
 

 

 

Om ons de gelegenheid te geven ook tijdens deze lange winterperiode op pad te gaan, werden we 

o.a. uitgenodigd om Lissewege, bijgenaamd ‘Het witte dorp’, een bezoekje te brengen. 

We hadden vroeger al kennisgemaakt, maar hebben tijdens deze zoektocht toch nog talrijke 

wetenswaardigheden ontdekt. Bovendien wist Dirk ons te vergasten op mooie vraagjes, waarvan 

ik er hierna enkele bespreek. 

 

Vraag 1: Hoeveel maal komt een witgekleurde ‘P’ (gv) voor in de onmiddellijke omgeving 

van de oplaadpaal voor elektrische voertuigen met “Allego”?  

Bij het verlaten van de parking zagen we een oplaadpaal met daarop 20 maal een witgekleurde ‘P’. 

Op twee borden worden de erbij horende parkeerplaatsen aangegeven en net buiten de parking, 

maar binnen de toegelaten zoekruimte, vonden we een bord met daarop “opgeruimd” en “proper”. 

Alles samen hadden we daar 25 maal de gezochte ‘P’. Maar daarmee waren we er nog niet, want 

een heel eind verder in de zoektocht, tijdens onze wandeling rond de kerk en kerkhofmuur, vonden 

we een tweede laadpaal. Daarop uiteraard ook 20 maal de ‘P’. Samen met deze uit “Oude 

Pastoriestraat” op een straatnaambord en nog eentje uit “SPQB” op een vuilbak met een sticker van 

de Stad Brugge, telden we hier 22 juiste gegevens. 

 

Vraag 13: Welke kloosterorde was in de middeleeuwen actief, volgens gegevens, in de abdij 

van Ter Doest? 

M.A.: Cisterciënzers – Cistersiënzers – Benidictijnen – Cisterciensers – Cisterziënzers. 

Ter plaatse vonden we aan een gevel een bord met “Willem van Saeftinge  lekebroeder  van de 

Cistercienserabdij”. Maar een vraag met “volgens gegevens” doet ons ook speuren in ons routeblad. 

Vóór de vraag lazen we in een info over deze Willem zowel “Cisterciënzers” als 

“Cisterziënzerabdij”. Helemaal achteraan in ons bundel, bij de info over de abdij Ter Doest, is er 

ook sprake van de Benedictijnen, maar die stonden bij de M.A. foutief gespeld. Bijgevolg waren 

de M.A. 1, 4 en 5 correct. 

 

Vraag 21: Wat is de familienaam die vermeld wordt op 

dit oorlogsmonument van diegene die zijn leven liet in 

één van beide wereldoorlogen EN wiens voornaam 

begint met de eerste letter uit ons alfabet? 

M.A.: Dhondt – Peere – Desmedt – Vandenberghe – 

Paridaen – Crevits – Styns. 

‘zijn leven’ en ‘wiens voornaam’ zijn al heel belangrijk, 

want dan zoeken we alleen mannen en zo valt Antoinette 

Vandenberghe al meteen weg. Dan vonden we nog enkele 

opzettelijke schrijffouten: Dhonot i.p.v. Dhondt, De Smedt 

i.p.v. Desmedt, Stijns i.p.v. Styns. Bijgevolg bleven alleen 

Alidoor Peere, André Paridaen en Amedee Crevits over. 

 

Vraag 22: Hoeveel tijd is door de week het ‘huis van de Bruggeling’ in Lissewege langer open 

dan de openbare bibliotheek in Lissewege? 

M.A.: 90 m. – 120 m. – 150 m. – 180 m. – < 240 m. 

Eerst even checken dat ‘door de week’ wil zeggen ‘niet in het weekend’ of van maandag tot vrijdag. 

We lezen ter plaatse dat het ‘huis van de Bruggeling’ wekelijks open is gedurende 390 minuten en 

de plaatselijke bibliotheek gedurende 240 minuten. Brengt ons bij een verschil van 150 minuten. 

Zouden we geneigd zijn om te antwoorden met 150 m. en < 240 m. 

Maar in alle vragen met M.A. staat na het laatste antwoord een punt. En dan staat hier niet 240 

minuten, maar 240 meter. Dus, alleen 150 m. is een correct antwoord. 



Vraag 23: Wat is een betekenis of omschrijving van het woord (vetjes in Prisma) dat kan 

gevormd worden met drie opeenvolgende letters uit de naam van hogervermelde humanist 

en rechtsgeleerde, die op een bord al dan niet verborgen voorkomt in de omgeving van deze 

driesprong? 

M.A.: hijswerktuig-zeehond-blikken doos-voorzetsel-rechercheur-kort jasje-koor. 

We vonden aan de driesprong drie maal 

de bedoelde naam, zij het op drie 

verschillende manieren geschreven: op 

een bord aan een gevel “Jacobus 

Reyvaert”, op een straatnaambord “Jakob 

Reyvaertstraat” en op een bord aan een 

tweede gevel “Jacob Reijvaertheem”. 

Scrabbelend met letters uit elk van deze 

drie benamingen, vormden we respectievelijk: bok – rob – bus – ter – rus – jak – rei en konden dus 

alle M.A. gebruiken.  

 

Dat de goesting er was onder de zoektochters blijkt uit het groot aantal deelnemers. Met 212 

ingezonden antwoordformulieren kunnen we dit een groot succes noemen. Bovendien hield Dirk 

er nog een mooie som aan over om te schenken aan zijn goede doel ‘Kom op tegen kanker’. 

Proficiat! We kijken al uit naar een volgende inrichting van zijn hand. 

 

Jacky C. 

 

 

 

   Foutenlast Caboraleden     76 Laurent Guido 2  

 1 Knockaert Hans 0   83 Rottiers Vic  2  

 2 Van Damme Herwig 0   84 Meulebrouck Marleen 2  

 3 Van Bruaene Jacques 0   88 De Beule Christine 2  

 4 Beernaert Stefaan 0   91 Duerinck Eugene 2  

 7 Liefooghe Alix 0   92 Maesen Willy 2  

 8 Beernaert Frans 0   96 Verheggen Herman 3  

 9 Dierickx Koen 0   99 Vanacker Danny 3  

 10 Jacobs Karel 0   104 Thienpondt Annette 3  

 11 Danneels Ria 0   106 Vanhaverbeke raf 3  

 12 Baert Christelle 0   113 Leyssens Jos 3  

 22 Verlinde Willy 1   114 Beckers Gerard  3  

 29 Colpin Jacky 1   118 Stevens Dirk 3  

 31 Franckaert Rudi 1   119 Vandekerkhove Christine 3  

 34 Cornette Marc 1   125 Malengier Marcel 3  

 37 D'Haeseleer Michel 1   126 Pollet Noël 3  

 38 Wullaert Wim  1   129 Windels Ivan 4  

 41 Delauw Karl  1   149 Van Tieghem Geert 5  

 56 Belleter Linda 2   162 Dequidt Isa +5  

 64 De Grave Rony 2   168 Van Nieuwenhuyse Chris +5  

 66 Maes Julienne 2   187 Meersman Lydia +5  

         
 


