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Nadat je hoogstwaarschijnlijk je zoektochtboekje HELEMAAL zult (uit)gelezen hebben (wat zeker aan te 
raden was ... ), nu een woordeke explicatie betreffende de ENKEL OP DADIZEELSE BODEM - aldus 
vermeld in het voorwoordje - gestelde vraagjes en taakjes, tenminste ..... op ééntje na (zie verder).  
 
Het begon al goed ... Vooraleer je vraag 1 moest beantwoorden vond je eerst nog een' verleidelijk' vraagje 
in het begin dat verwees naar de 1ste  vraag toe, nl. "Waar moet je zoeken?" zogezegd ook om te 
beantwoorden, MAAR in het reglement (nr. 21) stond duidelijk vermeld 'vanaf routebeschrijving nr. 1  ' 
waardoor dit geen geldige vraag was én aldus - volgens reglementspunt 25 - een liggend streepje (niet de 
tekst!) vermeld als .,-,. het enige juiste antwoord was!  
 
VRAAG 1: Het binnenplein, met o.a. Dienst Toerisme, was goed voor: "Ridder Jan" (op buste) = E. 
rijnadder. "Marcel Eneman" (plaatje op beeld Pornpeschitter) = C. reclamenamen, '' 't Torreke" (o.a. op muur 
omheining) = D.  
'tertkoer. "Pompeschitter" (op beeld zelf) kon niet: B. meteoschipper = letter ot' te weinig!  
Op een gebouw van het pleintje met benaming 'Plaats' hoorden: "Dienst Toerisme" (Plaats 6 -- bij 
ingangspoort) = G. misdoenerstiet en "Gemeentehuis" (Plaats 28) = A. seutengeheim,  
Wat NIET meetelde was "De Kroon" (F koorden) = gebouw' behorend tot Ledegemstraat ≠ Plaats.  
 
VRAAG 2: Op poort te lezen: Dadizele, Dadizeele, De, SCHILD, DEN (van "VAN DEN BUSSCHE"); op 
steen met sterren: Daisel, Das (misleiding "inhuldigingsfeest" > 4 lettergrepen); op steen onder zwart kruis: 
DEPUIS. Samen 8 verschillende woorden met 'D' (zoals beginletter van 'Dadizele' = naam bedevaartsoord).  
[Ondertussen bord met beestjes Duponzoo gezien? .. )  
 
TUDO 1: Met de tip i.v.m. enen Roger ... bekwam je aldus "BISDOM" (ut = do, 2 x 'urm = bis dom = 
bisdom).  
 
VRAAG 3: Op meerdere bordjes van dezelfde woning (huisnr. 34) was "Bailleul' - als (hier niet bedoelde) 
vreemde plaatsnaam - te lezen. De Nederlandse vertaling - + hint met 'mooi'- is 'Belle' (of 'BELLE') wat ook  
vreemd klinkend (Frans) is. maar niet 'belle', daar het een plaatsnaam (eigennaam) betreft!  
 



VRAAG 4: 1Kwamen verborgen voor in een woord: salomonszegel (egel) - honden (hond) - paden (pad) - 
Vereecke (ree) - DagkoeKOEksbloem (koe + KOE!! 1) .......• er wordt gevraagd naar 'Welke namen .... ', 
maar niet naar 'Welke verschillende namen .... .' !!! Al deze dieren hebben 4 poten, maar 'ros' (van 
"rosarium") en 'moor' (van "Moorslede") zijn paarden en hebben 4 benen volgens 'Prisma'. Ook 'osje' (van 
"Chirobosje") komt niet in de 'bijbel' voor.  
 
VRAAG 5: Na een beetje zoekwerk kwam het woord 'van' 9 (negen) keer al dan niet verborgen voor in een 
woord: Î x afzonderlijk en 2 x verborgen in een woord ("Vanparys" en "VANDENBUSSCHE"). Makkie!  
 
TUDO 2: a) 2 lettergrepen/S letters = lundi - 2/5 di = mardi - ….. 3/8 CHE = dimanche (Franse tip: 'jour')  
b) MaandagMorgen - DinsdagMiddag - WoensdagAvond - DonderdagMorgen -  ……… = W A  
 
VRAAG 6: Rijd je niet voorbij: A ... Fair ..... " :f. "Fairtrade" (op bord bij wegverandering), D. "eigen 
weelde" (streepje wegdenken) :f. "eigenweelde" (één woord, op huis rechts), F 1 haantje op serre ('haantje' 
in 'Prisma' = bazige man + uitdrukking heeft voorrang - zie reglement). Let wel: vraag begin Oliekotstraat 
(= Dadizele) gesteld!  
Wel te zien: B. 2 vogelen (= vogels> 'Prisma') bij huisnr. 10 (naast 'deurgat), C. "Ter Wulge' (op huis R), E.  
"V.K." (op bord kantine bij voetbalveld), G. bunker (rechts in Oliekotstraat, bij kerkhof horend).  
 
VRAAG 7: Op de begraafplaats (kant Beselarestraat, waar je kon parkeren) stonden 11 grafstenen met 
rijnummering in één rij, beginnend met' l A' = 1 stc grafsteen dichtst bij straatzijde, incluis twee onbekende 
militairen.  
Sneuvelden op maandag: F. Lowe + W.H. Broomfield + C. Srnith; op dinsdag: H.G. Tyte + H.T. Gee + 
A.W. Read; op woensdag: T. Goodwin + Jesse Jeans en op zaterdag: C.P. Smart. Geen enkele militair op 
donderdag (d), vrijdag (e) en zondag (g). Dat was het voor deze rij, maar  achteraan de begraafplaats was 
OOK nog zo'n rij (van 5 grafstenen mét twee onbekende militairen), beginnend met '6B' = 1ste  grafsteen 
dichtst bij straatzijde OLIEKOTSTRAAT, alwaar je ook kon parkeren (zelfs vermeld tijdens route). Hier 
was nog één extra antwoord te vinden, nl. C. Bennett die op donderdag 3 oktober sneuvelde. De twee andere 
militairen: E. Fogarty + G. Mould waren beiden op maandag gesneuveld. Bemerk dat de tekst vóór de vraag 
wel heel belangrijk was!  
Besluit: enkel 'e)’ en 'g)' waren de juiste antwoorden!  
 
VRAAG 8: Bezijden dwarsmuur en haag, waar "Their name liveth tor evermore' op steen stond, waren 1 x 
7 en 1 x 3 grafstenen te vinden. Maar in de vraag zelf stond" ... net bezijden .... ", wat 'net naast' betekent en 
waardoor ook de andere kant van haag en muur hier in aanmerking kwam. Op het bordje met uitleg over dit 
kerkhof kon je trouwens opmaken dat er ook Britse militairen op het oude kerkhof begraven werden, en zo 
vond je (wellicht) de 2 grafstenen 'net naast' muur en haag, nodig om tot een goed antwoord te kunnen 
komen!  
Evenwel was correctheid qua tijdstip overlijden (ook) van belang .....  
2 gelijke medeklinkers in naam: 1) H. Finlayson, 2) E. Gibbons, 3) G. Fall, 4) G.S. Sowter, 5) W. Wakelam, 
6) W. De Bussey (niet Lally - 3 x 'L' - én in september gesneuveld!) én 7) J. James (= andere zijde 
haag/muur), maar NIET: T.Horrocks → foutief: "octobbr" (2 x letter 'b'! !!!!) !!!  
2 gelijke klinkers in naam van ALLE (!') gesneuvelden: 1) T.P. Rees, 2) W. Wakelam, 3) W. De Bussey, 
maar wederom NIET: T Horrocks (= andere zijde haag/muur) -7 foutief: "octobbr" ! Totaal: 7 + 3 = 10.  
 
VRAAG 9: Slechts binnenin deze Spaanse r;;:'upel- waarin de XIIIe ('ongelukkig' nummer) statie zich 
bevond - waren personen afgebeeld. 8 op statie en beetje goed kijken) en beneden 1 (Jezus aan kruis) = 
samen negen. Op het bordje met afbeelding Spaanse Kapel is er geen 13de statie IN de kapel volgens de 
vermelde uitleg, waardoor je geen andere antwoordmogelijkheid kon/mocht geven. Op deze vraag dus enkel 
antwoord: 7) .  
 
VRAAG 10: Op het bordje nabij de INGANG van de hoeve vond je het negenletterwoord "boerderij" 
(vermeld in je 'bijbel') het dichtst bij het woord "ingang", maar het negenletterwoord dat het dichtst (= slechts 
één!) bij het TREFWOORD "ingang" hoort [in 'Prisma' dus én heb je steeds bij je (zie regl. nr.27)] is 



"trefwoord" en dat eveneens als trefwoord voorkomt ... Als toemaatje moest je ook nog "het” noteren op je 
antwoordenblad.  
 
VRAAG 11:De MOGELIJKE (≠verschillende) woorden per aangebrachte steen zijn: 1) inhuldiging [in - 
hul- huldig - inhuldig - ging], 2) veldkapel [ve1- kap - pel], 3) kunstwerk [werk), 4) Willy [wil], 5) 
bouwmaterialen [bouw - mat - at], 6) Develtere [vel], 7) geschonken [schonk - ken], 8) nogmaals Willy 
[wil]. In totaal dus 8 !  
NIET: vrouwe [rouw] + bescherm [scherm], want beide stonden elk op TWEE stenen vermeld!  
Antw.: tweevovd ≠ tweevoud, wel: 3. een viervoud + 7. een achtvoud + 8. Geen negenvoud.  
 
TUDO 3: Volgens 'Prisma' (zie reg!.!) : "ie'Tder vogeltje zingt zoals het gebekt is". De verklaring vond je 
in het voorwoordje na "Je kunt je ten volle hieraan overgeven (tja, ieder doel de dingen  )".  
 
VRAAG 12: Dit was effectief een 'over-de-schreef' vraagje, want om de vraag te beantwoorden MOEST je 
ter plaatse zijn en aldus was je niet op DADIZEELSE GROND aanwezig (vooropgesteld in het 
voorwoord!!!) = geen geldige vraag = slechts antwoorden met =:: (volgens regl.pt. 25). Je kon uitmaken aan 
de hand van o.a. de straatnaambordjes [Oliekotstraat - Wervik (nà dat je "Geluwe" op ‘grens' bord gepasseerd 
was), Oude leperstraat - Wervik , Dadizelestraat nr. 54 - 62 - Wervik, .... ] dat je op een andere (deelgemeente 
was (dus hier Geluwe, deelgemeente van Wervik). En zodoende had je 'COMINES' niet nodig .....  
PS: alle andere vragen/taken van deze zoektocht waren bewust WEL op Dadizeelse bodem gesteld!'! 
(Gelukkig ... ) (én zonder gebruik te maken van bepaalde 'toestellen' .... enkel het kaartje op het bord van de 
wandelroute van de Pompeschitter nabij domein 't Torreke kon je wat wijzer maken .... én soms 'n hint .... )  
 
VRAAG 13: Eerst had je statie VIII (einde Bakkerhoekstraat) = 1 ste maal "zus" (van "Jezus") en 1 x "moe" 
(van "Moeskroen" op wit bord), vervolgens statie VII (onderweg) = 2de  en 3de  maal "zus" (van "Jezus") en 
2 x "ma" (van "zomaar" en "niemand") + 1 x "oma" (in zelfde "zomaar"). Op de hoek 
Bakkerhoekstraat/Menenstraat met statie 'zes' - maar hier niet vermeld op voorkant statie met "VI" = 'n 
Romeins cijfer, wat wel vereist werd in de vraag - moest je dus geen rekening houden, zelfs al kon je op het 
witte bord enkel nog "Jezus" ontwarren. Op de hoek Bakkerhoekstraat/Millesteenstraat (= tot en met begin 
straat, net voorbij huis met nr. 1) nog statie V te zien = 4de maal [én aldus geen 5de  maal!!!]"zus" (van 
"Jezus") en voor de 3de maal "ma" (van "machtsmisbruik).  
Je moest niet per statie antwoorden, maar wel voor de 3 staties samen (er stond niet "de" maar "een ... statie 
... " in de vraagstelling) in deze straat (= Bakkerhoekstraat).  
 
VRAAG 14: "Den Belleman" en "Den Bakkerhoek" kon je makkelijk vinden en de volgende woorden 
vormen (aldus 'Prisma') met 'n aantal van de letters 'LLNKKO': A. zandheuvel (nol) - B. gegraven gat in 
grond (kolk) - E. bewusteloos geslagen (ko = afkorting knock out, zie aldaar) - F. paard (knol) - G. vijver 
(kolk).  
Niet: 'Lol' of 'kok' = palindroom (D), maar niet als betekenis én 'ok' (operatiekamer) ≠ 'oké' (in orde) (C).  
 
VRAAG 15: Gemakkelijk te vinden: in "Skapulier" (achter glas in kapel) = 'K' is foutief: moet 'C' zijn (zoals 
meerdere keren te zien binnen en buiten kapel + in begin zoektochtbundel: bij verkooppunt bedevaartswinkel 
stond 'c' vetjes ... als hint ... in "scapulier"). Dit was een 'kies uit' -vraag, dus enkel één antwoord goed.  
 
TUDO 4: Na wat uitpluiswerk vond je "Maria-Tenhemelopneming" en het synoniem dat je moest geven 
(volgens de 'bijbel') was "Maria-Hemelvaart" = 2 x hoofdletter + liggend streepje tussenin!'!  
 
VRAAG 16: "Karmel" = zestal op een rij, + 'nek' = 'karnemelk' (zuivel'brij'). Met "I" (= één extra) bekom 
je gemixt het woord 'MIRAKEL' (achter glas in 't rood ... daarom' bloos niet' ... ). "I" is de 2de  letter van dit 
woord en "E" de voorlaatste letter van dit woord. Maar na deze vraag kwam ook nog een extra opdracht om 
de 2de  én de voorlaatste letter, niet van het woord 'mirakel', maar van het alfabet te noteren: "B" en de "Y"  
 
VRAAG 17: In de toelichting naar de vraag: 'Een eind verder nadat ….., langs je zoektochtparcours…..' =  
1) een beetje verder dwars je de 1ste   maal fietsroute 'Kezelbergroute' waar je het bordje vindt met "Bedevaart  



route" (2 woorden'). De naam van de hierboven bedoelde fietsroute was enerzijds "Kezelbergroute" => G. 
heel naar (erg) én anderzijds "BedevaarT route" => A. gebed (bede) - B. snelheid (vaart) – E. slee (ar).  
2) een beetje veel verder, na routept. 56, dwars je in de Kortrijksestraat (alwaar je ... toevallig ... ook moest  
halthouden voor iets anders ... ) een 2de maal fietsroute' Kezelbergroute' waar nog twee bordjes in 
aanmerking komen, nl. met "Kapellekesroute' (1 woord) => C. kleine kerk (kapel) én "BedevaartS route" (2 
woorden') => D. geneesheer (arts) - F. reis naar een heilige plaats (bedevaart).  
 
→ TUSSENDOOR: De 'uitwijking' naar het Duits gedenkteken te Ledegem was o.a. om je er op te wijzen 
dat je op vreemde bodem geen vraag mocht beantwoorden…én “Dadizele” bij terugkeren op ‘grens’ bord te 
zien…! 
 
VRAAG 18: Links van de rijweg bemerkte je al rijdend inderdaad twee stenen olifantjes bij een toegang.  
Aldus moest je 'jawel' en 'zeker en vast' antwoorden, maar niet 'toch wel' (≠ tochweL'). 
  
VRAAG 19: Aan de rand van dit eigendom (Truponzoo") 'n paar bordjes met 'beestjes' op de muur te zien, 
maar ook een bord dat je bemerkte tijdens het oplossen van vraag 2 (+ tip: ' ..... en goed rondkijken is de 
boodschap!' .... ), achter de 'Poort van Dadizele', waarop ook dieren mét staart (o.a. eekhoorn) te zien waren. 
Geldige antwoorden voor dieren mét staart die op een bord (= één of meerdere borden) staan: d) eekhoorn 
en duif - i) (misschien krolse) kat en zwartgebekte vogel. Ongeldig: a) leguwaan en çameleon = beide foutief 

én niet te zien, b) aria ≠ ara. c) stokvis (gedroogde kabeljauw). e) 'een grijze muis' is een uitdrukking = 

iemand die niet opvalt ……. f) cavia heeft géén staart (Prisma '),  g) .... en haar poes (zie 'bijbel' ... ).  

h) struis = struisvogel. maar niet te zien.  

 

VRAAG 20: Het personage dat je kon af1eiden (een conclusie trekken) uit de tekst op de statie was 'kneCHt" 
(met Zwitsers kenmerk 'CH' erin), die sloeg (= met moedwillige intenties) ALS je "leidt" zonder "I" zou 
lezen! Maar voorwaar het personage INRICHTER (hij alleen) leidt je af ( brengt je op 'n dwaalspoor, doet 
je iets anders denken, brengt je uit concentratie, enz .... ) van het te zoeken gegeven. Als je de nodige tekst 
volgens gegevens las bij "Belangrijke Wetenswaardigheden" i.v.m. de 'tussendoortjes', n1. 'De inrichter 
heeft opzettelijk én voor jullie ..... ' kon je aldus opmaken dat dit het personage was met moedwillige intenties 
(expres onderlijnd!!!).  
 
VRAAG 21: Eerst 'n hint in tekst: …( ... oei, past wel niet in 'Deizle ') = je bevindt je er aldus!  
Net vóór de vraag kon je uit " …wat tijd voor humor, seffens of….. " het woordje 'morse' ontdekken. Aan 
de hand van o.a. de hints 'tekens' + 'seintje' + 'alfabet' + ' ... redding ….' én je 'bijbel' bij de hand, kon je bij 
het trefwoord 'morse' de betekenis en het gevraagde gegeven (" ... - ... "), dus ZOALS het daarbij te lezen 
staat, terugvinden en aldus "SOS" (met hoofdletters!) noteren.  
SOS is : a) één letterwoord (woord gevormd door beginletters van andere woorden) - d) drieletterwoord.  
 
VRAAG 22: Een beetje speurwerk met volgend resultaat: A. "Ablo Y" (op cilinderslot), B. SloT (poortje), 
C. HalM (grasstengel), D. TI-burS, F. Kabel, of "Kopal.", G. TekeN (o.a. letter), H. MoeR (zie ook 'bout'), 
I. StickerS. In 'E. W ... V' kon je geen middenstuk aanvullen, enkel "WV" stond te lezen op plaatje.  
  
TUDO 5: onze (Frans getal) + Lieve + Vrouwe !! (Marie-Jeanne? .... ) + bed + stro (bakske vol met…..) =  
onzelievevrouwebedstro [Prisma' = geurige plant] → bijkomende tussenvraag in tekst:  op dit domein,  
genaamd 'Dadi-was-park ''! = ja (of neen): 'open vraag' niet voor jou van toepassing = wél antwoord geven!  
 
VRAAG 23:basilisk = in "basiliek" (onderstreept') de 'e' vervangen door '5' (die kun je lispelen)  
Rijmend op 'Kamiel' of 'Cyriel' als verklaring: (mythisch) reptiel.  
 

VRAAG 24 : Volgens de nodige gegevens kwamen 4 klokken in aanmerking voor een antwoord .....  
1) het gestelde 'stilstand' uurwerk huidige basiliek in vraag was 11.45 u. = 4. tussen 8 en 10 u. (grote wijzer) 
= 5. tussen 11 en 1 u. (kleine wijzer die bijna op 12 u. komt te staan)  
2) op afgebeelde klok op grote foto naast ingang basiliek is het ± 8 u. (of ± 11.40 u.) = 8. tussen 7 en 9 u. 
(grote of kleine wijzer) (kon ook 5. tussen 11 en 1 u. zijn, grote of kleine wijzer]  



3) uurwerk basiliek op keerzijde voorkaft zoektochtbundel gaf de tijdaanduiding ± 3.15 u. (namiddag 
uiteraard) aan = 7. tussen 2 en 4 u. (grote/kleine wijzer).  
4) op 2 x (stations)klok op kaft 'Prisma' - in reglement nr. 27 verduidelijkt hoe dit boekje eruitziet .... - was 
bij nader toezien de tijd ± 7.08 u. (of 1.38 u. p.m.) te zien = 2. tussen 12 en 2 u. (grote/kleine wijzer) = 3. 
tussen 1 en 3 u. (grote/kleine wijzer) = 6. tussen 6 en 8 u. (grote/kleine wijzer)  
PS: het 'winteruur' dat in voege treedt op zondag 28 oktober - de laatste 'dagrit' van de Herfstzoektocht - 
verandert niets aan de oplossingen, de klokken 'staan' stil!  
 
VRAAG 25: Aan de hand van het opschrift op de (tweede ... ) toegangspoort van het rozenkranspark is te 
zien dat de 'Bijbelse' hotemetoot Mgr. De Smedt als hooggeplaatst (één woord) persoon hier aanwezig was. 
Doch volgens gegevens in je bundel (inleiding) kon je opmaken dat enkel de Heilige Maria als persoon (niet 
de naam!) zichtbaar was boven alle andere afgebeelde personen, dus het meest hoog geplaatst (2 woorden) 
in een nis van het gebouw (basiliek) - kant hoofdingang - bij de (eerste ... ) toegangspoort van het 
rozenkranspark. (Heilige) Maria of Onze-Lieve-Vrouw was dus het enige goede antwoord.  
 
VRAAG 26: Alles stond al in het "gerijmel' verwerkt, enkel de paternoster op de kaft van je bundel even 
goed bekijken én de 'macro’-opname van het crucifix (op keerzijde in de foto aangebracht) om tot het 
antwoord '1830' (= een jaartal met 4 verschillende cijfers, onder de voeten van O.L.V. ± in het midden van 
het blad) te komen. Er werd verwezen naar de 'Onafhankelijkheid van België' in dit jaar.  
 
VRAAG 27: Volgens de beschrijving van het wandeltraject en enkele vernoemde gegevens was de start 
ervan al aan de 1ste  poort (met "Rosarium"), palend aan de basiliek, om verder het stenen pad te volgen en 
via de 2de toegangspoort, palend aan een klein gebouw, het eigenlijke rozenkranspark (rosarium) te betreden. 
Dit indachtig kon je je toespitsen op de gestelde vragen én met wat opmerkzaamheid tot 'n goed antwoord 
komen!  
A} .J (van "Joak") = bij de 4de Glorierijke Mysterie staat in "OPNEMUNG" één T te veel  
B} N (van "Nink") = op het bord van de 5de  Droevige Mysterie stond "Open lucht kapel" (3 woorden), maar 
op het bordje met uitleg na de pte toegangspoort was "Openluchtkapel" (l woord) te lezen én ook het jaartal 
'1956'.  
C} N  = ... een eerste ... : van de drie 1ste  mysteries was er  ééntje met 3 hoofden! (1ste  Blijde Mysterie)  
D} N = op het beeld van Godfried Theunynck - ook na de 1ste  poort ... _. was één tekst, betreffende de 
Emmaüsgangers, te zien waarin "waneer" stond, dus met het 'benig' mankementje 'N'. Maar ... bij nader 
toezien was ook in “.... wolken als jou rusteloze tocht door dit leven." het 'benig' mankementje W’ te 
bemerken (jouw) !!! 

E} N = "Maria" te zien bij 2de  Blijde, 4de  Glorierijke en 5de  Glorierijke Mysterie + boven ingang kapel 3 
engeltjes met lint waarop "Ave Maria Gratia Plena" = 4 x  Maar de godsvruchtige zoektochter zal ook wel 
het hier speciaal' geschoren' haagje gezien hebben bij de splitsing met "AVE MARIA" ..... = dus in totaal 5 
maal!  
F} N = Maria afgebeeld maar niet 'serpent' (= gemene, slechte vrouw - 'Prisma'. en dus niet 'slang'!)  
G} J = bij 2de  Glorierijke Mysterie 2 voeten en de tien tenen' als het .rare' uit de lucht vallend  
H} J (of toch maar N? .... ) = wel degelijk een te beantwoorden vraag! (met 'ja' of 'neen')  
→ Deze vraagjes brachten je tot de nodige 'bezinning' hier in dit vredige park ...  
 
VRAAG 28: 1)"joc 't congres" ('n woord op brievenbus in Ketenstraat) = X; 2)  
“ www.yvesvandenbussche.be .. ('n woord met 2 nodige puntjes erin om geldig te zijn, linkerkant van 
Beselarestraat op plaatje afrastering) = X ; 3)  
"spearhead" Cn woord op café, rechterkant Beselarestraat) = X ; 4) tweedekker (als zaak - voorwerp of ding 
- te zien op bord bij eethuis 'Marhaba' op de Plaats) = X; 5) "dubbeldekker" (als woord: NIET te zien!) ; 6) 
Remi De Witte (links in de Moorsledestraat, woning 'Ter Beuken' : niet als zaak - voorwerp of ding -- maar 
als persoon op foto afgebeeld; ook niet als woord want de" "waren niet vermeld in de mogelijkheid!) ; 7) 
biechtstoel (bevindt zich niet hier maar IN de kerk - zie 'Prisma'; wel café met "Biechtstoel" te zien, maar 
ook hier geen" "l}; 8) "Sint-Salvator" ('n woord op een bordje voorgevel 'café Biechtstoel') = X; 9) "de 
visscher' ('n woord in/op ommegangskapel overzijde straat kant basiliek - van maker beelden in nis) = X ; 
10) basiliek (o.a. afbeelding oude basiliek op bordje naast hoofdingang) = X. [Met opzet niets omkaderen  



i. v.m. '10' (zie vr. 30)!]  
 
VRAAG 29: Met een beetje oplettendheid én een 'bijbels' steuntje zeker op te lossen!  
A. O (onjuist) = op café met "Biechtstoel" vind je "Zijdenlintweg' en de abdij van Leffe (met naam) terug. 
maar niet de tekst "abdij" uit de 11de  eeuw, wel het jaartal' 1063 'uit: "Anno 1063 Abdij Sint-Salvator 
Ename".  
B. O = bij tearoom 'De Klokke' zijn 4 'rooie' klokken met elk één klepel te zien (niet klepels!).  
C. O = 'op de keien staan' (uitdrukking = geen middelen van bestaan hebben), alhoewel keien ook kasseien  
kunnen zijn (hier te zien) én "bus" in grote letters erop vermeld staat .... tevergeefs.  
D. O = vlieger (‘Prisma') is een bestuurder van een vliegtuig en heeft als persoon (tot nog toe) geen vleugels!  
E. J (juist) = op het af te leggen 'zoekbeloop' voor vr. 28 en 29 was er geen openbaar toilet (= retirade). 
Jammer!  
F. O = volgens de 'bijbel' is 'EHBO' : 'Eerste Hulp bij ONGELUKKEN' ('n weetje dus, ook voor de drogist!).  
 
VRAAG 30: Nadat je vooral de inleidende gegevens in het voorwoordje las, kon je tot de volgende 
conclusies komen.  
Niet:1. gelovige kudde (= groep dieren die bij elkaar horen) ;  
2. 'bedelvaders' = onbestaande en dus hier niet te zien (misschien wel papa's met groten dorst ... ), maar wel 
bedevaarders;  
4. spitbroeders ≠ spitsbroeders (zijn makkers, kameraden - noeste zoektochtvrienden ... ) ;  
5. okra's zijn bittere vruchten en dus zeker geen leden van Okra ;  
6.  'mierenneukers' zou allicht gekund hebben .... maar niet met 3 x 'N' in het woord;  
7. ijverige zoektochterS ZOU gekund hebben, maar door het bewust 'manoeuvre' (zonder de letter 's') in de 
antwoordmogelijkheid was het een ENKELING en géén groep;  
8. een zoo'tje ... ≠ een zootje ongeregeld (uitdrukking bij 'ongeregeld': wanordelijke groep mensen of dingen); 
10. de laatste antwoordmogelijkheid (die WEL correct zou geweest zijn) kon niet volgens het reglementspt. 
22 →., ... ENKEL de letter of het  CIJFER die/dat 'n juiste mogelijkheid direct voorafgaat ………' en mocht 
je aldus niet het GETAL (of nummer) '10' omkaderen!  
Wel een goed antwoord: 3. bende misdadigers (.kerkgangers op en neer, 't is een ware gang, van de... .. ),  
in 'Prisma' bij het trefwoord 'gang' vond je ook "gang" = misdadigersbende.  
Tenslotte bleef nog één antwoord  
te geven, nl. : 9. allen in blijde verwachting (in cursieve tekst: 'Geheiligd zijt gij. u allen, die………. om ook  
in gezegende omstandigheden een  .' = bevestiging van bedoelde stelling, zie 'Prisma').  
Evenwel was de klus nog niet helemaal geklaard, want op het einde van de vraag moest je nog antwoorden 
met 'ja' of ineen' (naargelang je mening) op "  of niet soms?".  
 
Hiermee komen we aan het eind van dit beknopt relaas waarvan je, als echte 'beevoartganger' tijdens de twee  
maanden van deze Herfstzoektocht, waarschijnlijk toch nog een 'gelovige' visie zult op na houden.  
En dat je Onze-Lieve- Vrouw van Dadizele alvast innig mag bedanken voor de nodige steun voor je 
geleverde prestaties! Met de aanschaf van een kaars, patenoster of sCapulier bij Zuster Marie-Pierre (of Rosa 
of Annette) in de bedevaartswinkel, in het teken van deze Herfstzoektocht, had je alles bij de hand om het 
tot een goed einde te brengen!  
→ ZÓ te merken waren de Herfstzoektocht in en rond Dadizele incluis de Hagen en taken grotendeels 
opgemaakt in het kader van het vrome bedevaartsoord 'Deizle' met de vele (of en toe verrassende) 
bezienswaardigheden.  
 
DANK aan allen die deelnamen, vanwege WRV-zoektochtenc1ub (en de 'gast 'inrichter + controleur)! 
 
 
 
 
 
 
 



UITSLAG HERFSTZOEKTOCHT  2018 DADIZELE 
 

1 Beernaert Frans Kuurne 7 

2 Beernaert Stefaan Kuurne 8 

3 Baert Christelle Kuurne 8 

4 Jacobs Karel Buggenhout 8  

5 Colpin Jacky Buggenhout 8  

6 Dufour Xavier Moorslede 9  

7 Van Bruaene Jacques Gent 10 

8 Vanheirreweghe Vicky Moorslede 10 

9 Elst Willy Oostende 10 

10 Verkaemer Myriam Koksijde 10  

11 Dannau Jean-Pierre Koksijde 10 

12 Engels Noël Koksijde 10  

13 Liefooghe Alix Gent 10 

14 Van Dunneghem Chris Oostende    10 

15 Temmerman Dirk Maldegem 11  

16 Beernaert Simonne Torhout 11  

17 Van Wulpen Martine Torhout 11 

18 Ryckaert Martine Maldegem 11 

19 Cornillie Frans Loppem 12  

20 Delrue Jef Torhout 12 

21 Vantornhout Isabelle Wevelgem 12 

22 Verheggen Herman Overmere 12 

23 Vereecke Christine De Haan 13 

24 Pollet Noël Torhout 13 

25 Defoor Els Oostkamp 13  

26 Landuyt Filip Zonnebeke 13 

27 Vandekerkhove Christine Kuurne 13 

28 Thienpondt Annette Overmere 13 

29 Dobbelaere Roger Bredene 13  

30 Van Geluwe Erik Koolskamp 13  

31 Markey Michel Roeselare 13  

32 Vanclooster Rosa Roeselare 13 

33 Versyp Paula Loppem 13  

34 Geldhof Liliane Wevelgem 13 

35 Vandaele Marcel Roeselare 13  

36 Cornette Mieke Ieper 13 

37 Garmyn Ingrid Bredene 14  

38 Knockaert Lucienne Ieper 14 

39 Meulebrouck Marleen Ieper 14 

40 Cornette Marc Ieper 14 

41 Ver Eecke Marc Oostkamp 14 

42 Belleter Linda Dendermonde 14 

43 Vancraeynest Arlette Oostende 14 

44 Van Eenaeme Agnes Evergem 15 

45 Duerinck Eugene Dendermonde 15 

46 Michiels Pierre Oostende 15 

47 Noyelle Georgette Elverdinge 15 



48 Huys Frans Nieuwpoort 15 

49 Verstraete Linda Torhout 15 

50 Temmerman Hubert Evergem 15  

51 Danneels Ria Jabbeke 15 

52 Quintelier André Varsenare 15 

53 Claeys Jos Torhout 15 

54 Deman Peter Beselare 15 

55 Windels Ivan Waregem 15  

56 Vandewalle Danny Ledegem 15 

57 Morlion Johan Elverdinge 15 

58 De Grave Rony Ieper 15  

59 Beckers Gerard Rekem 16  

60 Wackenier Igor Meulebeke 16 

61 Leterm Dirk Kortemark 16 

62 Vanhooren Dina Hooglede 16 

63 Hautekeete Lieven Ooigem 16 

64 Witdoek Iggy Kortemark 16  

65 Lefevere Erna Waregem 16 

66 Vandewalle Luc Evergem 16 

67 Lambert Ruben Eeklo 16 

68 Vanhaverbeke Raf Kuurne 16  

69 Breyne Amand Wervik 17 

70 Vanthomme Monique Hooglede 17 

71 Witdoek Daniel Hooglede 17 

72 Debouver Stefaan Meulebeke 17 

73 Rottiers Vic Bornem 17 

74 Delporte Paula Zillebeke 17 

75 Raes Hilde Dikkebus 17 

76 Baele Mariette Zerkegem 17  

77 Verbeke Ingrid Varsenare 17 

78 Debeurme Paula Wervik 17 

79 Knockaert Hans Jabbeke 17 

80 Eeckeloo Michel Zerkegem 17  

81 Steur Sarie Assebroek 17  

82 Degryse Mieke Zonnebeke 18  

83 Tetaert Martine Brugge 18 

84 Reuse Hans Varsenare 18  

85 Verschaeve Dorine Kortemark 18 

86 Meeuws Noël Torhout 18 

87 Maes Julienne Bornem 18  

88 Mauws Marcel Tielt 18 

89 Pattyn Geert Zonnebeke 18  

90 Verhelst Heidi Moorsele 18 

91 Breyne Michel Wervik 18 

92 Lefevere Paula Roeselare 18  

93 Franckaert Jan Sint-Kruis 18  

94 Devolder Guido Meulebeke 18  

95 D'Haeseleer Michel Kester 18  

96 Dufour Donald Kuurne 19  



97 Leyssens Jos Aalst 19  

98 Doom Martin Poperinge 19 

99 Mauws Hilde Aalter 19  

100 Callewaert Walther Zillebeke 19 

101 Elpers Hugette Kester 19 

102 Maesen Willy Maasmechelen 19  

103 Vanparys Bernadette Spierre-Helkijn 19 

104 Lesaffre Ghislaine Wervik 19 

105 Franckaert Rudi Brugge 19 

106 Valcke Hans Assebroek 19  

107 Malengier Marcel Zonnebeke 19  

108 De Backer Yolande Aalst 19 

109 Parmentier Moniek Kuurne 19  

110 Malengier Marnix Dadizele 20 

111 Verhelst Ronald Roeselare 20 

112 Van Tieghem Geert Assebroek 20 

113 Govaere Marleen Kuurne 20  

114 Gerinckx Guido Roeselare 20 

115 Oosterlinck William Tielt 20  

116 Gerinckx Gino Hooglede 20  

117 Vandevyvere Philippe Kuurne 20 

118 Barbry Patrick Ieper 20 

119 Tanghe Veronique Assebroek 20  

120 Van Tieghem Stien Assebroek 20 

121 Kusters Hilde Maasmechelen 20 

122 Vandromme Stefaan  Moorsele 20  

123 Barbry Lindsay Poperinge 21 

124 Declercq Linda Roeselare 21  

125 West Dirk Eeklo 21 

126 Overbergh Yves Wervik 21 

127 De Meyer Rik Hooglede 21  

128 Hollevoet Nancy Hooglede 21  

129 Sergier André Dikkebus 21 

130 Strubbe Ronny Moorslede 21 

131 Arfeuille Sylvie Ieper 21  

132 Leleu Christiane Wervik 21  

133 Verlinde Marleen Torhout 22  

134 Tamsin Daniël Brugge 23  

135 Storme Geert Langemark-Poelkapelle 23  

136 Depuydt Pol Torhout 23 

137 Verlet Leen Langemark-Poelkapelle 24 

138 Verlinde Willy De Panne 24 

139 Decoene Christiane Langemark-Poelkapelle 25  

140 Vandromme Georges Langemark-Poelkapelle 26 

141 Geirnaert Rita Eeklo 26  

142 Wullaert Wim Tielt 27  

143 Vandorpe Christophe Gullegem 28  

144 Desnouck Francky Rumbeke 29  

145 Commeyne Bernard Sint-Eloois-Winkel 29  



146 Debaeke Raf Lichtervelde 30 

147 Strobbe Daniël De Pinte 30  

148 Carette Jef Zonnebeke 31 

149 Van Den Zegel Geert Keerbergen 31  

150 Logghe Koen Moorslede 32 

151 Dewulf Walter Ieper 32 

152 Logghe Kurt Roeselare 32 

153 Vanden Bussche Phil Ieper 32 

154 Fortan-Dekeyser Marc/Hilde Kampenhout 33  

155 Van Casteren Nicole Kampenhout 33  

156 Naert Jan Moorslede 34 

157 Naert Marc - Vanhee Christa Dadizele 34 

158 Schoutteten Dirk Dadizele 35  

159 Debaeke Kevin Lichtervelde 35 

160 Vanparys Franky Gullegem 36 

161 Vermont Mieke Dadizele 36  

162 De Poorter Emmanuel Staden 38 

163 De Kuysscher Danny Kuurne 38  

164 Pouillie Nancy Ieper 39  

165 Lauwers Wilmar Moorslede 39 

166 Lafaut Trees Roeselare 39  

167 Vandenbussche Paul Roeselare 40  

168 Lafaut Trees Roeselare 40 

169 Defour Francine Roeselare 42 

170 Cappelle Dirk Zonnebeke 45 

171 Maes Françoise Ieper 50  

172 Suffys Sylvie Kemmel 52  

173 Vandewiele Chris Mechelen 53  

174 Leterme Michael Wervik 58  

175 Bailleul Luc  Dadizele / 

 


