals het vermeld is op dit tegeltableau. 

De jaartallen 1666 en 1900 waren snel gevonden. Maar er stond ook een chronogram op, dat werd ons zelfs 

gemeld in de inleidende tekst. Uit dit chronogram ‘FLAGELLVM PESTIS DEVS AVFEREBAT’ haalden 

we de Romeinse cijfers L LLVM I D V V, samen ook 1666. 

 

Via de Joseph Ryelandtzaal, het Conservatorium, het Belfort met zijn beiaard en langs de Sint-

Salvatorkathedraal bereikten we terug het concertgebouw. 

“DAT KLINKT ALS MUZIEK IN MIJN OREN.” was het antwoord voor de rebus die we oplosten bij vraag 

40. En ja, we beamen dat…. Er zat heel veel muziek in deze zoektocht! 
 

Voor de winterzoektochten 2019-2020 zullen we West-Brugge aandoen, een stukje Brugge gelegen tussen 

’t Zand en de Vesten. Ik heb de brochure al eens doorgenomen en kom tot de vaststelling dat er nog heel 

wat te leren valt over Brugge. Zeker doen dus!! 
 

                                                                                                                                 Jacky C. 

 

  Score Caboraleden   max. 60     104 JACOBS Karel 58  
3 MAESEN Willy 60   105 VAN HAVER Wim 58  
18 VANHAVERBEKE Raf 60   110 BAERT Christelle 58  
21 CORNETTE Marc 60   113 BEERNAERT Frans 58  
22 WINDELS Ivan 60   118 BEERNAERT Stefaan 58  
32 VANDEKERKHOVE Christine 60   123 WULLAERT Wim 58  
33 TEMMERMAN  Dirk 60   126 D'HAESELEER Michel 58  
44 DUERINCK Eugene 59   130 ROELS Anne-Marie 58  
53 DE BUSSCHERE Daniël 59   144 VERLINDE  Marleen 58  
54 MEULEBROUCK Marleen 59   150 DE VEIRMAN Octaaf 58  
55 DE CLERCK Leo 59   152 VAN DEN BOSSCHE Nana 58  
65 ROTTIERS Vic 59   154 LIEFOOGHE Alix 58  
68 FRANCKAERT Rudi 59   158 COLPIN Jacky 58  
69 THIENPONDT Annette 59   164 VAN DE VELDE Peter 58  

76 MAES Julienne 59   171 KNOCKAERT Hans 58  

78 POLLET Noël  59   179 MORLION Johan 57  
85 DE GRAVE Rony 59   185 VERLINDE  Willy 57  
87 VERHEGGEN Herman  59   189 VAN TIEGHEM Geert 57  
95 DE VRIEZE Marianne 58   190 VAN BRUAENE Jacques 57  
99 DANNEELS Ria 58   196 BUCQUOYE Luc 57  
101 DANNEELS Ronny 58   205 BELLETER Linda 57  

 


