Torhout
Van 1 mei tot 30 september 2022

ZOMERZOEKTOCHT
Speuren in de Sparrestede

Organisatie : Jef Delrue

Controle : Willy Elst

Met de medewerking van :
● WRV Zoektochten- en Raadselclub
● Gemeentebestuur van Torhout
● Standaard Boekhandel

Deelnameprijs : 5 euro

WELKOM
Welkom op de derde editie van de wandelzoektocht Speuren in de Sparrestede. Tijdens de ongeveer 3,8 km
lange wandeltocht doorheen de Hoofdstad van het Houtland worden enkele plaatselijke culturele en sociale
projecten in het daglicht gesteld. Ook is er aandacht voor enkele merkwaardige gebouwen en personen die
belangrijk zijn of waren voor Torhout.
Ook dit jaar is er een keuze uit twee zoektochten die nagenoeg hetzelfde parcours volgen :
• Een eenvoudige fotozoektocht die echt bedoeld is als een louter recreatieve zoektocht die absoluut geen
strikvragen bevat. Deze tocht staat open voor iedereen maar is vooral gericht op wie op een leuke en
ongedwongen wijze de stad van nabij wil ontdekken.
• Een wat moeilijkere zomerzoektocht waarbij hier en daar een addertje onder het gras verborgen kan
zitten maar wel zonder echt ver gezochte hersenkronkels. Deze tocht richt zich dus eerder op de
liefhebbers van het genre. Het is wel een unieke kans voor iemand die houdt van puzzelen en speuren om
kennis te maken met dit soort zoektochten. De tocht is niet zo lang en op de meeste vragen kan
onmiddellijk een antwoord worden gevonden.
Van beide zoektochten is een afzonderlijke brochure beschikbaar. De brochure die je nu in handen hebt bevat
alle gegevens van de zomerzoektocht. Wie aan de fotozoektocht wil deelnemen moet hiervoor de andere
brochure aanschaffen.
►►► Start van de zoektocht : Stedelijk Zwembad, Bruggestraat 14, Torhout.
Door grondige renovatiewerken In het centrum van Torhout bevindt de startplaats van de zoektocht dit jaar
zich niet op de markt maar bij de ingang van het stedelijk zwembad. In de onmiddellijke omgeving aldaar is
er ruim voldoende gratis parkeergelegenheid. Kijk er wel goed uit want op sommige parkeerplaatsen bij het
zwembad is de blauwe zone (maximum 2,5 uur) van toepassing, weliswaar niet op zon- en feestdagen.
Wegens de renovatiewerken in het centrum gaat de wekelijkse woensdagmarkt in Torhout tot eind augustus
door in de omgeving van de startplaats. Tot 14u is het parkeren er op woensdag dan ook nogal moeilijk.

REGLEMENT
1. Deze Herfstzoektocht loopt van zondag 1 mei tot en met vrijdag 30 september 2022. Voor deze zoektocht
werd door de organisatoren geen extra verzekering afgesloten. Bijgevolg gaan de deelnemers akkoord
dat ze deelnemen op eigen risico.
2. De zoektocht verloopt conform de Spelregels & afspraken voor zoektochten anno 2020. Deze zijn terug te
vinden op de website www.wrvzoektochten.be van Zoektochtenclub WRV. Bijgaand reglement is een
korte versie daarvan en wijkt daar in geen enkel opzicht van af zelfs al wijkt de onderhavige formulering
misschien enigszins af.
3. De opdracht van de zoektocht bestaat erin om langs een beschreven parcours een aantal vragen te
beantwoorden. Deze wegbeschrijving bestaat uit een reeks genummerde wegopdrachten die in volgorde
moeten worden uitgevoerd om de plaatsen te bereiken waar de vragen kunnen worden opgelost. In deze
wegopdrachten komen geen valstrikken voor.
4. De zoektocht verloopt langs openbare wegen die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor het oplossen van
de vragen mogen onder geen beding private eigendommen worden betreden.
5. Alles wat in de wegbeschrijving of in de vragen tussen dubbele aanhalingstekens staat, moet als tekst
worden teruggevonden. Teksten langs het parcours moeten steeds identiek zijn aan wat in de
wegbeschrijving of in de vraag wordt vermeld. Lettertype, grootte of vorm spelen geen rol. Spaties tussen
de letters van eenzelfde woord of getal moeten wel dezelfde zijn. Alle tekens die geen letter of cijfer zijn
mogen worden weggedacht en doen een extra tussenruimte in de tekst ontstaan.
6. Als een tekst bestaat uit letters en cijfers dan mogen de daarin voorkomende cijfer- of lettergroepen
afzonderlijk als geldige teksten en/of getallen worden beschouwd.
7. Wat in de wegbeschrijving of in de vragen niet tussen dubbele aanhalingstekens vermeld staat, duidt op
een terug te vinden voorwerp, persoon of dier of een afbeelding daarvan.

8. Een afbeelding wordt steeds gelijkgesteld met het werkelijke voorwerp, persoon of dier. Een deel van een
geheel (persoon, dier of voorwerp waaraan duidelijk het geheel wordt herkent staat gelijk aan het geheel
zelf.
9. Voor de betekenis van woorden geldt enkel het Prismawoordenboek Nederlands vanaf de 45ste druk. Komt
een woord daar niet in voor, dan wordt de algemeen geldende betekenis gebruikt. De betekenis van
woorden of uitdrukkingen die in het Prismawoordenboek voorkomen heeft voorrang op de algemeen
gebruikte betekenis. Als in een vraag naar een woord wordt gevraagd dan komen alleen de trefwoorden
in het Prismawoordenboek (blauw en vet gedrukt) in aanmerking om de vraag op te lossen.
10. Met het woord “verborgen” wordt bedoeld dat het gevraagde (woord of getal) een deel is van het
beschreven geheel. Dit geheel kan één woord of getal zijn maar ook een tekst van meerdere woorden
en/of getallen.
11. Alleen gegevens waarvan mag worden aangenomen dat ze gedurende de ganse periode van de zoektocht
aanwezig zullen zijn, komen in aanmerking om de vragen op te lossen. Zoek geen gegevens achter glas
van woningen of handelszaken. Gegevens op toevallig aangebrachte zelfklevers zijn ook niet geldig.
12. Als in een vraag een bepaald lidwoord (“de” of “het”) wordt gebruikt dan moet voor elk herkenningspunt
afzonderlijk een antwoord worden gegeven. Wanneer in een vraag een onbepaald lidwoord (“een”) wordt
gebruikt dan moet één antwoord voor alle herkenningspunten samen worden genoteerd.
13. Als in een vraag een aantal wordt vermeld dan moet dit aantal altijd strikt worden gerespecteerd. Hierbij
wordt “een” gebruikt als onbepaald lidwoord (= 1 of meer) en “één” als telwoord (= 1).
14. Met “hier” of “bij” wordt een maximale afstand van 30 meter bedoeld. Bij het gebruik van “in de
omgeving” geldt een straal van 15 meter. Bij de vermelding van “in de onmiddellijke omgeving” is een
straal van 5 meter van toepassing. Met “voorbij wandelen” wordt bedoeld “in de omgeving van de
wandelweg”.
15. Zoek geen valstrikken in het gebruik van het woord “bord”. Het is zowel de benaming van een houten
plank als van een plaat in een ander materiaal (metaal, glas, kunststof …).
16. Zoek geen valstrikken in het gebruik van voorzetsels zoals op, in, aan, bij, ... . Zo staat alles wat op een
bord op of aan een muur voorkomt wel degelijk op deze muur.
17. Wanneer het woord “hier” wordt gebruikt slaat dit nooit op de vragen noch op andere teksten die in deze
brochure terug te vinden zijn maar wel op de plaats waar de vraag wordt gesteld.
18. Alles wat door de inrichter in deze brochure wordt meegedeeld moet gedurende gans de zoektocht voor
waar worden aangenomen.
19. Bij elke vraag staan een aantal mogelijke antwoorden (M.A.). Het juiste antwoord op een vraag is steeds
één of meer van de bij de vraag opgegeven mogelijkheden ook al is de vraag in het enkelvoud gesteld.
20. De vragen dienen te worden beantwoord door op het antwoordformulier de correcte antwoorden naast
het overeenkomende nummer met onuitwisbare inkt aan te duiden. Doorschrappingen of uitleg worden
als foutief beschouwd.
21. Mogelijke wijzigingen of correcties door calamiteiten tijdens deze zoektocht zullen worden meegedeeld
via de rubriek ‘Mededelingen organisatoren’ op de website www.wrvzoektochten.be.
22. Het ingevulde antwoordformulier moet uiterlijk op zaterdag 1 oktober 2022 om 24 uur worden bezorgd
aan Jef Delrue, Rijselstraat 73/02, 8820 Torhout of zijn doorgestuurd naar jef.delrue@skynet.be.
23. Voor elk ingestuurd antwoordformulier dient uiterlijk 1 oktober 2022 een bedrag van 5 euro te worden
overgeschreven op de rekening BE34 7340 5666 5890 van Jef Delrue.
24. De antwoordformulieren worden genummerd in volgorde van ontvangst. Dit nummer kan belangrijk zijn
bij de opmaak van de uitslag. Als er na het toepassen van de twee schiftingsvragen deelnemers nog steeds
gelijk gerangschikt zijn dan telt het nummer van het antwoordformulier om de volgorde in de uitslag te
bepalen. Het antwoordformulier met het laagste nummer komt eerst.
25. De eerste tien in de uitslag ontvangen een boekenbon van Standaard Boekhandel. De waarde hangt af
van het totaal aantal deelnemers in de zoektocht. Daarnaast krijgt iedereen die in de uitslag op een
vijfvoud eindigt eveneens een boekenbon. De prijzen zullen aan de winnaars persoonlijk of via De Post
worden bezorgd.
26. De uitslag van deze zoektocht zal in de tweede helft van de maand oktober 2022 kenbaar worden
gemaakt. Iedere deelnemer die zijn antwoordformulier correct heeft ingediend ontvangt in dezelfde
periode per e-mail een verbeterblad met de correcte antwoorden alsook een volledige uitslag. Wie geen
e-mailadres ter beschikking stelt zal deze gegevens met De Post ontvangen.
27. Door zijn deelname gaat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement.

WEGBESCHRIJVING MET VRAGEN
1. De zoektocht gaat van start bij de hoofdingang van het plaatselijk zwembad.
In 2019 werd in het centrum van Torhout onder de kunstzinnige naam Kaleidoscope een streetart-project
gerealiseerd. Naast twee metershoge kunstwerken door gerenommeerde straatkunstenaars werden in de
reeks Little People op een 20-tal plaatsen in het stadscentrum door de Britse Helen Bur kleine schilderijtjes
aangebracht, meestal van bewoners van het beschilderde gebouw. In oktober van vorig jaar werd gestart met
de tweede editie van straatkunst in Torhout. In het Streetart-Project 2.0 werden ook nu weer twee grote
gevelschilderijen gerealiseerd : eentje op de hoek van de Kortemarkstraat en de Blekerijstraat en een tweede
in Tuin De Brouckere. Daarnaast heeft de Brusselse stencilschilder Jaune op twintig plaatsen in het
stadscentrum een of meer van zijn (eerder humoristische) afbeeldingen van vuilnismannen geschilderd. Bij
de ingang van het zwembad is een eerste exemplaar van deze arbeiders in sterk fluorescerende kleding te
bewonderen. Tijdens deze zoektocht worden nog enkele van deze speelse werklieden voorbij gewandeld.
Naast de hoofdingang van het zwembad bevindt zich ook een van de 22 poëziepunten die in Torhout her en
der te vinden zijn. Op deze locaties is een stukje dichtkunst te lezen dat meestal in verband staat met de
onmiddellijke omgeving. Het nodigt de voorbijganger uit om even te pauzeren en weg te dromen bij een
staaltje van taalvirtuositeit. Tijdens deze zoektocht worden verschillende van deze poëziepunten voorbij
gewandeld. Ze leveren zelfs inspiratie voor een omloopvraag.
Vraag 1 :

Wat zijn de initialen van de persoon die vermeld wordt op een bord met een gedicht dat is
aangebracht op een poëziepunt dat tijdens deze zoektocht voorbij wordt gewandeld ?
M.A. : HV – JH – JP – JR – KS – MV – PH – PS – PT – SB.

Zorg er voor dat uw voertuig hier op de parking bij het zwembad reglementair geparkeerd is. Sommige
parkeerplaatsen vallen immers onder de regelgeving van blauwe zone. Daarnaast bevinden zich aan de
achterkant van de fietsenstalling en tegen de zijgevel van het zwembad een aantal naast elkaar gelegen
parkeerplaatsen waar (volgens de meermaals aangebrachte verkeersborden) op enkele dagen van de week
gedurende een aantal uren niet mag worden geparkeerd.
Vraag 2 : Op hoeveel dagen van de lente van vorig jaar was het gedurende exact een half etmaal verboden
om op de hiervoor beschreven parkeerplaatsen zijn auto tijdelijk te laten staan ?
M.A. : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19.
2.
3.
4.
5.

Verlaat de parking bij de zwart-gele verlichtingspaal en wandel op het voetpad naar links.
Bij de rotonde via het zebrapad het fietspad en de rijweg dwarsen.
Bij de FUN-winkel op het voetpad naar rechts en onmiddellijk naar links.
Wat verder via het zebrapad de weg dwarsen en naast de haag op het voetpad naar links (Bruggestraat).

Rechts van de weg bevindt zich een oorlogsmonument ter nagedachtenis van de plaatselijke gesneuvelden
tijdens de tweede wereldoorlog. Het loont echt de moeite om dit monument even van dichtbij te bekijken. In
een vluchtige oogopslag ziet men hier een engel tussen twee werklieden. Wie de tijd neemt om alles goed te
observeren ontdekt hier wel degelijk tweemaal drie werklieden die de engel flankeren.
Vraag 3 : Hoeveel volledige jaren liggen tussen twee jaren die vermeld zijn op de voorzijde van het
oorlogsmonument hier rechts van de weg ?
M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen.
6. Bij witte “P” op verkeersbord naar rechts (Oud Kerkhof betreden).
Deze oude begraafplaats – sedert oktober 2020 officieel Oud Kerkhof genoemd – werd opgericht in 1834. Het
behoort daarmee tot één van de oudste begraafplaatsen in België. In 1972 werd besloten om hier geen
nieuwe grafconcessies meer toe te kennen. Alleen in bestaande grafkelders konden overledenen nog worden
bijgezet. Andere overleden inwoners van Torhout vonden voortaan een laatste rustplaats op het nieuwe
kerkhof in de Warandestraat.

In 2018 werd na jarenlang oeverloos gepalaver uiteindelijk een beheersplan opgemaakt voor deze inmiddels
als monument erkende begraafplaats. Het aanwezige erfgoed werd geïnventariseerd waarna de
erfgoedwaarde werd bepaald. In oktober 2020 werd begonnen met het herstelplan. De belangrijkste
grafmonumenten worden gerestaureerd en het geheel zal worden omgevormd tot een stiltepark.
7. Bij de grafsteen van de FAMILIE VANTHOMME-LAMMENS haakse bocht naar rechts.
8. Bij de calvarieberg met het grote crucifix naar rechts.
9. Bij de grafsteen van de FAMILIE ARTHUR DE VUYST op de graswegel naar rechts.
Bij een vlaggenmast met de Belgische vlag zijn een aantal gelijke rechtopstaande grafstenen te zien. Hier
liggen soldaten begraven die tijdens de tweede wereldoorlog in de omgeving van Torhout door oorlogsgeweld
om het leven kwamen. Juist voor deze rij grafstenen staat een bijzondere steen met de afbeelding van een
soldaat die werd geboren op 2 juni 1909.
Vraag 4 : Hoeveel verschillende medeklinkers komen minstens tweemaal voor op de hier terug te vinden
gedenkplaat ter nagedachtenis van de op 2 juni 1909 geboren soldaat van wie hier een afbeelding
terug te vinden is en hoeveel verschillende klinkers komen er minstens tweemaal voor ?
M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen.
Tegenover de gedenkstenen van de oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog werd ruimte voorzien
voor de laatste rustplaats van plaatselijke religieuzen. Hun namen zijn vermeld op een gemeenschappelijke
gedenksteen of op gelijke bij elkaar geplaatste grafstenen. Onder meer zijn hier vijftien grafstenen terug te
vinden van missionarissen van Scheut, vaak ook Scheutisten genoemd.
De Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria is een religieuze orde van missionarissen die in 1862 door
de Vlaamse priester Theophiel Verbiest werd gesticht. Bedoeling was om priesters te vormen en uit te zenden
om het geloof te prediken bij niet-christenen, voornamelijk in China. Na herhaald aandringen door koning
Leopold II werden vanaf 1888 ook missionarissen naar de Belgische overzeese gebieden gestuurd. Bij het
brede publiek is de congregatie nog altijd bekend als de Missionarissen van Scheut. De naam verwijst naar de
wijk Scheut in Anderlecht waar hun eerste klooster was gevestigd.
Torhout kende opvallend veel missionarissen van Scheut. In 1934 werd het Wezenhuis in de Bruggestraat
omgevormd tot een Opleidingshuis voor missiebroeders van Scheut. Bedoeling was om zoveel mogelijk jonge
Broeders van Scheut te begeleiden die in de gerenommeerde Normaalschool van Torhout tot onderwijzer
werden opgeleid. Naderhand werd het opleidingshuis in Torhout een rusthuis voor missionarissen van de
congregatie die door ziekte of gevorderde leeftijd hun missiewerk niet verder konden zetten. In 1989 werden
de oude gebouwen afgebroken en verscheen hier een nieuwe klooster waar ook nu nog tientallen scheutisten
verblijven. Naast een welverdiende rust verlenen heel wat onder hen (mede door het dalend aantal
priesterroepingen) hun medewerking aan de parochiale werking in de naburige gemeenten. Volgens de hier
terug te vinden gegevens was het merendeel van de op het Oud Kerkhof begraven scheutisten actief in de
(voormalige) Belgische kolonie. Een klein aantal werd evenwel naar andere overzeese gebieden gestuurd om
het evangelie te verkondigen.
Vraag 5 : In welk werelddeel waren een of meer van de hier begraven scheutisten destijds actief ?
M.A. : Afrika – Amerika – Azië – Europa – Oceanië.
10. Keer via dezelfde graswegel terug tot bij de grafsteen met “ARTHUR DE VUYST” en daar naar rechts.
Opmerkelijk op het Oud Kerkhof is dat er grafmonumenten van alle lagen van de bevolking bewaard zijn en
niet enkel van begoede overledenen. De oudste graven zijn te vinden langs het middenpad terwijl de meer
recente naast de zijpaden zijn gelegen. Langs het wandelpad dat tijdens deze zoektocht wordt gevolgd zijn
nog enkele grafkapellen van belangrijke families te zien. In de bijhorende grafkelder van deze kapellen werden
niet alleen alle gezinsleden begraven maar vaak ook de ouders, schoonouders en mogelijks andere
familieleden. De (eerder bouwvallige) grafkapel links van het wandelpad kort voor de uitgang van het kerkhof
werd opgericht op verzoek van het voornaam burgergezin Delplace-Devisch. Merkwaardig is dat van de hier
begraven tien kinderen van het gezin er maar enkele de volwassen leeftijd hebben bereikt.

Vraag 6 : In welke maand is vader Delplace in Thourout geboren volgens gegevens op een plaat in de
hierboven genoemde grafkapel van de familie Delplace-Devisch links van de wandelweg ?
M.A. : januari – februari – maart – april – mei – juni – juli – augustus.
11. Verlaat het Oud Kerkhof naar links.
12. Onmiddellijk via het zebrapad de weg dwarsen en op het voetpad naar links (Sint-Jozefstraat).
In het kader van het Streetart-project 2.0 werd een talentenjacht georganiseerd. Een professionele jury
selecteerde vijf jonge amateurkunstenaars om in Torhout hun talenten als straatkunstenaar te tonen. De
bekroonde kunstwerken zijn hier rechts van de weg op een schoolmuur te bewonderen.
Rechts van de weg bevindt zich een campus van Scholengroep Sint-Rembert. Deze schoolgemeenschap zag
het levenslicht in 1996 door de samensmelting van het Sint-Vincentiusinstituut en het Sint-Jozefsinstituut, de
twee Torhoutse schoolinstellingen die reeds op het einde van de 18de eeuw onderwijs verschaften. Sedert het
begin van deze eeuw sloten nog de secundaire scholen van Lichtervelde, Koekelare en Zedelgem aan samen
met vijftien vrije basisscholen uit de regio. De huidige scholengroep is nu ook actief op het vlak van de vooren buitenschoolse opvang en heeft een internaat voor jongens en meisjes van het secundair onderwijs. Op 1
februari van dit jaar telde de volledige Scholengroep Sint-Rembert in totaal 9.336 leerlingen. De volledige
campus in Torhout strekt zich uit van hier in de Sint-Jozefstraat tot in de buurt van het station. Verder tijdens
deze zoektocht wordt nog voorbij diverse afdelingen van de scholengroep gewandeld.
Dat Torhout een echte onderwijsstad is wordt bevestigd door de aanwezigheid van een afdeling van de WestVlaamse hogeschool VIVES hier rechts van de weg. De afdeling in Torhout is ontstaan door het samengaan
van de hier destijds gevestigde normaalschool (de oudste van België) waar onderwijzers werden gevormd en
de toenmalige regentenschool die instond voor de opleiding van leraren in de eerste graad van het
middelbaar onderwijs. Vandaag worden hier de studierichtingen bachelor lager onderwijs en bachelor
secundair onderwijs aangeboden. De kleine parkeerplaats rechts van de weg behoort bij de campus van
VIVES. Teneinde wat regelmaat te garanderen in het gebruik van deze parking is op een bord met “ PRIVAAT
DOMEIN” een uitvoerig huishoudelijk reglement aangebracht. Voor het oplossen van de volgende vraag
komen samengestelde woorden die beginnen met de naam VIVES niet in aanmerking.
Vraag 7 : Hoeveel verschillende letters uit de eerste helft van ons alfabet komen voor in het op één na
langste woord dat vermeld wordt in het hier rechts van de weg onder een bewakingscamera
aangebracht huishoudelijk reglement van het parkeerterrein ?
M.A. : vijf – zes – zeven – acht – negen – tien – elf – twaalf.
Even verder wordt via een viaduct onder de spoorweg tussen Brugge en Kortrijk gewandeld. Op het viaduct
wordt met een rond verkeersbord aangegeven wat de maximale toegelaten hoogte bedraagt van voertuigen
die hier onder de spoorweg rijden.
Vraag 8 : Welke kwadraat benadert het dichtst de som van de cijfers die voorkomen op de voorzijde van het
rond verkeersbord dat wat verder in de onmiddellijke omgeving van het viaduct voorbij wordt
gewandeld ?
M.A. : 1 – 4 – 9 – 16 – 25 – 36 – 49 – 64.
13. Bij viaduct met “SINT-JOZEF-STRAAT” op straatnaambord rechtdoor wandelen (Hugo Verriestlaan).
14. Bij viersprong naar rechts (Brildam).
In de omgeving van deze viersprong staat een bord waarop een aantal straatnamen zijn aangebracht die
verwijzen naar een Belgische rivier of stroom. Volgens het prisma woordenboekje bestaat er blijkbaar geen
verschil tussen een rivier en een stroom. Maar vanuit aardrijkskundig standpunt gezien bestaat wel degelijk
een verschil. Een stroom mondt volgens de geografische wetenschappen uit in de zee terwijl een rivier
uitmondt in een andere rivier of in een stroom. Dit aardrijkskundige weetje kan helpen bij het oplossen van
de volgende vraag.

Vraag 9 : Door welke Vlaamse stad loopt de stroom waarnaar wordt verwezen in een bij deze viersprong
vermelde naam ?
M.A. : Antwerpen – Diksmuide – Doornik – Gent – Hasselt – Ieper – Lier – Oudenaarde.
De naam van sommige zijstraten van de Brildam verwijzen naar een Vlaamse auteur. Hiermee wil Stad
Torhout op een gepaste wijze hulde wil brengen aan de rijke Vlaamse literatuur van weleer.
Vraag 10 : Wat is de eerste letter van de voornaam van de Vlaamse auteur naar wie een zijstraat van de
Brildam in Torhout is genoemd volgens gegevens op een voorbij gewandeld straatnaambord ?
M.A. : A – B – C – D – E – F – G – H.
15. Bij huisnummer “13” rechtdoor (Brildam verder volgen).
16. Bij huisnummer “14” rechtdoor (Brildam blijven volgen).
Vraag 11 : Welk woord staat onmiddellijk na het woordje “MIJN” op een steen op of aan een voorgevel links
van de weg?
M.A. : droom – gedacht – hemel – huis – huus – stulpe – wens – wensch.
17. Bij witte pijl op rond verkeersbord onder de spoorweg wandelen (Papebrugstraat).
Vraag 12 : Tot welke groep behoort het gegeven waarvan de naam een anagram is van een woord dat hier op
een straatnaambord terug te vinden is ?
M.A. : beroepen – dranken – fruit – insecten – kapsels – munten – orkest – voertuigen.
18. Bij “UITGEZONDERD” op verkeersbord schuin naar rechts (Papebrugstraat blijven volgen).
Zowel links als rechts van de weg bevinden zich verschillende afdelingen van het hiervoor reeds genoemde
Scholengroep Sint-Rembert. Het is aanbevolen om de verkeerssignalisatie goed in ogenschouw te nemen en
op te volgen want op sommige tijdstippen van de dag kan het hier wemelen van de schoolgaande jeugd die
zich hier soms nonchalant maar spectaculair al (brom)fietsend een weg baant tussen de vele leeftijdsgenoten
en andere weggebruikers.
19. Bij viersprong met “PAPEBRUGSTRAAT” op straatnaambord naar rechts (Beerstraat).
Vraag 13 : Wat is voor wagens in de Beerstraat in Torhout de maximaal toegelaten rijsnelheid in km/uur?
M.A. : 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90.
Rechts van de weg is in het voormalig ACV-gebouw sedert begin vorig jaar de sociale kruidenier gevestigd,
een buurtwinkel waar mensen met financiële problemen kwalitatieve producten gratis of aan sterk
verminderde prijzen kunnen bekomen. De naam van dit initiatief verwijst naar de West-Vlaamse benaming
van een boodschap en naar de naam van een voorloper van het inmiddels opgedoekte OCMW. Sedert begin
dit jaar beschikt de sociale kruidenier ook over een marktwagen om producten aan te bieden aan de minder
begoeden in de buitenwijken van de stad.
Vraag 14 : Wat is een betekenis of omschrijving van een woord dat kan worden gevormd door te scrabbelen
met drie verschillende letters uit de hier rechts van de weg terug te vinden naam van de sociale
kruidenier ?
M.A. : bakje – beu – fout – genie – geit – horizon – lichaamsdeel – masker.
Even verder is sedert september 2018 in het voormalig Café-restaurant ’t Centrum een laagdrempelige
ontmoetingsplaats gevestigd. Dit sociaal initiatief is vooral bedoeld voor de meest kwetsbare inwoners van
de stad. Op verschillende namiddagen in de week kan iedereen hier vrij binnenlopen om mensen te
ontmoeten, een kop koffie te drinken, de krant te lezen of vrijblijvend deel te nemen aan allerlei activiteiten
voor jong en oud.

Vraag 15 : Wat is de kleur van het woord “CENTRUM” (minimum 2 cm hoog) dat rechts van de weg in de
Beerstraat terug te vinden is ?
M.A. : bruin – blauw – geel – groen – paars – rood – wit – zwart.
20. Bij “PITTA EDA” op het voetpad rechtdoor op het voetpad (Burg).
21. Bij “PEARLE” op het voetpad meebochten naar rechts (Burg blijven volgen).
22. Bij “APOTHEEK” rechtdoor op het voetpad rechts van de weg (Burg blijven volgen).
23. Bij “BURG” op straatnaambord rechtdoor (Bruggestraat).
Rechts van de weg bevindt zich het plaatselijk bankkantoor van KBC. Achteraan dit gebouw is een parking
voorzien voor de medewerkers en de klanten die het kantoor bezoeken. Bij de toegang tot de parking is een
bord aangebracht waarmee de directie van KBC duidelijkheid verschaft over de verantwoordelijkheid bij
ongevallen of andere problemen op het parkeerterrein. De tekst op dit bord begint met “KBC Bank NV” en
eindigt met “of ander voorval.”.
Vraag 16 : Hoeveel maal komt de negende letter van ons alfabet voor op de voorzijde van het hiervoor
bedoelde bord bij de toegang tot het parkeerterrein behorende bij het KBC kantoor ?
M.A. : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16.
24. Bij huisnummer “5” via het zebrapad de weg dwarsen en op het voetpad naar links.
25. Bij parkeerautomaat verder rechtdoor op het voetpad.
26. Bij “AGO” naar rechts tussen de haag en het interimkantoor.
27. Na ca 30 meter de asfaltweg (voorzichtig) dwarsen en op het voetpad naar rechts.
Hier was destijds het plaatselijk kantoor van de Regie van Telegrafie en Telefonie gevestigd. Het kenmerkend
embleem met de letters RTT in arduin is een laatste getuige van de in 1930 opgerichte voorganger van het
hedendaagse Belgische telecommunicatiebedrijf Proximus. In hetzelfde (nu eerder verwaarloosd) gebouw
bevond zich ook het eerste plaatselijk kantoor van de West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM), een
intercommunale die lange tijd instond voor de distributie van elektriciteit in de regio. Door samensmelting
met gelijkaardige bedrijven ontstond in 2006 het bedrijf Infrax dat in 2018 op zijn beurt werd ondergebracht
in Fluvius, de huidige netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van het Vlaams Gewest.
Een laatste restant van de aanwezigheid van WVEM in dit gebouw is het transformatorhuisje, bij ons beter
gekend als een elektriciteitscabine. Hier achter een bruine houten deur bevinden zich nog steeds enkele
transformatoren die de hoogspanning (12.000 volt) van het netwerk omzetten in laagspanning die geleverd
wordt aan huishoudens (230 – 400 volt) en aan bedrijven (700 volt).
Vraag 17 : Hoeveel verschillende twee cijfers tellende getallen tussen 30 en 40 komen links van de weg niet
voor op de deur waarachter dag in dag uit hoogspanning aanwezig is ?
M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen – tien.
Het Torhouts Cultuurcentrum de Brouckere vernoemd naar kunstschilder Carlo de Brouckère (1920-1985) hier
links van de weg, werd officieel geopend op 29 november 1995. Vandaag is deze cultuurtempel uitgegroeid
tot één van de meest bedrijvige en drukst bezochte culturele centra van Midden-West-Vlaanderen. Elke dag
worden hier uiteenlopende activiteiten georganiseerd : voordrachten, toneel- en filmvoorstellingen,
optredens allerhande, tentoonstellingen, workshops, enz. Daarnaast hebben heel wat plaatselijke
(cultuur)verenigingen hier hun thuisbasis. Dag in dag uit is het hier een drukte van jewelste vol van stress voor
de vele medewerkers en podiumkunstenaars om alles op de juiste plaats en op het juiste uur georganiseerd
te krijgen. Meestal een echt huzarenstukje waar de buitenwereld meestal geen oog voor heeft !
Vraag 18 : De hoeveelste dag van het jaar werd in de onmiddellijke omgeving van de hoofdingang van
Cultuurcentrum de Brouckere een steen aangebracht waarop de naam van een minister en de
naam van een burgemeester te lezen zijn ?
M.A. : 280ste – 281ste – 282ste – 283ste – 284ste – 285ste – 286ste.
28. Bij rotonde naar links (’s Gravenwinkelstraat).
29. Bij “CULTUURCENTRUM” naar links (Tuin de Brouckere).

Carlo de Brouckère was een van de telgen van de notoire Familie de Brouckère die vanaf de 17de eeuw een
zeer belangrijke en vaak dominante rol heeft gespeeld in de vaderlandse geschiedenis. Via familiale banden
verwierf Carlo een stuk van het domein rond de voormalige brouwerij Fraeys grenzend aan de tuin van het
grote herenhuis van de brouwersfamilie. Op zijn verzoek werd hier een riante woning gebouwd. Het was de
eerste grote realisatie van de later zeer invloedrijke en veel gelauwerde architect André Jacqmain (19212014). In 1980 werd Villa de Brouckere en het bijhorende domein door Stad Torhout.
Vraag 19 : Hoeveel namen van een muzieknoot komen er minstens éénmaal verborgen voor op de voorzijde
van het bord met “DE BROUCKERE” hier bij de toegang tot Tuin de Brouckere ?
M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht.
Met de overal verspreide slagzin ‘Doe Elk kakje in een zakje’ bindt ook Stad Torhout de strijd aan tegen
hondendrollen. Aan de toegang tot Tuin de Brouckère is daarover een specifiek waarschuwingsbordje
aangebracht en in het park zelf zijn enkele hondenpoepbuizen voorzien. Het stedelijk politiereglement
vermeldt duidelijk dat iedereen die op stap is met een hond in het bezit moet zijn van een speciaal
hondenpoepzakje of een plastic zakje. Hondenbaasjes die in Torhout de opruimplicht niet naleven riskeren
een gasboete van 75 euro. Voor het oplossen van de volgende vraag komen gegevens op de hier terug te
vinden hondenpoepbuizen niet in aanmerking.
Vraag 20 : Welk woord of gezegde komt overeen met het aantal hondendrollen die zijn afgebeeld op het
bordje met een hond dat voorkomt in de onmiddellijke omgeving van de toegang tot Tuin de
Brouckere ?
M.A. : nihil – eentje – een paar – een trits – een viertal – een handjevol – een half dozijn.
30. Wandel in wijzerzin in Tuin de Brouckère rond het grasperk.
Op een gevel van het Cultuurcentrum links van het wandelpad is een van de twee grote werken van het
Streetart-Project 2.0 te bewonderen.
In het centrale grasperk van Tuin de Brouckere zijn een aantal stenen platen aangebracht waarop nogal
kunstzinnig met letters wordt gespeeld. Op een van deze platen zijn een aantal woorden aan elkaar gekleefd
met als resultaat een slingerende golf van 53 aaneensluitende letters.
Vraag 21 : Van welk Europees land kan de naam van de hoofdstad worden gevormd door twee groepen van
onmiddellijk naast elkaar staande letters in deze 53 letters tellende lettergolf samen te voegen ?
M.A. : België – Bulgarije – Groot-Brittannië – Italië – Letland – Noorwegen – Oostenrijk.
31. Bij “HIER WACHTEN” Tuin de Brouckere verlaten op het voetpad naar links.
32. Bij “KUNSTACADEMIE” rechtdoor (’s Gravenwinkelstraat blijven volgen).
Rechts van de weg is in het gebouw met huisnummer “6” een kledingzaak gevestigd met een aan het Frans
ontleende naam. Deze naam verwijst onder meer naar een bepaalde techniek die eerst in de schilderkunst en
naderhand ook in de foto- en filmkunst werd toegepast. Hierbij worden licht-donkercontrasten sterker
uitgebeeld dan wat zich in werkelijkheid voordoet. De achtergrond is donker en de voorgrond licht. De
lichtbron kan de zon zijn maar ook een kaarsvlam of een ander (al dan niet natuurlijk) lichtpunt dat evenwel
bijna nooit echt aanwijsbaar is. Deze kunstvorm die in de renaissance voor het eerst sporadisch werd gebruikt
werd door kunstschilder Rembrandt in heel wat van zijn werken op meesterlijke wijze toegepast.
Vraag 22 : Welke klinker moet worden toegevoegd aan een Frans woord dat voorkomt op of aan de voorgevel
van de kledingwinkel met huisnummer “6” rechts in deze straat om een correct (in het prisma
woordenboek terug te vinden) Nederlands woord te bekomen ?
M.A. : a – e – i – o – u – y.
33. Bij viersprong en “OPTIEK LEMAIRE” op het voetpad naar rechts (Oostendestraat).
34. Bij “HELAN” naar rechts (Boudewijn Hapkenstraat).

Vraag 23 : Wat is het verschil tussen het aantal klinkers in de adellijke titel die verborgen voorkomt in de
naam van een gebouw hier links van de weg en de som van de twee cijfers van het huisnummer
van datzelfde gebouw ?
M.A. : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
35. Bij huisnummer “14” haakse bocht naar links.
36. Even verder bij huisnummer “5a” rechtdoor (M. Van Constantinopelstraat).
37. Bij zitbanken op plein naar links.
Vraag 24 : Welk soort getal is het vier cijfers tellend getal dat verticaal is aangebracht op een verlichtingspaal
die tijdens deze zoektochten tussen de wegopdrachten 37 en 39 voorbij wordt gewandeld ?
M.A. : drievoud – vijfvoud – zevenvoud – achtvoud – negenvoud – elfvoud – priemgetal.
38. Bij huisnummer “14” rechtdoor en wat verder via het wandelpad de Dromenroute volgen.
39. Aan het einde van het wandelpad de asfaltweg dwarsen en op het voetpad naar rechts.
40. Bij “BEZOEKERS” rechtdoor naast de parking op het voetpad links van de weg.
Vraag 25 : Hoeveel “voetgangers” zijn er op een bord terug te vinden in de onmiddellijke omgeving van de
slagboom die de parking links van de weg afsluit ?
M.A. : nul – één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen.
De oudste gebouwen van het Sint-Rembertziekenhuis hier links van de weg dateren van kort na de tweede
wereldoorlog toen onder meer door de gekende Torhoutse chirurg Fernand Van Damme sterk werd geijverd
om in Torhout een nieuw ziekenhuis te bouwen ter vervanging van het oude en volkomen voorbijgestreefde
hospitaal Ter Walle in de Bruggestraat. Aannemer was Torhoutenaar Leon Vanhaerents naar de bouwplannen
van architect Willem Nolf eveneens uit de Sparrestede. Het kunstwerk met bouwjaar in de voorgevel is van
de hand van de Torhoutse beeldhouwer André Taeckens destijds vermaard door zijn vele basreliëfs in de
regio. Door de jaren heen werd het ziekenhuis stap voor stap uitgebreid en aangepast conform de steeds
toenemende noden en strengere normen. In 2018 fusioneerde het Sint-Rembertziekenhuis door de
aanbevolen schaalvergroting van de gezondheidszorg, met AZ Delta met vestigingen in Roeselare en Menen.
Vraag 26 : Welk symbool moet minstens tweemaal worden gebruikt om het jaartal op het tijdens deze
zoektocht te bewonderen kunstwerk van André Taeckens in Romeinse cijfers uit te drukken ?
M.A. : I – V – X – L – C – D – M.
41. Bij “CAMPUS REMBERT” rechtdoor op het voetpad links van de weg (Sint-Rembertlaan).
42. Aan het einde van de weg via het zebrapad de Sint-Rembertlaan dwarsen en verder rechtdoor op het
voetpad rechts van de weg (Aartrijkestraat).
43. Bij “2434” op een verlichtingspaal de betonweg dwarsen en rechtdoor op de parking wandelen.
Hier maakt Stad Torhout duidelijk dat ze zich wil inzetten om de doelstellingen te halen voor duurzame
mobiliteit die zijn opgenomen in het Vlaams Mobiliteitsplan. Door het plaatsen van laadpalen op verschillende
locaties in de stad wordt het elektrisch rijden aangemoedigd. Een elektrische auto stoot immers geen CO2 uit
en is daarom goed voor het milieu. Op termijn kost zo’n auto zelfs minder dan een gelijkwaardige diesel- of
benzinewagen.
Vraag 27 : Op hoeveel hier terug te vinden parkeerplaatsen met onmiddellijk ervoor een verkeersbord met
een witte letter “P” kunnen elektrische wagens worden geladen ?
M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen.
Hier is sedert enige tijd een standplaats van Cambio gevestigd, een autodeelbedrijf actief in Duitsland en
België. Autodelen vormt samen met te voet, per fiets en trein-tram-bus een volwaardig alternatief voor een
eigen wagen. Door de auto te delen verhoogt de mobiliteit maar met minder wagens. Het levert bijgevolg een
aardige bijdrage in het reduceren van de CO2 uitstoot.

Vraag 28 : Wat is een tegengestelde betekenis van een woord dat hier onder het blauw gekleurde woord
“cambio” meer dan eens (al dan niet verborgen) voorkomt ?
M.A. : arm – groot – los – nors – schande – slechter – tegen – vijand.
44. Wandel verder tussen “3513” op een verlichtingspaal en een zwarte tweewieler op een verkeersbord.
45. Volg het wandelpad doorheen het stadspark.
Vraag 29 : Hoeveel zitbanken worden tijdens deze zoektocht in het stadspark voorbij gewandeld ?
(Aan elkaar vastgemaakte zitbanken tellen maar voor één zitbank.)
M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen.
46. Bij speelpleintje verder rechtdoor het wandelpad volgen.
47. Ter hoogte van het skatepark naar links en onmiddellijk naar rechts op de asfaltweg voor voetgangers en
fietsers naast het basketbalterrein.
Links bevindt zich het sportcentrum Benny Vansteelant genoemd naar de plaatselijke duatleet die in 2007
overleed na een zwaar verkeersongeval tijdens een trainingstocht met de fiets. Benny was wereldtop in zijn
discipline en behaalde vijf Europese en acht wereldtitels. In 2003 ontving hij het Vlaams sportjuweel, een
onderscheiding toegekend door de Vlaamse overheid aan een Vlaamse sporter die het afgelopen jaar een
opmerkelijke prestatie heeft geleverd of een uitzonderlijke loopbaan heeft gerealiseerd.
Vraag 30 : Welke medeklinker staat onmiddellijk na het woord SPORT in een langer woord (minimum 1 cm
hoog) dat tijdens deze zoektocht tussen de wegopdrachten 47 en 51 voorbij wordt gewandeld ?
M.A. : B – C – D – H – M – P – S – V.
48. Bij “DE MAST” op het voetpad naar rechts.
49. Juist voor de rotonde via het zebrapad het fietspad dwarsen en op het voetpad naar links.
50. Op het voetpad meebochten naar rechts. (Bruggestraat).
51. Bij de zwart-gele verlichtingspaal naar rechts op de parking.
52. Einde van de zoektocht bij de ingang van het zwembad.

SCHIFTINGSVRAGEN
Schiftingsvraag 1 : Noteer het bonusnummer van de Lottotrekking van woensdag 5 oktober 2022.
Schiftingsvraag 2 : Noteer de som van de zeven winnende Lotto-getallen die zullen getrokken worden tijdens
de trekking van woensdag 5 oktober 2022.

NIET VERGETEN !!
Om in de uitslag te worden opgenomen en in aanmerking te komen voor de prijzen die aan deze zoektocht zijn
verbonden moet het ingevuld antwoordformulier uiterlijk op 1 oktober 2022 om 24 uur zijn bezorgd aan Jef
Delrue, Rijselstraat 73/02, 8820 Torhout of jef.delrue@skynet.be.
Tevens dient voor elk ingediend antwoordformulier voor dezelfde datum een bijdrage van 5 euro te worden
overgeschreven op rekening BE34 7340 5666 5890 van Delrue-Beernaert met vermelding van de naam van de
deelnemer.

