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Een klassieker in het najaar, voor de WRV de afsluiter,  met de Feestzoektocht als epiloog dat haar apotheose 

krijgt in januari 2015, volgend jaar dus. Deze keer werd ingespeeld op het thema van het jaar:  Den Grooten 

Oorlog.  Met als ondertitel: “Nooit meer oorlog”.  Utopisch, maar vredevol.  Hoop doet leven. 

Vanuit Diksmuide werden we langs een gedeelte van de frontzone geleid naar diverse plaatsen waar de 

herinnering aan de oorlog die voor het eerst gans de wereld in rep en roer, maar bij ons vooral in brand zette, in 

eer wordt gehouden. Enkelingen die macht en geld hoog in het blazoen droegen, mogen de miljoenen onschuldige 

doden, van welke kant dan ook, op hun klak (hoed, kepie, enz.) schrijven. Dat ze branden in hel, maar ook dat zal 

waarschijnlijk, bij ontstentenis ervan, hen bespaard zijn.  

Over tot de realiteit, dan toch deze van het zoektochten, voor zover ze dit in deze optiek kan zijn. 

 

Tijdens deze wandeling (= tussen wegopdracht 5 & 7) komt u voorbij een steen waarop de naam van een 

architect(e) is vermeld. In de familienaam van deze architect(e) komt er een letter ‘R’ voor. 

Vraag 3:   Op welke plaats komt de letter ‘R’ in de familienaam van de hierboven bedoelde architect(e) voor? 

We vonden “Crevits” (tweede), “Hendryckx” (vijfde), “De Vriendt” (vierde). Echter niet “Reynaert” (eerste & 

zevende):  naam staat op metalen plaat, dus niet op steen.  
 

Met gegevens die vermeld worden op of aan dit herdenkingspaaltje (ter ere van Maurice en Jules Lievens) lost u 

volgende vraag op. 

Vraag 12:   Noteer voor elk van onderstaande beweringen op uw 

antwoordenblad een ‘W’ als de bewering WAAR is of een ‘N’ als de 

bewering NIET WAAR is. (bv.: WNWN) 

A) Dokter Maurice Lievens sneuvelde in de hooimaand. 

B) Jules heeft tijdens zijn leven 17 schrikkeljaren meegemaakt. 

C) De meest voorkomende medeklinker is de letter ‘W’. 

D) Er komen 4 verschillende Arabische cijfers tweemaal voor. 

A) N –  Maurice overleed wel in juli, de hooimaand, maar in 1935, dus 

sneuvelde niet! 

B) W – 1900 was geen schrikkeljaar, alleen de eeuwjaren deelbaar 

door 4 zijn schrikkeljaren (zoals 2000), dus 17. 

C) N –  we vinden 3x de letter ‘W’, maar 4x de letter ‘L’! 

D) N – 3, 5 en 7 staan er 2x, maar 4 3x – let op de tekst bovenaan paaltje:   “1914  1918”!  
 

Vraag 19:   Wat is de som van het aantal runderen die voorkomen in de omgeving van deze hoeve én het aantal 

letters die voorkomen in het tweede woord van de hier vermelde 

naam van deze hoeve? 

MA:  een drievoud – een viervoud – een vijfvoud – een zesvoud – 

een zevenvoud – een priemgetal. 

Het aantal runderen: 9 (3 op het infobord, op de windwijzer eentje, 

en twee op de ingangspoort, 1 op de gevel van een hangar, 1 op 

een paal bij de brug en tenslotte 1 op de betonnen paal bij de oprit naar de boerderij) 

Het aantal letters:  “Vier Uiterstenhoeve” was daar, in tegenstelling tot wat de inrichter beweert, NIET te lezen. 

Ten eerst was deze minuscule tekst gedeeltelijke onleesbaar door 

een pijltje en ten tweede bij vergelijking met een identiek bord 

enkele honderden meter verder bij een volgende boerderij blijkt 

duidelijk dat daar “Vier Uitersten Hoeve” te lezen staat.  

Volgens de inrichter(s) zijn een drievoud, een zevenvoud, een 



priemgetal en een zesvoud de juiste antwoorden. 

Wij hadden het rund op de paal bij de brug niet meegeteld, wegens o.i. te ver. En ook de minuscule tekst niet 

weerhouden, wat alles samen ons antwoord tot een warboel herleidde, of was het ‘juiste’ antwoord dat? 

 

Vraag 21:   Hoeveel kinderen (kinders) waarvan hun naam (duidelijk leesbaar van op het asfaltpaadje) vermeld 

wordt op de hierboven bedoelde grafzuil, hebben méér dan 2 verschillende klinkers in hun voornaam? 

Deze vraag kies ik er uit om nog maar eens een mis gegroeid waanbeeld aan de kaak te stellen, ontsproten aan 

illustere inrichters van weleer die in hun wellust naar nog meer spitsvondigheden, alles en nog wat uit hun 

context sleurden. En intussen zijn deze idiotica conditio sine qua non geworden in het zoektochtenwereldje. 

Ik, een zestiger, ben een kind van mijn ouders, uiteraard. Maar ben ik een kind? Prisma is duidelijk: enerzijds is 

een kind een persoon die nog niet volwassen is, anderzijds een afstammeling, zoon of dochter. 

Als men dan op deze grafzuil de namen van ouders en de namen van hun kinderen vermeld zien staan, moet men 

dan die ouders als kinderen beschouwen. Neen, want zij worden daar niet in verband gebracht met hun ouders of 

andere roots!  

We lazen op deze zuil de naam, die voldeden aan de gestelde eisen,  van drie kinderen: Louise, Louis, Mathilde. En 

natuurlijk ook de naam van de moeder van deze drie kinderen, nl. Justina, die dan de dochter is van haar moeder 

… . Nu, we hadden ook wel gedacht dat deze ‘miskleun’ ook hier zou toegepast worden. 
 

Vraag 30: Wat is een synoniem, betekenis of omschrijving van het drieletterwoord (Prisma) dat u kunt 

scrabbelen met een aantal letters die voorkomen in de naam van het gebouw (beginnende met de letter ‘T’ en 

bestaande uit 7 letters)  die in het verleden aa ‘De Wikkelaar’ werd gegeven en die in de onmiddellijke 

omgeving van deze parking op een bord wordt vermeld? 

M.A.: domoor – paard – beetje dom persoon – zot – insect – geen van vorige. 

Bij restaurant ‘De Wikkelaar’, eindpunt gelegen langs de Therisiaanse weg van uit Wijnendale naar Diksmuide, 

vonden we een vroegere naam ‘TOLHUIS’, typisch langs dergelijke wegen. Met ‘tolhuis’ � uil = domoor , insect 

(vlinder) – hit = paard – sul = beetje dom persoon – hui, hot, los = geen van vorige. Boven de ingang van het 

restaurant staat “TAVERNE” � nar = zot. 

 

Jaarlijks krijgen we met de Herfstzoektocht een degelijke afsluiter van het seizoen in West-Vlaanderen. 

Het slotfeest met de prijsuitreiking van deze zoektocht werd voor de eerste maal in Feestzaal  De Kroon te Esen 

georganiseerd. Een voltreffer of beter gezegd, de kroon op het werk! Gezellig, degelijke maaltijd, goeie en 

vriendelijke bediening. Voor herhaling vatbaar. 

En die avond werd ook de WRV-kampioen gevierd. De titel ging naar onze Baert Christelle en met nog twee van 

‘onze bende’ in de top vijf, de bekroning voor onze groep, na een jaar van vele geslaagde zoektochten, waartoe 

iedereen van ons zijn steentje of steen bijbracht, maar elkeen van even belang! 

Gezapig gezien door Wiero. 

DE Herfstzoektocht WRV   UITSLAG VAN ONZE LEDEN             Winnaar 0 fouten           

2 VAN TIEGHEM GEERT 0 50 DUFOUR DONALD 3 85 WYBOUW DIMITRI 4 

6 MAERTENS ERIC 1   51 VAN DE VELDE PETER 3 87 MORLION JOHAN 4 

21 VANHEE EDDY 2 57 DE VRIEZE MARIANNE 3 89 JACOBS ERIC 4 

31 VAN HAVERBEKE RAF 2 58 BEERNAERT FRANS 3 90 MAERTENS RITA 4 

38 VAN BRUAENE JACQUES 3 60 COLPIN JACKY 3 97 DUERINCK EUGENE 5 

39 VAN BEEK NICOLE 

 

3 62 CLEMMINCK GEERT 3 98 THIENPONDT ANNETTE 5 

41 JACOBS KAREL 3 63 VAN STEENBERGHE SYLVIE 3 106 VERHEGGEN HERMAN 5 

42 BUCQUOYE LUC 3 67 BELLETER LINDA 3 109 ROUSSEAU MICHEL 6 

43 GOVAERE MARLEEN 3 70 WYBOUW ROLAND 4 125 DANNAU JEAN-PIERRE 7 

45 DUFOUR XAVIER 3 75 VANDEN BROUCKE FRED. 4 139 POLLET NOEL 9 

47 LIEFOOGHE ALIX 3 80 DEPUYDT POL 4    

49 BAERT CHRISTELLE 3 84 ROTTIERS VIC 4    


