
 

Al enkele jaren doet Eddy ons na een korte inlooproute door de Polders van uit Slijpe een mooie wandeling cadeau 

aan de kust. Dit jaar was Middelkerke aan de beurt: het geeft een bijkomend vakantiegevoel, hoewel sommige echte 

vakantiegangers soms wel rare ogen trekken naar die speurende en alles bekijkende zoektochters.  

En als je op de dijk wandelt in Middelkerke kan je er niet tussenuit: de stripfiguren overvallen je. Dit was dan ook het 

hoofdthema dit jaar, zonder daarom de nog overgebleven belle epoque huizen over het  hoofd te zien. 

En nadat we het strand verlieten, stranden we naar jaarlijkse goede gewoonte bij de Rattevalle, waar we alert zijn 

voor de laatste venijnige oprispingen, om ten slotte te genieten van een plaatselijk droogje of een Vlaams lekkernij. 

Dit is Slijpe ten voeten uit. 

 

Vraag 7B: Onder de toegangspoort van de kerk bevindt zich een grafsteen. 

Op het gedeelte dat zich VOOR de poort bevindt bemerk je een jaartal 

waarvan het laatste cijfer het cijfer '5' is. Wat is het eerste cijfer en wat is het 

voorlaatste cijfer van het jaartal dat voorkomt op het gedeelte van de 

grafsteen dat zich onmiddellijk VOOR de toegangspoort bevindt en waarvan 

het laatste cijfer het cijfer '5' is? 

(Je hoeft niet achter de toe gangs deur in de kerk te zoeken!)    

MA: 0 - 1 – 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10. 

 

Het eerste cijfer is en blijft 0. Bij de kerkpoort vinden we op de oude grafsteen, 

die nu als grondtegel dienst doet, net voor de poort het jaartal 1625 �  

voorlaatste cijfer : 2.  Maar tijdens de opgelegde wandeling op het kerkhof 

vinden we op een graf een afgebeelde toegangspoort met o.a. 1895  � 9 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Verderop speuren we naar het antwoord op vraag 9B. 

Vraag 9B: We vragen je niet wat voor lekkers je van of in de LITTORAL zal smullen maar 

wel. ...  

Hoeveel maal komt het jaartal 1965 voor op of aan de voorgevel van bedoelde zaak? 

MA: minder dan 3 - 3 - 4 - 5 - meer dan 5. 

 

Bij bakkerij Littoral vinden we 6x het jaartal 1965 = meer dan 5. 

Maar verderop vinden we op de dijk een Taverne Littoral, zonder “1965” = minder dan 3. 

 

 

 

 

    

 

 

 

Beide zijden = 2x          2x          2x 

 



Vraag 12B: Door hoeveel bloemen (bloemmotieven) is de op de straatgevel van de Villa Cogels voorkomende naam 

'Villa Cogels' in totaal geflankeerd? (bord met afbeelding van de villa niet in aanmerking nemen) 

MA: minder dan 4 - 4 - 6. 

Op deze voorgevel van Villa Cogels 

telden we 6 bloemmotieven. Maar 

voordien hadden we de achtergevel 

van dit gebouw gepasseerd en daar 

waren geen bloemen te vinden, dus 

minder den 4. De vraag is natuurlijk 

of men vragen mag stellen met 

terugwerkende kracht, te meer we 

nergens attent gemaakt worden 

dat men best de zoektocht nog 

eens herdoet of op bepaalde 

dingen moeten letten. Ik geef ootmoedig toe dit gegeven niet te hebben opgemerkt, toch is het m.i. niet opportuun 

om antwoorden te vereisen, die te vinden zijn als de vraag nog niet gesteld werd. 

 

Vraag 19B: Hoeveel maal komt de naam van deze 'pieren pakker' voor op 

of aan dit stripbeeld?  MA: 1 - 2 - 3 - 4.  

 

Deze ‘pieren pakker’ is een mol. Op het beeld vinden we 1x “Mol”. Nogmaals op de sokkel van het 

kunstwerk een plaatje met “MOL”, maar dit telt blijkbaar niet mee omdat de sokkel geen deel 

uitmaakt van het stripbeeld, dus antwoord 1. Het blijft een eeuwige discussie, hoewel Prisma zegt 

dat een sokkel een voetstuk onder een beeld is. Toch wordt het in diverse zoektochten anders 

toegepast. Wij hadden verkeerd gegokt! 

 

     

 

 

Deze klassieker, ondertussen aan zijn 25ste editie toe, boeit ieder jaar. Eddy verstaat de kunst om eenvoudige vragen 

af te wisselen met de klassieke adders onder het gras op een moment dat men het niet verwacht. Volgend jaar wacht 

ons een nieuwe uitdaging, zoals reeds aangekondigd: ‘Van zoet naar zout’! Zou het iets te maken hebben met water 

… ? In ieder geval, wij reserveren. 

                                                                                                                                                              Wiero. 
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