
 

 

 

Met het duo Dirk Temmerman en Willy Elst als co-opstellers van de jaarlijkse herfstzoektocht van 

WRV, konden we genieten van wat we waarschijnlijk wel de mooiste kustplaats van België mogen 

noemen. Geen torenhoge gebouwen, wel een schat aan prachtige architectuur die we onder meer 

konden bewonderen in de historische villawijk ‘Concessie’. Ook het bezoek aan het stadspark ‘La 

Potinière’ was meer dan de moeite waard. 

 

Het was in de genoemde villawijk dat we op zoek gingen naar het antwoord op 

Vraag 11: Met welke letters moet je ‘S A V A R D E’ aanvullen om de naam te bekomen van de 

langs je wandelweg te lezen villanaam? M.A.: G – R – E – Y – H – O – U – N – D . 

Op dat ogenblik komen we aan de villa SAUVEGARDE, waarbij we aanvullen met de U, E en G. 

Verderop het parcours werden we door Albert Einstein begroet aan de woning waar hij enkele maanden 

verbleef en die de naam SAVOYARDE kreeg. Om deze te bekomen hebben we dus aangevuld met O 

en Y. In de vraag stond ‘de’ villanaam, dus moesten we antwoorden per naam. Alleen is dat op dat 

ogenblik volgens ons niet aan de orde aangezien er M.A. staan. Dus we antwoorden met  G – E – Y – 

O – U .  Maar … hallo! 

Nu hadden die twee uitgekookte inrichters er toch wel niets beters op gevonden dan die M.A. niet op 

het antwoordenblad te voorzien. En dan konden we uiteraard wel antwoorden zoals het verwacht werd, 

nl. U – E – G / O – Y . Chapeau voor zij die deze val wel hadden doorzien! 

 

Vraag 13: Hoeveel klinkers telt – volgens 

verderop te vinden gegevens – de naam van 

de villa waarop het wezen afgebeeld is dat 

‘singt als’t onweer is’? (tip: de te vinden naam 

bestaat uit twee woorden) 

We zijn dan in volle bewondering voor een 

aantal villa’s waar mooie afbeeldingen op de 

gevels voorkomen. Zo komen we aan Villa ‘De 

Zeemeermin’, zoals vermeld op de voorgevel en 

we tellen in die naam 6 klinkers. In de zijgevel 

zit echter een steen met “De Zeemermin Half 

mens half vis singt soet als’t onweer is”. Een 

afwijkende schrijfwijze, dus een bijkomend 

antwoord met 5 klinkers. Bijna op het einde van 

de zoektocht, terwijl we op zoek zijn in het 

stadspark, vinden we op één van de te bekijken 

infoborden plots een foto van dezelfde villa, die 

daar verkeerdelijk ‘Stella Maris’ wordt 

genoemd. In deze naam tellen we 4 klinkers. 

 

Vraag 18: Welke dieren zijn ofwel vermeld in de naam ofwel afgebeeld, bij een villa aan de 

rechterkant van en behorende tot de Tenierslaan? 

M.A.: mestkever – zilvermeeuw – zwarte leeuw – witte ijsbeer – blauwe vogel – bijen. 

Het eerste wat we bemerken is een witte ijsbeer, maar die komt voor op de zijgevel van een woning 

die niet tot de Tenierslaan behoort en dus niet bruikbaar. Dan volgt “L’oiseau bleu” (blauwe vogel) en 

de zwarte leeuw vinden we op een bordje aan het Consulaat van Zeeuws-Vlaanderen. De naam 

“Scarabee” voldoet dan weer voor de mestkever. Wat we absoluut niet mochten antwoorden was: 

zilvermeeuw, want die vonden we zowel afgebeeld als met naam vermeld en de bijen waren te vinden 

aan de foute straatkant. 

 

 

 

 



Vraag 23: Tijdens hoeveel maanden verbleef Albert Einstein volgens gegevens in de gemeente De 

Haan?         K.U.: minder dan 5 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – meer dan 9. 

Het moet gezegd: Albert Einstein krijgt nog heel veel eerbetoon in De Haan. We konden hem niet 

alleen achter zijn venster opmerken, elders zat hij ons op te wachten op een zitbank om ons zijn 

theorieën uit te leggen? Lang verbleef hij nochtans niet in De Haan, van 31 maart tot 9 september 1933, 

dus tijdens 7 maanden. Maar in de vraag was sprake van de ‘gemeente De Haan’ en vooraan in het 

routeblad was ons gezegd dat De Haan pas in 1976 een zelfstandige gemeente geworden was. Het enige 

correcte antwoord was hier dan ook ‘minder dan 5’. 

 

Vraag 25: Hoeveel keer komt “DE HAAN” voor op dit infobord? 

M.A.: meer dan 10x – 11x – 12x – 13x – 14x – 15x – 16x – 17x – minder dan 18x. 

Ondertussen zijn we in het stadspark beland en als inleiding voor de vraag kregen we de opdracht te 

zoeken op het infobord met onderaan in de witte boord het grijze nummer “3”. 

Tijdens onze wandeling door het park deden we 10 infoborden aan, elk genummerd van 1 tot 10, maar 

ook telkens met een verwijzing naar het volgende bord. Zo hadden we vooraleer bij bord 3 te komen, 

voor het bord 2 gestaan, waarop een pijl naar het volgende bord 3. 

We hebben hard gezocht en lang geteld om op bord 3 17 x en op bord 2 12x “DE HAAN” te vinden. 

Uiteraard waren dan ook de M.A. ‘meer dan 10x’ en ‘minder dan 18x’ correct. 
 

Kan ik alleen nog Dirk en Willy feliciteren met deze prachtige inrichting. We hebben deze mooie 

badplaats op een originele manier leren kennen en waarderen. En bovenal: een supermooie zoektocht! 

De Caboraleden bedachten hen met een terechte derde plaats bij de verkiezing van de ‘Zoektocht van 

het seizoen’ waarvan elders in dit clubblad de resultaten te vinden zijn. 
 

                                                                                                                                                Jacky C. 

        
   

   Foutenlast Caboraleden     45 Pollet Noël 2 72 Elpers Hugette 3 

 7 Engels Noël 1   48 Rottiers Vic 2 83 D’Haeseleer Michel 3 

 10 Cornette Marc 1   53 Jacobs Karel 2 86 Belleter Linda 4 

 13 Leterm Dirk 1   56 Van Bruaene Jacques 2 87 Van Tieghem Geert 4 

 22 Maesen Willy 1   57 Vanacker Danny 2 88 Duerinck Eugene 4 

 23 Pas Roeland 1   59 Wullaert Wim 2 99 Verheggen Herman 5 

 28 Stevens Dirk 1   60 Liefooghe Alix 2 101 Windels Ivan 5 

 33 Mauws Hilde 2   61  De Vrieze Marianne 2 102 Franckaert Rudi 5 

 36 Colpin Jacky 2   62 Beernaert Stefaan 2 106 Beckers Gerard 5 

 37 Dierickx Koen 2   63 Van Damme Herwig 2 107 Thienpondt Annette 5 

 38 De Bruyckere Rachel 2   64 Delrue Jef 2 117 De Backer Yolande >5 

 39 Van de Velde Peter 2   65 Malengier Marcel 2 118 Meersman Lydia >5 

 42 Meulebrouck Marleen 2   67 De Grave Rony 2 119 Leyssens Jos >5 

 43 Mauws Marcel 2   70 Knockaert Hans 2 150 De Vos Paul >5 

 44 Ver Eecke Marc 2   71 Danneels Ria 2    

 

 


