
 

 

 

 

Altijd met plezier zakken we elk jaar af naar Kuurne voor de zoektocht van Donald Dufour. Doorheen de 

jaren hebben wij deelgenomen aan talrijke organisaties van de Dufours zowel binnen als buiten de 

gemeentegrens van de Ezelsgemeente Kuurne.  

Donald slaagde weeral erin een mooi zoektochtje in elkaar te steken met mooie niet al te moeilijke vragen.   

Het moet niet gemakkelijk geweest zijn voor hem want al een tijdje speelt zijn gezondheid hem parten.  
 

 

Vraag 5: Wat is de beginletter van de familienaam die vlakbij het gefotografeerde voorkomt? 

Wat rondkijken en je vond snel het 

bordje met het gefotografeerde. 

Daarop de familienaam Gheskiere. 

Nabij vonden we nog een bordje 

met de familienaam  Dodoens. 

Klus geklaard denk je dan maar net 

achter het tweede bordje stond een 

kast met boeken die je gratis kunt 

meenemen. Op dit kastje waren aan 

beide zijkanten een kindertekening 

aangebracht. Deze zijkanten moet 

je ook als borden beschouwen en 

zo vond je op elke zijkant nog de familienaam van de kunstenaartjes Rune Boucquet en Amélie Foulon.  

Aantwoord:  B D  F G 
 

 

Vraag 7: Hoeveel maal komt het roostertje van het gefotografeerde voor op de voorgevel van de 

woning met het gefotografeerde? 

Een zeer eenvoudige telvraag op het eerste zicht. Maar toch gingen we hier de mist in. Wij telden er 4. Zeer 

scherpe ogen had je nodig om te zien dat de twee bovenste roosters twaalf verluchtingsgaten telden en de 

ondersten maar acht. Inrichters toch opletten met zulke vragen, de deelnemer hoeft toch geen verrekijker 

mee te hebben om te kunnen antwoorden. Enfin, antwoord was 2. 

 

 

Vraag 18: Hoeveel bedraagt het verschil tussen het laatste cijfer van het huisnummer en het eerste 

cijfer van het huisnummer dat wordt vermeld op de voorgevel van de woning met het gefotografeerde?  

M.A.: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 .  

Het pand met het gefotografeerde had het 

huisnummer 37: verschil 4. Maar op de 

voorgevel was een bord aangebracht met 

o.a. het adres Kortrijksestraat 39 8520 

Kuurne. Vermeld op de voorgevel, het 

moest niet het huisnummer van het pand 

zelf zijn.  Dus ook het verschil maken van 

de cijfers van het huisnummer 39. 

Aantwoord:  4 & 6 

 

 

 



Vraag 28: Welk zevenletterwoord komt voor vlakbij (3m) het gefotografeerde?  

M.A.: GENIAAL   –   KUURNSE   –   EZELGEM   –   NORMAAL   –   GEMAAKT . 

 

 

Een serieus zoekvraagje! Op het bord nabij het gefotografeerde was het eenvoudig. Gewoon de tekst goed 

lezen en daarop vonden we twee woorden van de mogelijke antwoorden.  

In het teken van ‘vrede’ en ‘nooit meer oorlog’ hebben Kuurnse schoolkinderen op blokken en op de grond 

schilderingen aangebracht met allerlei vredesboodschappen. Tekst genoeg dus, goed kijken was de 

boodschap. Na een tijdje vonden we op tegels op de grond de woorden ‘GENIAAL’ & GEMAAKT. 

Antwoord: GENIAAL   –   KUURNSE   –   NORMAAL   –   GEMAAKT. 

 

Hopelijk kunnen we volgend jaar terugkomen. Maar eerst wensen we veel beterschap aan Donald. 

 

                                                                                                                      Jacques 

 

       Foutenlast   Caboraleden         

1  Cornette Marc  0  41  Thienpondt Annette 1 

12  Debusschere Daniël 0  43  Baert Christelle  1 

14  De Grave Rony 0  44  Belleter Linda  1 

21  Meulebrouck Marleen  0  46  Verheggen Herman 1 

23  Vanhaverbeke Raf  0  48  Morlion Johan  1 

30  Vandekerkhove Christine 0  56  Liefooghe Alix  2 

33  Van Bruaene Jacques 1  58  Roels Annemie  2 

35  Beernaert Frans  1  59  Beernaert Stefaan 2 

37  Duerinck Eugène  1   62  De Veirman Octaaf 3 

 


