
 

Voor de inrichting van hun 8ste zoektocht in Zonnebeke, naar jaarlijkse gewoonte ingericht ter 

ondersteuning van de sociale en culturele activiteiten in Groot-Zonnebeke, brachten Filip en Michel 

ons naar de deelgemeente Geluveld, met als thema: Léonie Keingiaert, eerste vrouwelijke 

burgemeester van België. Dit gebeurde in 1921, het jaar dat de vrouwen voor het eerst stemrecht 

kregen. Hoe groot die verdienste was laten we in het midden, maar als lijsttrekker van de enige 

opkomende partij en stammende uit een invloedrijke familie die in de 19de eeuw gedurende 65 jaar 

de burgemeesterssjerp in de rangen had, lijkt ons dat niet zo moeilijk. 
 
Maar nu ter zake, het onder de loep nemen van enkele vragen uit deze zoektocht. 
 
Vraag 11: Op of aan hoeveel palen is een 

bord(je) met daarop een afgebeeld paard 

vastgemaakt in de omgeving (25 m) van deze 

viersprong?  

Bij de slagboom stonden 3 houten paaltjes met 

daarop telkens één bordje met een afgebeeld 

paard. Naast de brug vonden we een bijkomende 

paal, maar was dat één paal of vier aan elkaar 

vastgemaakt? Gelukkig hebben we die 

uiteindelijk voor één paal geteld, want in de 

motivatie van de inrichter hebben we de indruk 

dat hij de bordjes heeft geteld en niet de palen (sic 

= bij de brug is er nog één bordje op een paal).  
 
Vraag 13: Hoeveel muurankers zijn aangebracht op of aan de voorgevel van het gebouw dat 

hier te zien is en hoeveel muurankers zijn aangebracht op of aan de linker zijgevel van het 

gebouw dat hier te zien is? 

Op het hoekhuis vonden we  zowel op de voorgevel als op de 

linker zijgevel 11 muurankers. Maar daar waar we aan deze 

einde weg links moesten afslaan, was er in de andere richting, 

binnen de zoekruimte, ook een kapel te vinden. Hierop waren 

4 muurankers te zien aan de voorgevel en 2 aan de linker 

zijgevel. Omdat er in de vraag sprake is van ‘het’ gebouw, 

moesten we per gebouw antwoorden, dus 11 – 11 / 4 – 2. 
 
Na ons onder andere verdiept te hebben in een 

karamellenversje dat ons leidde naar een in verhouding 

piepklein gegeven ‘in de omgeving van de voorkant’ van een 

garage met een héél brede voorkant, was een rustpauze in café 

’t Paradijs welgekomen, alvorens de wandeling door het 

centrum van Zonnebeke aan te vatten. 

 

Vraag 21: Wat zijn de verschillende ontbrekende letters van de woorden op de zerk waarvan 

de woorden op diezelfde zerk ook helemaal te lezen zijn? 

Hiervoor kwamen we terecht bij een grafkelder van de familie Pelgrim-Declercq, waarop nogal 

wat letters verdwenen. De naam ‘Pelgrim’, daar meerdere malen vermeld, was al goed voor de 

letters P-I-M-E en L. In “Martha” ontbrak de ‘T’, in “Declercq” de ‘C’ en in “van” de ‘A’. 

Maar in een volgende rij, en nog net binnen de toegelaten zoekruimte, was nog een zerk met een 

verdwenen ‘U’ in “Schoutteten”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 22: Tot welke Belgische provincie behoort de (deel)gemeente waarvan de naam al dan 

niet verborgen voorkomt in een langer woord? 

M.A.: A) West-Vlaanderen  B) Oost-Vlaanderen  C) Antwerpen  D) Brabant  E) Limburg  F) 

Henegauwen   G) Namen  H) Luik. 

De M.A. D) en F) konden we al direct schrappen, wegens onbestaande en foutief geschreven. Voor 

de overige provincies waren er resp. Roeselare, Erpe (uit werpen), Essen (uit flessen), As (uit glas) 

en tenslotte Bra/Luik (uit Brabant). Het was verleidelijk om ook Han te nemen (uit 

Handzamestraat) voor de provincie Namen, maar de naam van die deelgemeente van Rochefort is 

Han-sur-Lesse en was bijgevolg geen correct antwoord. 
 

Met 241 deelnames was Filip uiteraard tevreden. Uit zijn algemene uitleg over de zoektocht bleek 

dat ook hij geconfronteerd werd met allerhande zaken/gegevens die gedurende de looptijd van de 

zoektocht verdwenen/bij kwamen, wat het voor de inrichter niet gemakkelijk maakt. 

Deze editie was – gaf hij zelf toe – moeilijker dan anders en eerlijk gezegd, hier en daar hebben we 

onze darts-pijltjes bovengehaald om twijfels weg te werken.  

Er werd al zeker een volgende editie 2022 aangekondigd. Bij leven en welzijn tot dan. 
 

Jacky C.     Foutenlast Caboraleden     60 Knockaert Hans  3  

  9 Delauw Karl 0   64 Danneels Ria 3  

  14 Cornette Marc 0  67 Vanhaverbeke Raf 3  

  18 Franckaert Rudi 1  69 Van De Velde Peter 3  

  20 Vanacker Danny 1  70 Wullaert Wim 3  

  22 Windels Ivan 1  79 Van Bruaene Jacques 4  

  24 Malengier Marcel 1  84 Liefooghe Alix 4  

  28 Beernaert Stefaan 2  85 De Vrieze Marianne 4  

  30 Baert Christelle 2  92 Pollet Noël 5  

  33 Beernaert Frans 2  110 Belleter Linda 6  

  34 Jacobs Karel 2  116 Beckers Gerard 7  

  35 Stevens Dirk 2  117 Temmerman Dirk 7  

  37 Elst Willy 2  122 Leyssens Jos 7  

  38 Colpin Jacky 2  125 Verheggen Herman   7  

  39 Vandekerkhove Christine 2  127 Thienpondt Annette 7  

  46 Dierickx Koen 3  128 Duerinck Eugene 7  

  49 Van Tieghem Geert 3  133 Maesen Willy 8  

  50 De Grave Rony 3  173 Laurent Guido 8+  

  53 Meulebrouck Marleen 3  174 De Beule Christine 8+  

  58 Van Damme Herwig 3   183 Verlinde Willy 8+  



          
 


