
 

 

 

Na vier inrichtingen ten voordele van ‘Brothers in arms’ begonnen Filip en Michel vorig jaar aan 

een reeks zoektochten in samenwerking met de gemeente Zonnebeke en met als doel de plaatselijke 

socio-culturele activiteiten te ondersteunen. Dit jaar vertoefden we in hoofdzaak in de deelgemeente 

Passendale. 

 

Bij de start aan de krantenwinkel werden we al direct vergast op volgend zoekvraagje: 

Vraag 1. Welke onderdelen van welk voertuig worden hier voor iets anders gebruikt dan het 

normaal voorzien is? 

Is het recyclage of werden ze er speciaal voor gekocht? Is hier ‘niet te achterhalen’. We vonden er 

namelijk remblokjes van een fiets, aangebracht als een soort stootband ter bescherming van de 

openslaande deuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na enkele vragen kwamen we in het Centrum van Passendale terecht, waar we een mooie wandeling 

maakten en ons onder andere werd gevraagd: 

Vraag 14. Hoeveel maal komt de letter U voor op of aan of in de onmiddellijke omgeving van 

een gevel van het huis ‘OPTIEK MARIAN’? 

Op de gevels vonden we twee straatnaamborden met resp. Luc Ledoux en Luc Decadt en een 

beschilderd bord met “Au Lion Belge” (deze tekst aangebracht in rood en zwart, dus kon als dubbel 

gebruik aanzien worden). Verder was er nog “meetpunt” op de grond en “Group Janssens” op de 

achterkant van een verkeersbord. Op de glazen toegangsdeur van de zaak waren de openingsuren 

aangebracht, maar omdat daarvan niet duidelijk uit te maken was of die aan de binnenkant geplakt 

waren dan wel gezandstraald in het glas, werden deze als alternatief aantal juist gerekend. In de 

onmiddellijke omgeving van het huis vonden we ook nog “automatische” op een garagepoort. Deze 

werd door de inrichter niet meegeteld “omdat die niet bij de winkel hoort en indien de poort open is 

de U niet zichtbaar is”. Sorry, maar dit vinden we een gemakkelijke manier om niet te moeten 

toegeven dat je iets niet hebt gezien. Elke garagepoort waar iets wordt gevraagd kan soms wel eens 

openstaan zeker… 

 

Aan het plein met het vroegere gemeentehuis gekomen werden onze speurkwaliteiten op de proef 

gesteld voor het oplossen van Vraag 16. Welk van volgende gegevens bevinden zich in de 

onmiddellijke omgeving van de voorgevel van het vroegere gemeentehuis? Omcirkel de letter 

die een goed antwoord voorafgaat op je antwoordenblad. 

A) Een hart.  B) De naam van een familielid na de naam van een rijtuig komt voor in één woord. 

C) De letter Z in spiegelbeeld. D) Een wiskundige bewerking waarvan de uitkomst 8100 zou 

zijn. E) “Passendale” op 4 verschillende manieren geschreven.  

De voorgevel van het gebouw bevond zich langs de kant van het 

plein. Daar vonden we voor B) “Velopa” op een vuilbak en voor 

D) een deksel met 90 x 90. Aan de zijgevel, langs de straatkant 

maar binnen de 5 meter, was het hart voor A) te vinden op een 

deksel en de gespiegelde ‘Z’ voor C) op een steen. Voor E) was 

inderdaad de naam van de deelgemeente op vier verschillende 

manieren geschreven: Passchendaele – Passchendale – 

Passendaele en Passendale. Maar de “Passendale” in de vraagstelling als een te lezen tekst, kan maar 

op één manier geschreven worden. Antwoord: A – B – C – D. 



Terug met de wagen onze weg verdergezet en halt gehouden bij het monument met “CANADA 

GATE”, één van de mooie plekjes om met zeker eerbetoon te bezoeken. 

 

Vraag 18. Noteer voor elk van onderstaande beweringen op je antwoordenblad een “W” als de 

bewering waar is of “NW” als de bewering niet waar is. 

A) Er zijn 32 metalen bloemen afgebeeld. B) Er zijn 12 bladeren afgebeeld van de esdoorn. 

C) Er zijn 8 helmen afgebeeld.       D) Er zijn 17 voetafdrukken afgebeeld op planken. 

Alles samen telden we 13 esdoornbladeren en 9 helmen. Op de planken 17 voetafdrukken, maar op 

een foto vonden we er nog afgebeeld. Dus B, C en D zijn al zeker “NW”. Voor A) lezen we op ons 

verbeterblad dat er niet 32 maar 33 metalen klaprozen te zien waren. Dat klopt, maar in de vraag is 

sprake van ‘afgebeelde metalen bloemen’ en die waren er niet: we hebben ze zelfs niet geteld. Wat 

we daar zagen zijn ofwel ‘metalen bloemen’ ofwel ‘afgebeelde bloemen’. Dus ook A) “NW”. 

 

Verderop was het nuttig om alle borden met info over het ‘Tyne Cot Memorial’ te lezen om het punt 

en de komma te vinden in het getal 35 000. We waren blijkbaar welkom in de ‘naam van een dier’ en 

niet in een eigendom met “Welkom in de muis”. En zo bereikten we aan het einde van de rit café ‘De 

Dreve’. Hier werden we naar het ‘Brothers-in-Arms Memorial Park’ geloodst. Het was fijn het mooie 

resultaat van dit project te kunnen bewonderen. 

 
 

 

Ook al hebben we het er niet zo goed van afgebracht en zijn we niet overal akkoord met de 

vooropgestelde antwoorden, het blijft altijd plezant om deel te nemen aan de zoektocht in Zonnebeke. 

Naar huis rijden met het gevoel ‘we hebben ons geamuseerd vandaag’ blijft nog altijd het 

allerbelangrijkst. Wat ons betreft: heel graag tot volgend jaar! 

 

                                                                                                                       Jacky C. 

 

 

  Foutenlast         Caboraleden            

47 Maesen Willy 2   98 Baert Christelle 3 
 

48 Cornette Marc 2  99 Van Bruaene Jacques 4 
 

53 De Busschere Daniël 2  101 Liefooghe Alix 4 
 

58 Vanhaverbeke Raf 2  106 Jacobs Karel 4 
 

59 Vandekerkhove Christine 2  108 Windels Ivan 4 
 

66 Colpin Jacky 3  109 Maes Julienne 4 
 

68 De Grave Rony 3  125 Danneels Ria 4 
 

69 Van Tieghem Geert 3  127 Belleter Linda 4 
 

72 Meulebrouck Marleen 3  129 Duerinck Eugène 4 
 

76 Rottiers Vic 3  130 Knockaert Hans 4 
 

77 Thienpondt Annette 3  133 Morlion Johan 5 
 

79 Verheggen Herman 3  151 Verlinde Willy 6 
 

86 Franckaert Rudi 3  160 Wullaert Wim 8 
 

96 Beernaert Frans 3  176 Dufour Donald 11 
 

97 Beernaert Stefaan 3   177 Dufour Xavier 11 
 

        


