
 

 

 

 

 

 

Al 24 jaren lang schotelt het duo Devriendt-Timperman ons een fascinerende zoek … tocht voor doorheen   

Frans-Vlaanderen, afwisselend gespreid op regio’s vanaf de kust bij Bray-Dunes tot de Casselberg!  

Ten voordele van de Seascouts uit Nieuwpoort, hun thuishaven. Reeds 23 maal nam ik er aan deel en benevens 

enkele mindere ervaringen – in welke zoektocht ervaart met dit niet eens – vind ik deze zoektocht als een van de 

meest voldoening gevende queesten in zoektochtenland!  

Hierop volgt een summiere bespreking van enkele vraagjes die ons dit jaar werden gepresenteerd. 

Op iedere vraag was slechts één van de multiple choice antwoorden juist.  

 
 

Vraag 4: Naast de ingang van Musée Communal Jeanne Devos hangt een bordje met daarop de dame in 

kwestie samen met een witte hond. Wat is de hoogste som van de cijfers van de som van de cijfers van de op dit 

bord vermelde jaartallen?    MA:     A. 5      B. 6      C. 7      D. 8      E. 9. 

We vonden op bedoeld bordje de jaartallen 1978 (2x), 1986 en op een afgebeelde foto 1906. De cijfersommen 

van deze jaartallen zijn respectievelijk 25, 25 & 24 waarvan de cijfersommen van deze getallen 7, 7  & 6 zijn, dus 

7 als hoogste som. Maar in het gedicht, vermeld op dit bordje lazen we ook het jaartal voluit geschreven “mil sept 

cent-dix-neuf”, in cijfers omgezet 1719 en ook vermeld, waarvan de som der cijfers 18 is, en de som van die 

cijfers dus 9. Antwoord 9 =  de hoogste som. 

 
 

 

Vraag 6: Aan het infopunt van de Ijzer zie je de 

overzichtskaart met “La Flandre” de aanduidingen 

van diverse locaties die verband houden met de 

Ijzer, van de bron in Buysscheure tot aan de 

monding in Nieuwpoort. Als we tussen de bron en 

de monding, van die aanduidingen de zesde kiezen, 

wat is de eerste letter van desbetreffende 

locatienaam volgens de gegevens ter plaatse?   

MA:    A. D   B. F   C. K   D. P    E. R. 
 

In deze vraag zaten twee valletjes. Er werd ‘tussen’ 

gevraagd, dus mocht de bron in Buysscheure niet 

meegerekend worden. De gevraagde infopunten 

werden door een bruingekleurd bolletje aangeduid, 

maar in de kaartlegende staat ook dat de oriëntatie-

tafel in Merckegem tot de infopunten van de Ijzer 

wordt gerekend. Rekening houdend met deze 

gegevens bekomen en de info aan de andere zijde van de infohut bekomen dat de locatienaam van dat de 6de 

locatieplaats ‘Fintele’ is! 

 



Vraag 12: Hoeveel van de op het oorlogsmonument van Eringhem 

vermelde personen stierven met zekerheid tijdens WO I, volgens de 

plaatselijke gegevens in een straal van 5,32 m rond het monument? 

MA:   A. 17    B. 18    C. 22    D. 23    E. 24 
 

Voorafgaand aan de vraag zegt de inrichter dat de namen van de 

oorlogsslachtoffers in chronologisch volgorde staan, volgens hun 

‘afscheidsdatum’! En dit heeft zeker zijn invloed. En er wordt ook 

gevraagd met ‘zekerheid’! 

Van de 24 vermelde oorlogsslachtoffers stierf er één in 1919, dus niet 

tijdens WO I. Van de namen van de slachtoffers die stierven in 1918 

is de onderste gerangschikte gestorven in augustus, dus voor de 

wapenstilstand op 11 november.  D.w.z. dat de vier ervoor vermelde 

slachtoffers stierven voordien! Zo komen we op 23 personen. Maar 

op een fotoplaatje vooraan het monument lezen we dat ene Adrien Martel in 1917 als verdwenen (disparu) werd 

opgegeven, dus niet zeker gestorven tijdens WO I. Zo komen we op 22. 

 

Vraag 17: Hoeveel keer komt het cijfer 8 voor op of aan de buitenmuren van deze kapel? Vijzen en bouten mag 

je daarbij negeren.   MA:   A. 1   B. 2    C. 3    D. 4    E. 5 
 

Bij deze mooie ‘Chapelle des Roses’ ter ere van de H. Therese was het lang en intens zoeken om tot het 

maximum aantal te komen, maar die waren er wel degelijk! Op het marmeren bord aan de zijgevel vonden we 2x 

‘8’ in twee jaartallen “1918”. Omhoog kijkend in het portaal was in een baksteen “92/8” te lezen (nummering van 

in de steenbakkerij!). Op een afvoerbuis achteraan de kapel was “80” leesbaar. En de 5de en moeilijkste was 

achteraan de kapel te vinden op ca. 50cm boven de grond op een baksteen met het getal “856”. Ferm speurwerk! 

 

  
 

 

Ieder jaar kijk ik uit naar de paasvakantie. Dan trekken we Frans-Vlaanderen in, het stukje Vlaanderen dat 

ons historisch ontnomen werd. Maar de streek ademt nog ‘Vlaanderen’, zelfs het ‘oude Vlaanderen’. Dan 

moet je de oudjes het sappige West-Vlaamse dialect horen ‘klappen’, het doet me denken aan mijn 

grootouders. Dit was hun taal. Wanneer valt Pasen volgend jaar …? 

 

Wiero 


