
Wie deze zoektocht met dezelfde gemoedsrust benaderde als de vorige edities, was er aan voor de moeite!  

Er zaten behoorlijk wat vallen in de vragen, ongewoon in de stijl van het huis de voorbij jaren. 

Een analyse van deze ‘eenvoudige’ zoektocht. 

 

Vraag 5:  Welke van de hierna vermelde gegevens vind je niet in de omgeving van de Heidemolen en bijhorende 

eetgelegenheid? 

MA: twee maal “64” – rook – 21 rode blinden – “Debont” – klepel – drie maal “Londerzeel” –  een giraf.  
 

We vonden vlug twee maal het getal “64” 

en ook een rokende sigaret. En ook 21 rode 

blinden, alle netjes op foto gezet, telden wij. 

We vonden de tekst “De Bondt” , maar niet 

“Debont”. De klepel zagen we uit een klok 

hangen, hoewel het moeilijk te schatten 

was zonder het privaat te betreden of de 

afstand voldeed. We lazen tenminste 

viermaal “Londerzeel”, dus meer dan drie. 

En een giraf hadden ze er bovenop een al 

uitgebreide speurtocht, en niet alleen voor 

deze vraag, ook nog bij gelapt. Geen één 

giraf die zijn nek uitstak! Op de 

prijsuitdeling kwam dan de klap op de 

vuurpijl: een blinde hoort bij een venster 

volgens Prisma. Ok, geen speld tussen te krijgen. Zolang alle blinden openstaan. Want een venster kan ook tot op 

de grond reiken, dan is het geen deur … . 
 

 

Vraag 6:  ‘Hij is geboren met de gave om te kunnen voorspellen.’ Naar welk 

voorwerp verwijst deze omschrijving van een gezegde? Wat bevindt zich 

hier onmiddellijk onder bedoeld voorwerp? 
 

Op dezelfde site was onze lijdensweg nog niet ten einde. De ‘ontcijfering’ om 

het spreekwoord te vinden – met de helm geboren zijn – werd vlot gevonden, 

dus het antwoord ‘helm’ ook. Maar de helm vinden, was puur speurwerk. 

Eindelijk gevonden: onder de afgebeelde helm (van de brandweer) vonden we 

een slot met de tekst “LIPS”.  Maar deze optie bleek niet juist. Onmiddellijk 

onder de helm staken nog twee stelen van een bijl uit. Tja, geen speld tussen 

te krijgen. 

 

 

 
 

Vraag 7: Verborgen in een hier te lezen woord, staat een vierletterwoord dat wel binnenshuis past doch hier 

totaal overbodig is. Welk vierletterwoord verborgen in welk woord? 

Schitterende vraag! Waar we ons lieten 

vangen door effectief op zoek te gaan 

naar een voorwerp dat wel IN het 

restaurant thuishoort maar niet erbuiten! 

En zo kwamen we uit op: “SAFETY”. Een safe hoort binnenshuis thuis en niet buiten. Allemaal larie en apekool! Op 

een bord was het woord ‘instandstuithoudingswerken’ te lezen, waarin de ‘tuit’ (4 letters) uiteraard ‘uit’ moet zijn. 



Dit vierletterwoord past uiteraard niet in dat langer woord. Hoewel er toch iets wringt in de cryptische omschrijving 

(‘een vierletterwoord dat wel binnenshuis past’?) 
 

 

Vraag 30: Dankzij deze ‘4’ worden het Oosten en het Westen buitenspel 

gezet en genieten de bewoners er dag en nacht van. Welke ‘4’? 
 

Als men kon doorgronden wat wordt bedoeld met deze ‘4’ lag de oplossing 

voorhanden. Wij hadden uiteindelijk, voortgaande op de spreuk ‘Oost 

West Thuis Best’ voor de naam van het bronzen beeld gekozen: ‘RUST’. 

Hoewel ik daar geen juiste verklaring voor vond. En als het wringt … . De 

‘4’ bedoelde echter waren de aanhechtings-punten van een afbeelding van 

de zon op een gevel, metershoog! Daardoor is de zon gefixeerd en kan 

noch opstaan of ondergaan, dus buitenspel gezet in het oosten en het 

westen. En zo blijft ze er (schijnen) dag en nacht voor de bewoners. Welke 

‘4’:  de aanhechtingspunten van de afgebeelde zon. De mooiste vraag in 

jaren in een zoektocht waaraan ik deelnam! 

 

 

Maak er op zijn minst een gewone zoektocht van … .  

                                  

                                                                                                             Wiero 

 

 Uitslag van onze leden in BUGGENHOUT 
2 DE CLERCK LEO 0  96 LIEFOOGHE ALIX 5 

6 DELAUW KARL 0  97 DANNEELS RIA 5 

7 ROTTIERS VIC 0  98 MOREELS ROSINE 5 

14 VAN HAVER WIM 0  99 VAN DE VELDE PETER 5 

23 DUERINCK EUGENE 1  100 VANDEN BROUCKE FREDERIK 5 

39 CLEMMINCK GEERT 2  101 BEERNAERT STEFAAN 5 

41 D’HAESELEER MICHEL 2  103 DE VEIRMAN OCTAAF 5 

42 ROUSSEAU MICHEL 2  104 TONDELIER MARC 5 

52 VAN BEEK NICOLE 2  106 VAN BRUAENE JACQUES 5 

63 THIENPONDT ANNETTE 3  107 DE MAESENEER ETIENNE 5 

71 VANHAVERBEKE RAF 3  108 WYBOUW DIMITRI 5 

74 VERHEGGEN HERMAN 3  111 BAERT CHRISTELLE 5 

76 BELLETER LINDA 3  112 MAERTENS RITA 5 

91 KNOCKAERT HANS 5  114 DE VRIEZE MARIANNE 5 

92 BEERNAERT FRANS 5  117 THIENPONDT PETER 6 

93 WYBOUW ROLAND 5  119 HENDRICKX JOHAN 6 

95 ROELS ANNE MARIE 5     


