
 

 

 

‘Als de kraaien het uitbrengen! ’ had Eddy zijn 32ste editie van de tempelierszoektochten genoemd. We 

werden vergast op een mooi parcours waarbij we in Gistel een bezoek brachten aan de abdij van Sint 

Godelieve, een leuke wandeling maakten door Zevekote, om via Sint-Pieterskapelle het vertrouwde 

eindpunt te bereiken, namelijk de Rattevallebrug. 

 

Vraag 3: Hoeveel maal passeer je de straatnaam “STEENSTRAAT” (op ’n bord in de omgeving 

van je rijweg), die zich tussen deze brug over de autosnelweg E40 en wegopdracht 8 bevindt? 

We vonden het tweemaal bij de brug, op een straatnaambord, op een bordje aan een elektriciteitscabine, 

aan de driesprong met de Leffingestraat en een zesde maal bij de afslag aan de kerkhofmuur. Maar verder 

in de zoektocht kwamen we nog een tweede maal aan deze laatste wegopdracht, waardoor ons antwoord 

uiteindelijk 7 maal werd. 

 

Al vrij snel kwamen we bij de Abdij van Sint Godelieve aan, waar we op zoek gingen naar het antwoord 

op een hele rits vragen, waaronder volgens ons de mooiste van de zoektocht. 

Vraag 7: Langs je wandeling bevindt zich een woord dat eindigt 

op het woordje ‘…..WIJK’. Het weggelaten WOORD (5 letters) 

duidt op een bepaalde HARDE STOF. Wat is het WOORD (5 

letters) dat duidt op de HARDE STOF die zich voor het 

bedoelde woordje ‘…..WIJK’ bevindt? 

Op de grond vonden we op een ijzeren rooster het woord 

“STEENWIJK”. We zouden dan al gauw denken te moeten 

antwoorden met ‘steen’. Maar als we de vraag goed lezen, wordt 

er gevraagd naar de harde stof ‘die’ zich voor de tekst ‘Steenwijk’ 

bevindt en dan is dat het ijzer van de ijzeren rooster. 

 

Tijdens onze wandeling door Zevekote kwamen we bij de begraafplaats van de ‘Zusters van Maria’ 

terecht, waar we het geluk hadden dat de lichtinval juist goed zat, voor het oplossen van  

Vraag 15: Wat is de BEGINLETTER van de voornamen van de hier vermelde zusters die 

overleden in het jaar waarin het meest van de hier vermelde zusters overleden? 

Na enig telwerk kwamen we tot de vaststelling dat we moesten werken met 1994, want 4 overlijdens 

was het grootste aantal. Op de gedenkplaten vonden we de Zusters Rachel, Antonia, Agnes en Clara. 

Bracht ons bij de beginletters R – A – A en C. Maar er was ook nog een houten kruis met ZusterTonia 

Deneweth, waarvan we aan de hand van geboorte- en sterftejaar konden opmaken dat het ook om de 

voornoemde Zuster Antonia ging. Bijgevolg moesten we ook de beginletter T toevoegen aan onze 

antwoorden. 

 

Aan de Mariakapel gingen we op zoek naar timmermansgereedschap  en het antwoord op 

Vraag 20: Wat was oorspronkelijk, zoals de hier vermelde naam het trouwens aangeeft, ’n be-

paalde ‘ACHTSTE’? 

Onderaan een kunstwerk lazen we “oktober”, sedert het invoeren van de Gregoriaanse kalender de 10de 

maand. Maar voordien, toen de Juliaanse kalender nog gebruikt werd, was dat de 8ste maand (8ber). Zo 

was er ook sprake van 7ber – 9ber voor de maanden september en november. 

 

Op het kerkplein van Sint-Pieterskapelle aangekomen, gingen we op zoek naar wat dieren. 

Vraag 23: Welke van volgende mogelijke antwoorden zijn te zien op of van in de onmiddellijke 

omgeving (10m) van bedoeld plein voor de kerk? (op graven noch vlaggen zoeken!)  

MA: LEEUWEN – PAARDEN – VOGELS – “HONDEN” . (vogels=dieren) 

De leeuwen vonden we aan de bushalte, de paarden op een infobord. Als vogels zagen we de haan op de 

kerktoren en een duif op een vensterbank. Bleef alleen nog “HONDEN” over, tussen aanhalingstekens 

dus te lezen tekst. Op een bord met het reglement voor bezoek aan de begraafplaats lazen we inderdaad 

“geen voertuigen, fietsen en honden”. Dus waren alle MA correct. 

 



Zo kwamen we aan een viersprong met ‘De Puddeleute’ waar er op het eerste zicht niet veel te rapen 

valt, maar toch volgende vraag kregen voorgeschoteld, volgens de inleidende tekst ‘op of aan de 

eigendom met huisnummer 9’. 

  

Vraag 24 Deel 2: Welke ‘enkeling’ houdt het hier 

ademloos ‘SPANNEND’ nabij “110”? 

Hier was het belangrijk goed te hebben gelezen dat het 

in de omgeving van de eigendom te zoeken was en niet 

van de woning. Deze had namelijk een lange straatkant 

in de richting dat we kwamen aangereden en helemaal 

achteraan was er een omheiningsdraad die werd 

aangespannen door middel van een ‘luikenhoudertje’. Er 

naast ook de vermelding “110”. ‘ademloos’ sloeg dus op 

het mannetje dat de draad rond zijn hals werd gespannen. 

Leuke vraag! 

 

 

Het is altijd fijn om in Slijpe op zoektocht te gaan en dit was dit jaar niet anders. We hebben ervan 

genoten. Volgend jaar worden we terug verwacht in ’t Verzopen Westen! Benieuwd wat we daar 

allemaal zullen uit leren… Heel graag tot dan! 

 

                                                                                                                                               Jacky C. 
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