
 

 

De winterse wandelzoektocht was in deze editie ook al aan zijn tweede lustrum toe. En alweer zijn de 

inrichters erin geslaagd ons een prachtig stukje Brugge te tonen. We trokken op ontdekkingstocht van ‘t 

Zand naar ’t station en terug, twee stukjes Brugge die een totale make-over kregen en uiteraard zeker het 

bezoeken waard. 

We bespreken hierna enkele van de ons voorgeschotelde vragen: 

 

Vraag 5: Hoeveel maal komt, bij het paaltje in het midden van de ingang van deze fietsenparking 

die we voorbij gaan, de letter B voor? 

Mogelijke antwoorden :  

minder dan 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – meer dan 25.  
 

 

Een totaal nieuwe fietsenparking zagen we daar 

met op één bord en vier grote permanente stickers 

een tekst waarin telkens vijf maal de letter B 

voorkomt, in totaal dus 25 maal.  

Daarnaast vonden we ook nog een rooster met een 

Brugse B, wat ons bij een eerste antwoord ‘meer 

dan 25’ bracht.  

Maar daarmee waren we er nog niet, de inrichter 

had het namelijk over dé ingang.  

Na de volgende wegopdracht, wandelden we langs 

de trappen die naar de fietsenparking leiden, maar 

verder in wandelrichting ook de trappen om er uit 

te komen, dus een tweede ingang. Daar vonden we 

enkel twee roosters met een Brugse B, dus 

antwoord ‘minder dan 21’. 

 

 

 

Vraag 17: We kunnen hier, aan de kant van de 

loketten, zien dat een voet zich bevindt aan 7 en een andere voet aan 3. Aan wat bevindt zich dan de 

hand? (één antwoord)  

 

Voor de oplossing van vraag 16 stonden 

we aan de imposante muurschildering van 

René De Pauw en het was dus even 

rondspeuren wat met deze vraag bedoeld 

werd. 

 Al gauw kregen we de stationsklok in het 

vizier die werd aangebracht over een 

muurschildering. Van twee afgebeelde 

personen bevonden zich één voet 

respectievelijk aan de aanduiding voor 7 

en 3 uur. De hand van een van hen ligt 

werkelijk op de aanduiding voor 4 uur. 

Wie antwoordde met ‘aan de arm’ kreeg 

dit ook juist, al is dat naar ons gevoelen 

geen antwoord in de context van de 

gestelde vraag. 

 

 



Vraag 19: Vervolledig onderstaande tekst, in de plaats van de lijn, met gegevens aan de rechterzijde 

langs uw wandelweg. 

    BOR                        DEUR 
Op een permanente sticker vonden we o.a. “BORD DEURMAGNETETEN DEUREN PERRON”. 

Behalve de duidelijke schrijffout stelden we ook vast dat “DEUR” hier tweemaal voorkomt, dus ook 

tweemaal antwoorden: BORD DEUR en BORD DEURMAGNETETEN DEUR. 

 

Vraag 29: Welke jaartal, waarvan de som van de cijfers gelijk is aan 14, kunnen we hier van bij 

deze driesprong zien? 
Deze omgeving kenden we nog uit de vorige zomerzoektocht. Wat we vonden: Godshuis VAN CAMPEN 

1436, Godshuis GLORIBUS 1634 en aan de overkant I57I op de gevel van het hotel. Op het 

straatnaambord met “GLORIBUSSTRAAT” stond ook 1634. Omdat er niet gevraagd werd naar 

verschillende jaartallen werd het antwoord: 1436 – I57I – 1634 – 1634. Wij hadden ook nog het tweede 

straatnaambord, verder in de straat, meegenomen omdat er in de vraag sprake is van ‘zien’ en niet ‘lezen’. 

Dit werd ons gelukkig niet kwalijk genomen.  

 

Met 349 deelnemers, waarvan 77 met een foutloos parcours, kunnen we deze zoektocht als zeer geslaagd 

beschouwen. In de komende maanden kunnen we alweer op pad voor de 38ste  Zomerzoektocht met als 

thema ‘Muziek in Brugge’. Bij leven en welzijn … zullen we er zeker zijn. 

 

Jacky C. 

 

 

 

  
 

     

   Score Caboraleden  Maximum 50 Punten  73 Belleter Linda 50 

1 Danneels Ronny  50   75 Jacobs Eric 50 

4 Jacobs Karel  50   92 Van Haver Wim 49 

5 Danneels Ria  50   97 Maesen Willy 49 

13 Duerinck Eugene  50   116 Rottiers Vic 49 

14 Schelfhout Ria  50   124 Vanhaverbeke Raf 49 

16 Beernaert Stefaan  50   131 Verlinde Marleen  49 

20 Van Tieghem Geert  50   132 Windels Ivan 49 

27 Meulebrouck Marleen  50   135 Beernaert Frans 49 

29 Liefooghe Alix  50   139 Maes Julienne 49 

30 Franckaert Rudi  50   140 Vandekerkhove Christine 49 

34 Van De Velde Peter  50   142 Cornette Marc 49 

36 Pollet Noël  50   157 D'haeseleer Michel 49 

43 Thienpondt Annette  50   161 De Clerck Leo 49 

49 De Vrieze Marianne  50   167 De Busschere Daniël 49 

56 De Grave Rony  50   179 Wullaert Wim 48 

59 Colpin Jacky  50   197 Van Den Bossche Nana 48 

68 Verheggen Herman  50   205 Temmerman Dirk  48 

69 Knockaert Hans  50   206 Morlion Johan 48 

70 Baert Chistelle  50   226 Mertens Erik 47 

72 Van Bruaene Jacques  50   240 Verlinde Willy  46 


