
 

 

 

Een Driekoningenfeest is het dit jaar niet geworden, want ei zo na zou de zoektocht in Torhout niet 

doorgaan. We zaten immers in volle lockdown op het ogenblik dat deze zou aanvangen. Gelukkig 

werd er een alternatief gevonden door deze wat later op de kalender te plaatsen, als Herfstzoektocht 

van WRV.  
 

Vertrekkende op de Markt wordt ons gevraagd in wijzerzin rond het voormalig stadhuis te wandelen, 

tot bij Hotel-Restaurant De Beiaard, voor het oplossen van volgende vraag. 

Vraag 2: Wat is een betekenis van een woord dat bestaat uit de naam van het dier dat hier 

onmiddellijk naast de ingangsdeur van Hotel De Beiaard is afgebeeld, aangevuld met één of 

meerdere letters? 

M.A. : bazige man – bedenken – gassoort – gevaarlijke plaats – kledingstuk – ruziezoeker. 

Onmiddellijk naast de ingangsdeur vinden we een haan boven op een bel. Met “haan” kunnen we 

nogal wat woorden vormen die beantwoorden aan de opgegeven betekenissen, vb. haantje, methaan, 

kemphaan, … Maar naast deze toegangsdeur hangt ook een bordje dat aangeeft dat de ingang van het 

hotel zich achter de hoek in een zijstraatje bevindt. En daar vinden we een leeuw als enig afgebeeld 

dier. Bijgevolg vormen we daar ‘leeuwenkuil’ als betekenis voor een ‘gevaarlijke plaats’, het enige 

correcte antwoord. 
 

Op het Conscienceplein kregen we als info mee hoe een door de Duitsers achtergelaten beeld werd 

omgevormd tot een naar ons gevoel zeer mooi oorlogsmonument en werd onze aandacht gevraagd 

voor de cultuurprojecten ‘Kaleidoscoop’ en ‘poëzieroute’. Over dit laatste volgende 

Vraag 7: Wat is de voornaam van de auteur van het gedicht op het poëziepunt dat bij het 

plaatselijk oorlogsmonument voorbij wordt gewandeld? 

M.A. : Anton – Guido – Jan – Jef – Koos – Paul – Toon. 

Tijdens onze wandeling op dit plein 

vinden we, bij een dergelijk poëziepunt, 

een gedicht van Paul Rodenko. Later in 

de zoektocht, nl. in het Ravenhofpark, 

staat er op een infobord met “Torhout 

Erfgoedwandelroute” een foto van het 

Conscienceplein en het oorlogs-

monument. We wandelen het oorlogs-

monument dus een tweede maal voorbij 

en daar is er ook een poëziepunt met 

‘Dien avond en die roze’ van Guido 

Gezelle. Antwoorden met Paul en 

Guido. 

In de Boeiaardstraat werd onze 

aandacht getrokken op de metalen 

brievenbussen die zouden dateren uit 

het Interbellum. 

 

Vraag 9: Wat is de som van het aantal in de Boeiaardstraat terug te vinden brievenbuskleppen 

voorzien van “BRIEVEN” (minimum 1 cm hoog) in metaal en het aantal in de Boeiaardstraat 

terug te vinden brievenbuskleppen voorzien van ‘LETTERS’ (minimum 1 cm hoog) in metaal? 

M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen. 



‘LETTERS’ staat hier als te vinden voorwerpen en niet als een te lezen tekst zoals “BRIEVEN”. We 

vinden alles samen 5 brievenbuskleppen met ‘letters’, waarvan 3 met “BRIEVEN”. De te maken som 

is dan 3 + 5 = acht. 
 

Behalve de vele kleine muurschilderingen van de Kaleidoscoop, kwamen we een heel eind verder bij 

een groot exemplaar terecht, waarover volgende vraag: 

Vraag 21: Welke hand(en) steekt het hier zichtbaar op de top staande mannetje in de lucht? 

M.A. : beide handen – geen handen – linkerhand – rechterhand. 

In de inleidende tekst werd ons medegedeeld dat de afgebeelde mannetjes die aan bergsport doen, 

hun blik hebben gericht op een gebouw dat er recht tegenover staat. Op die manier konden we 

uitmaken dat het mannetje aan de top zijn linkerhand omhoog steekt. Maar daarmee waren we er nog 

niet, want tussen de huizen door konden we ook de kerktoren zien, met daar bovenop een haan, het 

mannetje van de kip. Uiteraard steekt deze geen enkele hand in de lucht. 
 

Vraag 29: Hoeveel jaren van de afgelopen twee decennia kunnen worden vermeld door te 

scrabbelen met een aantal Romeinse cijfers die voorkomen in het jaartal dat hier op de 

voorgevel van IzyCoffee meer dan eens voorkomt? 

M.A. : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20. 

Het bedoelde jaartal is MMXVIII. Eerst bepalen welke jaren behoren tot die ‘afgelopen twee 

decennia’: we zijn wel in 2020, maar het 2de decennium van deze eeuw is nog niet verlopen. We 

moeten het dus doen met de jaren 1991 tot 2010 en daarvan kunnen we elk jaar van 2000 tot en met 

2010 vormen met de opgegeven Romeinse cijfers. Antwoord: 11. 
 

Uit de uitslag blijkt dat het alweer een pittige editie is geworden, het elk jaar opnieuw een grote 

uitdaging is om tot een goed resultaat te komen. Toch hebben we de mooie stad Torhout weer wat 

beter leren kennen een deelgenomen aan een leerrijke zoektocht. Tot de volgende! 
 

Jacky C. 

         

   Score caboraleden max. 78   48  Duerinck Eugene 72   

 5  Vanacker Danny 74   49  Thienpondt Annette 72   

 6  De Grave Rony 74   51  D'Haeseleer Michel 72   

 7  Malengier Marcel 74   54  Liefooghe Alix 72   

 11  Belleter Linda 73   55  Franckaert Rudi 72   

 13  Morlion Johan 73   61  De Vrieze Marianne 72   

 14  Verheggen Herman 73   62  Danneels Ria 72   

 20  Meulebrouck Marleen 73   64  Van Bruaene Jacques 72   

 21  Verlinde Marleen 73   65  Jacobs Karel 72   

 23  Rottiers Vic 73   73  Baert Christelle 71   

 28  Windels Ivan 73   92  Maesen Willy 70   

 29  Elpers Hugette 73   99  Temmerman Dirk 69   

 34  Knockaert Hans 72   106  Verlinde Willy 69   

 36  Colpin Jacky 72   114  Vanhaverbeke Raf 68   

 39  Wullaert Wim 72   116  Cornette Marc 68   

 40  Danneels Ronny 72   117  Vandekerckhove Christine 68   

 41  Van Tieghem Geert 72   129  Pollet Noël 66   

 44  Van de Velde Peter 72   141  Bucquoye Luc -66   

 46  Beernaert Frans 72    161  Van Damme Herwig -66  

         
 


