
 

 

Dit jaar ging in deze klassieker de aandacht naar de vele groene plekjes in Brugge. Eens iets anders dan 

het historische bouwkundig erfgoed, binnenpleintjes, godshuizen of reitjes. Zo bleek uit de wandeling dat 

in Brugge in de loop der jaren flink wat aandacht werd besteed aan het groen in de stad. En dit werd 

door de inrichters in de kijker gezet! Wat resulteerde in een afwisselende en mooie stadwandeling. 
 

Vraag 10: Hoeveel maal komt een letter B voor op een voorkant van deze bordjes met 

“DIENSTVOERTUIG” op de eerste rij van deze parking? 

In de voorafgaande tekst werd met “De 

parkeerplaatsen, die we hier aan onze 

rechterzijde voorbijgaan” … duidelijk het 

deel van de parking bedoeld rechts van onze 

wandelweg! In de vraag echter wordt 

gevraagd hoeveel maal een letter B voorkomt 

op een voorkant van DEZE bordjes. ‘Deze 

bordjes’ slaat o.i. op de bordjes op onze 

rechterkant, waar we 18 maal de letter B 

telden. Links echter stonden nog 8 dergelijke bordjes op de eerste rij. Wij gaven het antwoord ‘8 – 18’. Fout, zo 

bleek! Tot onze grote verbazing, te meer de eerste rij rechts niet eens op dezelfde lijn liep van de eerste rij links. 

Wat of waar is dan de eerste rij? Ons antwoord was m.i. het enige juiste, daar waar 26 als enig correct antwoord 

werd getolereerd … . 
 

 

 

Vraag 17: Rangschik de hierna volgende acht foto’s in de volgorde zoals u het gefotografeerde 

hier voorbij gaat langs uw wandelweg. 
 

We kregen een reeks van acht foto’s te lokaliseren in de Wijngaardstraat. Niet echt een moeilijke opdracht. Maar 

velen onder ons hadden in eerste instantie het verschil niet opgemerkt van de foto A met een anker die zogezegd als 

tweede gerangschikt werd. Doch bij nader oplettend toezien was niet dit anker maar een gelijkaardig ankertje even 

verder gefotografeerd en moest deze foto bijgevolg op de vijfde plaats gezet worden! 
 

 

 

Vraag 20: Welk huisnummer van een huis, hier behorend tot het Godshuis De Meulenaere, hoort 

bij welk hieronder gefotografeerd detail? (max. één huisnummer per foto) 
 

Bij de KRC-zoektochten krijgen we regelmatig dergelijke 

fotovraagjes. We moesten bij deze vraag opnieuw acht 

gefotografeerde details van voorgevels voorzien van het 

passende huisnummer. Na wat (intensief) vergelijken en 

speurwerk konden we de acht gevraagde huisnummers vinden 

en aan de respectievelijke letters, behorend bij een foto, 

koppelen. Ook hier zat een valletje verscholen. Er werd 

gevraagd naar een huisnummer van een huis behorende tot het 

‘Godshuis De Meulenaere’! Foto F echter was de opname van 

een voorgevel van een huisje behorende tot het belendende 

Godshuis St. Jozef, zich situerend aan hetzelfde binnenpleintje! 

Dus mocht huisnummer ‘26’ niet vermeld worden bij foto F. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vraag 25: Geef de benaming van Café ’t Staelyzer zoals deze hier, volgens plaatselijke gegevens, in het 

jaar 1623 bestond (één antwoord).  
 

Boven de ingangsdeur van dit typische Brugs cafeetje is een steen 

ingemetseld met  “DIT IS INT STAELHYSER” Alleszins geen 

huidige schrijftaal! Er wordt duidelijk gevraagd naar de naam van 

dit café zoals ze in  1623 (jaartal vermeld op dito plaat) bestond. 

Dus zonder “DIT IS”, want deze woorden behoorden niet tot de 

naam van het café! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 27: Welk correct Nederlandstalig woord van vier letters komt verborgen voor in de persoonsnaam 

op dit kunstwerk, wanneer we hierin de letter I vervangen door de letter E? 

 

In de ‘Botanieken Hof’,  zoals het ‘Astridpark’ door de Bruggelingen doorgaans genoemd wordt, staat een buste 

van Koningin Astrid op een hoge console. Volgens de inleidende tekst wordt dit stenen voetstuk en haar beeltenis 

als één kunstwerk beschouwd. Op de sokkel lezen we “ASTRID” (niet “KONINGIN” ≠ persoonsnaam). Uit 

“Astrid”: in ‘TRID’ I vervangen door E  tred. Op de buste zelf staat de naam van de kunstenaar:  “Alf. De 

Wispelaere”: in ‘WISP’ I vervangen door E  wesp. Maar na het veranderen  in “De Wispelaere” vinden we niet 

alleen ‘wesp’ maar ook ‘spel’. Dus drie vierletterwoorden: tred, wesp en spel. 
 

 

Zoals steeds was de KRC-Zomerzoektocht vrij eenvoudig. Ons enig foutje was er eentje waarmee wij niet akkoord 

konden gaan. Het neemt niet weg dat volgend jaar opnieuw een ruim peloton Cabora-leden van de partij zullen 

zijn. 

                                                                                                                      Gezapig gezien door Wiero. 

 

 


