
 
 

 

 

Door de Coronaperikelen werd deze winterzoektocht verlengd en zo kregen we bijna een jaar tijd om de 

puzzelstukken in elkaar te steken. 

KRC presenteerde ons een wandelroute tussen ’t Zand en de Smedenpoort. Met deze zoektocht leerden we 

een minder gekend, maar daarom niet minder interessant stukje Brugge kennen. 

We ontleden enkele vraagjes, die door een aantal deelnemers verkeerd werden ingeschat. 

 

Het imposante kunstwerk van Bruggeling Jeremiah Persyn, dat 

wij hier voor ons zien is een afbeelding van Maria van Bourgondië 

en de handen van Jezus. Er wordt verwezen naar verschillende 

Brugse legendes en trekpleisters. Over dit graffiti kunstwerk de 

volgende vraag.  

Vraag 12: Wat is op dit graffiti kunstwerk te zien?  

Mogelijke antwoorden: 2 handen van Maria Van Bourgondië 

– 1 vis – 1 zwaan – 2 manen (hemellichamen) – 6 Franse lelies.   

Bij een vraag lees je best de inleiding goed. Voor het eerste 

antwoord op deze vraag was dit al het geval. Er werd in de tekst 

voor de vraag gesteld dat de afgebeelde handen in het kunstwerk 

niet deze van Maria Van Bourgondië waren maar van Jezus.  

Goed kijken op het monumentaal tafereel en je vond een engel die 

1 vis vasthoudt en een Brugse zot die op 1 zwaan zit.  

Wat moeilijker werd het om 2 manen te vinden, de maan die de 

Brugse zot vasthoudt was vlug gevonden maar ook op de mantel 

van Maria Van Bourgondië was een minuscule maan afgebeeld.  

Op dezelfde mantel was ook nog een zevende lelie te zien. Er 

waren dus 7 i.p.v. 6 lelies te zien.     

 

Na de overwelving, tussen godshuizen Voet en Blindekens, einde weg rechts en onmiddellijk links, maar 

eerst nog een volgende vraag.  

We zien hier het godshuis VOET, in 1672 gesticht door Marius Voet.  

Vraag 23: Hoeveel stenen rechtervoeten zijn er op of aan de voorgevel van het godshuis Voet 

aangebracht?  

In de hiervoor besproken vraag lag een valletje in de inleiding. In deze vraag lag er een mooi valletje in de 

wegopdracht. Daarin wordt gezegd dat je moet zoeken na de overwelving. 

En niet toevallig vond je boven de overwelving op een Mariabeeld met Jezus één rechtervoet maar deze 

voet mocht je niet meetellen, dit is niet voorbij de overwelving.  

Alleen de rechtervoeten op de gevel van Godshuis VOET mochten meegerekend worden. Daar vonden we 

9 stenen rechtervoeten. 

 



Viersprong (geen val) rechts (Zevensterrestraat), maar eerst nog een vraag bij deze viersprong.  

Vraag 25: Wat staat er hier te veel of te weinig in de tekst op het straatnaambord bij deze viersprong?  

(Hier niet letten op het al dan niet gebruik van hoofdletters) 

Op deze viersprong vonden we twee straatnaamborden. Op het eerste bord met “JANSSTRAAT” ontbrak 

de letter t in “hospitaal”. Op het andere bord met ZEVENSTERRENSTRAAT” ontbrak een splitsingsteken 

en een puntje op de i in “huisnaam”.  

Weeral lag er een mooi valletje in de wegopdracht, we wandelden volgens de inrichter niet in de 

ZEVENSTERRENSTRAAT, maar wel in de ZEVENSTERRESTRAAT. Wat de inrichter beweert moet 

je altijd als waarheid aannemen en niet onmiddellijk aan een tikfout denken. De letter N was dus ook te 

veel.   ANTWOORD: N te veel / t te weinig / koppelteken te weinig  /  puntje op de i 

 

 

 

     Score Caboraleden    max. 70 ptn 86 MAES Julienne 69 

4 POLLET Noël  70  
91 VANHAVERBEKE Raf 69 

6 MAESEN Willy 70  
92 THIENPONDT Annette 69 

13 VAN BRUAENE Jacques 70  
98 VANDEKERKHOVE Christine 69 

17 CORNETTE Marc 70  
103 DE VEIRMAN Octaaf 69 

20 FRANCKAERT Rudi 70  
104 ROTTIERS Vic 69 

33 WINDELS Ivan 70  
111 DE GRAVE Rony 69 

35 LIEFOOGHE Alix 70  
115 BEERNAERT Frans 69 

38 VAN DE VELDE Peter 70  
117 COLPIN Jacky 69 

46 TEMMERMAN  Dirk 70  
119 VERHEGGEN Herman  69 

51 DE VRIEZE Marianne 70  
120 MORLION Johan 69 

54 MALENGIER Marcel 69  
123 ELPERS Hugette 69 

56 BAERT Christelle 69  
126 DE CLERCK Leo 69 

60 VAN TIEGHEM Geert 69  
131 KNOCKAERT Hans 69 

63 VANACKER Danny 69  
135 DUERINCK Eugene 68 

64 JACOBS Karel 69  
136 ROELS Anne-Marie 68 

65 ELST Willy 69  
142 LEYSSENS Jos 68 

69 D'HAESELEER Michel 69  
162 BELLETER Linda 68 

73 DANNEELS Ria 69  
172 VERLINDE  Willy 67 

76 MEULEBROUCK Marleen 69  
178 WULLAERT Wim 67 

80 BEERNAERT Stefaan 69   304 VAN DAMME  Herwig -67 

 


