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REGLEMENT 
 
1. De Driekoningen-Zomerzoektocht loopt van 1 juni tot en met 20 augustus 2019. Voor deze zoektocht werd door de 

organisatoren geen extra verzekering afgesloten. De deelnemers aanvaarden bijgevolg dat ze op eigen risico 
deelnemen aan deze zoektocht. 

2. De opdracht van de zoektocht bestaat in het beantwoorden van een aantal vragen langs een beschreven parcours 
van ca. 20 km. De wegbeschrijving bestaat uit een reeks genummerde wegopdrachten die in volgorde moeten 
worden uitgevoerd. In de beschrijving van het te volgen parcours komen geen valstrikken voor 

3. 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.  

4. Alles wat in de wegbeschrijving of in de vragen tussen dubbele aanhalingstekens staat, moet als tekst worden 
teruggevonden. Deze teksten bestaan uit letters en/of cijfers en moeten steeds volledig identiek zijn aan wat in de 
wegbeschrijving of in de vraag wordt vermeld. Lettertype, grootte, vorm of kleur van de letters 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. 

5. 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. Een afbeelding moet steeds gelijkgesteld worden 
met het werkelijke voorwerp, persoon of dier.  

6. Voor de betekenis van woorden geldt enkel het Prismawoordenboek Nederlands, uitgave 2012 en volgende. 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 

7. Alleen gegevens waarvan mag worden aangenomen dat ze gedurende de volledige 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. Vaste gegevens achter beschermglas zijn wel geldig. Zoek ook geen gegevens op het wegdek noch 
op de betegeling van het voetpad. Gegevens op toevallig aangebrachte zelfklevers zijn ook niet geldig. 

8. Wanneer een bepaald lidwoord (“de” of “het”) in een vraag wordt gebruikt dan moet voor ieder herkenningspunt 
afzonderlijk een antwoord worden gegeven. Wanneer een onbepaalde lidwoord (“een”) in een vraag wordt gebruikt 
dan moet er maar één antwoord voor alle herkenningspunten samen worden genoteerd.  

9. Als in een vraag een aantal wordt vermeld dan moet dit aantal worden gerespecteerd (niet meer maar ook niet 
minder). Hierbij wordt “een” gebruikt als onbepaald lidwoord (= 1 of meer) en “één” als telwoord (= 1).  

10. Met “hier” wordt een afstand van 30 meter bedoeld. Bij het gebruik van “in de omgeving van” wordt een straal van 
15 meter bedoeld. Met “in de onmiddellijke omgeving van” wordt een straal van 5 meter bedoeld. Als in een vraag 
een andere afstand wordt vermeld dan moet deze bij de bedoelde vraag worden gerespecteerd. 

11. 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 …).  

12. 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.  

13. 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. 

14. Alles wat door de inrichter in de wegbeschrijving of tussen de vragen wordt meegedeeld moet gedurende gans de 
zoektocht voor waar worden aangenomen.  

15. Bij elke vraag staan een aantal mogelijke antwoorden. Het juiste antwoord op een vraag is steeds één of meer van 
de bij de vraag opgegeven mogelijkheden. Als bij een vraag meer dan één antwoord correct is (ook al is de vraag in 
het enkelvoud gesteld) dan moeten alleen de verschillende correcte antwoorden worden gegeven.  

16. Eventuele wijzigingen of correcties tijdens deze zoektocht zullen worden  meegedeeld aan de toegangsdeur van 
Parochiehuis De Biekorf en op de website www.wrvzoektochten.be. 

17. De antwoorden op de vragen moeten worden ingevuld in de overeenkomende vakjes van het bijgevoegd 
antwoordformulier. Doorschrappingen of uitleg worden als foutief beschouwd. Het antwoordformulier moet 
uiterlijk op dinsdag 20 augustus 2019 om 24 uur worden ingediend bij Jef Delrue, Rijselstraat 73 bus 0.2, 8820 
Torhout.  

18. De uitslag van de zoektocht zal worden opgemaakt volgens het aantal correct beantwoorde vragen. De twee 
schiftingsvragen zullen in volgorde worden gebruikt om gelijk geklasseerde deelnemers te rangschikken.  

19. De prijsuitreiking van de zoektocht gaat door op zaterdag 24 augustus 2019 om 20 uur na de jaarlijkse barbecue in 
Parochiehuis De Biekorf op Wijk Driekoningen. Deelname aan de barbecue is niet verplicht.  

20. Door zijn deelname gaat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. 
  

 

VEEL SUCCES !!! 



 

 

WEGBESCHRIJVING MET VRAGEN 
 
De zoektocht gaat ook dit jaar van start op de parking voor de kerk in de Steenveldstraat. In de nabijheid van 
deze parking staan enkele gebouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de wijk 
Driekoningen. Alles begon op het einde van de 19de eeuw toen nabij het kruispunt van de oude (Romeinse) 
heirbaan (nu Zeeweg) en de baan van Torhout naar Aartrijke een school werd opgericht. Enkele zusters van 
het klooster van Aartrijke verhuisden naar hier om onderwijs te verstrekken aan de kinderen van het gehucht 
nabij het Hof der Drie Koningen en de landerijen van Verloren Kost. De Sint-Jan-Berchmansschool werd in de 
loop der jaren stelselmatig uitgebreid tot een volwaardige basisschool met lager onderwijs en een 
kleuterafdeling. Op paaszondag 1963 werd de steeds maar groeiende wijk als parochie Sint-Jozef-Arbeider 
erkend. Inmiddels waren de bouwwerken van de parochiekerk volop aan de gang en in de lente van 1965 was 
er de plechtige inhuldiging. Daarop volgend werd onder impuls van toenmalig pastoor De Witte (een gedreven 
imker in zijn vrije uren) met vrijwilligers uit de buurt een parochiezaal gebouwd die toepasselijk De Biekorf 
werd genoemd. Diverse (parochiale) verenigingen zagen hier het levenslicht en vonden hier hun thuis. Meest 
aantrekkelijk was en is nog steeds de lokale jeugdbeweging (eerst KSJ nu KSA). Het ledenaantal nam dermate 
toe dat een eigen lokaal zeer wenselijk was. Ook nu schoten de plaatselijke vrijwilligers te hulp en zag Het 
Wespennest zo’n kwarteeuw geleden achteraan tegen de parochiezaal het levenslicht.  
 
Enkele stenen in de muur van het kerkportaal (te zien door de glazen ingangsdeur) zijn aangebracht ter 
herinnering aan twee hierboven beschreven belangrijke gebeurtenissen op de wijk Driekoningen : de 
erkenning als zelfstandige parochie en de inwijding van de parochiekerk door Mgr. Emiel-Josef De Smedt, de 
toenmalige bisschop van Brugge.  
 

Vraag 1 : Welke maand wordt vermeld in de datum op een steen bij de ingang van een hierboven beschreven 
gebouw dat te zien is vanop de parking waar deze zoektocht van start gaat ? 

  Mogelijke antwoorden : maart – april – mei – juni – juli – augustus.  

 
1. Verlaat de parking naar rechts. 
2. Bij huisnummer “2” asfaltweg naar links (Zeeweg).  
3. Volg deze weg in noordelijke richting over een afstand van ca 1 km.  
 
Stop bij de eerste toegang tot Domein d’ Aertrycke links van de weg. Deze toegang bestaat uit twee stenen 
pilasters met daartussen een tweedelig zwart hek met bovenaan een zespuntige ster. Op de ene pilaster hangt 
een bordje met informatie over Kasteel d’Aertrycke dat nu grondig wordt gerestaureerd. Op de andere 
pilaster hangt een brievenbus. 
 

Vraag 2 : Welke horecazaak is op Domein d’Aertrycke in een gebouw gevestigd waarvan het adres hier op 
een brievenbus te lezen is ? 

  Mogelijke antwoorden : bistro – café – herberg – hotel – motel – restaurant – tearoom.    

 
Parkeer uw voertuig wat verder op de parking links van de weg. De plaats waar deze parking gelegen is wordt 
links van de weg aangeduid door een blauw verkeersbord met een zwarte letter “P” met daaronder een witte 
pijl. 
 

Vraag 3 : In welke richting wijst de pijl op het bord met een zwarte letter “P” die links van de weg ter hoogte 
van Domein d’Aertrycke de richting aangeeft waar de parking is gelegen ? 

  Mogelijke antwoorden : noorden – oosten – zuiden – westen.  

 
De volgende twee vragen kunnen worden opgelost met gegevens die op de parking van Domein d’Aertrycke 
terug te vinden zijn. 
 

Vraag 4 : Hoeveel dieren zijn op de parking van Domein d’Aertrycke afgebeeld op het bord waarop het 
woord “Toegankelijkheidskaart” te lezen is ? 

  Mogelijke antwoorden :  9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15.    



 

 

Vraag 5 : Waarnaar verwijst de hier terug te vinden naam van de 1,5 km lange bewegwijzerde wandeling in 
Domein d’Aertrycke ? 

  Mogelijke antwoorden : bloem – dier – gebak – kleur – persoon – stad.   

 
4. Verlaat de parking naar links. 
5. Bij vluchtheuvel, hoofdweg naar links (Sparappelstraat). 
6. Bij verkeersspiegel naar links (Wijnendalestraat). 
7. Bij “ESTETIKA NEL” naar rechts (Camiel Meysmanstraat). 
8. Betonweg naar links (Kloosterstraat). 
9. Parkeer uw voertuig bij de kerk van Wijnendale. 
 
Wijnendale is een gehucht op de grens van Torhout, Ichtegem en Zedelgem (Aartrijke). In 1912 werd het 
erkend als zelfstandige parochie met Sint-Jozef als patroonheilige. Aanvankelijk woonden de meeste 
parochianen op het grondgebied van Ichtegem. In de tweede helft van vorige eeuw ontstond er op het 
Torhoutse gedeelte van de parochie in de brede omgeving van de kerk een netwerk van straten met 
lintbebouwing en werden er verschillende (sociale) woonwijken aangelegd. Bij de grote fusiegolf in 1977 
werden nog een aantal grenscorrecties doorgevoerd zodat Wijnendale nu voor het grootste gedeelte bij de 
stad Torhout hoort.  
 
Zoals in elk Vlaams dorp worden ook in Wijnendale alle plaatselijke slachtoffers van de twee wereldoorlogen 
herdacht, hier weliswaar met een eenvoudige marmeren plaat tegen de gevel van de kerk. Aandachtige 
speurders zien onmiddellijk dat een woord op deze plaat fout is gespeld althans volgens de (taalkundige) 
regelgeving die vandaag van toepassing is.  
 

Vraag 6 : Hoeveel medeklinkers telt het op het plaatselijk oorlogsmonument boven het woord “SOLDATEN” 
terug te vinden woord waarin één letter door twee andere letters moet worden vervangen om een 
in het Prismawoordenboek terug te vinden trefwoord te vormen ? 

  Mogelijke antwoorden : drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen.    

 

Vraag 7 : Hoeveel personen van wie de familienaam en de voornaam op het plaatselijk oorlogsmonument 
voorkomen, stierven tijdens de eerste wereldoorlog in een maand met minder dan  31 dagen ? 

  Mogelijke antwoorden : één – twee – drie -vier – vijf – zes – zeven. 

 

Vraag 8 :  Hoeveel inwoners van Wijnendale die in de onmiddellijke omgeving van de kerk op steen worden 
vermeld hebben in hun naam (= voornaam en familienaam) minstens vier verschillende klinkers ?  

  Mogelijke antwoorden : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15. 

 
10. Wandel in wijzerzin rond de kerk tot bij het sportplein. 
 
Op de omheining van dit sportplein hangt een bordje met aanwijzingen om veilig te sporten op dit terrein. 
Met de gegevens op dit bordje kunnen de volgende twee vragen worden opgelost. 
 

Vraag 9 : Welke letter moet op het hier terug te vinden bord met “GEBRUIKSAANWIJZING” door zijn buur in 
het alfabet worden vervangen om een fout op dat bord ongedaan te maken ? 

  Mogelijke antwoorden : K – L – M – N – R – S.  

 

Vraag 10 : Welke cijfertoets moet op een mobiele telefoon meer dan eens worden aangeraakt om van hieruit 
telefonisch contact te maken met een organisatie of instelling via het telefoonnummer dat op het 
hier terug te vinden bord met “GEBRUIKSAANWIJZING” wordt vermeld ?  

  Mogelijke antwoorden : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  - 7 – 8 – 9 – 0.  

 
11. Wandel verder in wijzerzin rond de kerk tot bij het bord met een plattegrond van Stad Torhout. 
 



 

 

Vraag 11 : Wat is een tegengestelde betekenis van het woord dat kan worden gevormd met een aantal 
opeenvolgende letters in de naam van een deelgemeente die volgens gegevens op het hier terug 
te vinden bord met een plattegrond van Torhout grenst aan deze stad ? 

  Mogelijke antwoorden : anders – arm – donker – gemeen – laag – lang – tegen – wild – zwaar.  

 
12. Wandel naar de viersprong bij de hoofdingang van de kerk. 
 

Vraag 12 : Welk cijfer komt tweemaal voor in het jaartal dat hier bij deze viersprong op of aan een gevel van 
Taverne Stadhuis wordt vermeld ? 

  Mogelijke antwoorden : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  - 7 – 8 – 9 – 0.  

 

Vraag 13 : Tot welke groep behoort het dier waarvan de naam hier bij deze viersprong wordt vermeld met 
een aantal opeenvolgende letters in een witte tekst op of aan een hoekhuis met een plaatselijk 
straatnaambord?  

  Mogelijke antwoorden : vogels – vissen – insecten – roofdieren – honden – paarden – runderen.  

 
13. Wandel terug naar uw voertuig en bij Taverne Stadhuis naar rechts (Alberic Deleustraat). 
14. Aan het einde van de weg naar links (Steenstraat richting Ichtegem). 
15. Bij witte pijl op verkeersbord rechtdoor over de brug. 
16. Bij “DE KODDAERT” rechtdoor (Schoolstraat). 
 
Rechts van de weg in huis nummer 20 woont beeldhouwer Johnny Werkbrouck, vooral bekend voor zijn 
figuratieve beelden uit marmer waarbij de handen een belangrijke rol spelen. Een voorbeeld daarvan staat 
op de pilaster naast het toegangshek voor zijn woning. Over dit kunstwerk gaat volgende vraag. 
 

Vraag 14 :  Wat is de betekenis of omschrijving van een woord dat bestaat uit de naam van een lichaamsdeel 
dat in het hiervoor beschreven kunstwerk meer dan eens is afgebeeld aangevuld met een bestaand 
vierletterwoord ? 

  Mogelijke antwoorden : geruisloos – meetlat – naaigerief – oorkonde – tennisterm – onwrikbaar.     

 
17. Hoofdweg dwarsen (Veldstraat). GEVAARLIJK KRUISPUNT !!! 
18. Bij groene “13” rechtdoor (Veldstaat blijven volgen). 
19. Aan het einde van de weg naar rechts (Keibergstraat). 
 
Op sommige dagen is de weg naar rechts afgesloten door wegeniswerken. In dat geval moet hier naar links 
worden gereden. Verder bij de hoofdweg naar rechts en bij de eerstvolgende viersprong naar rechts. 
Aansluitend deze weg volgen tot in het centrum van Ichtegem en daar vervolgen met wegopdracht 23. 
 
20. Bij “UITGEZONDERD” op verkeersbord meebochten naar links. 
21. Bij “KAPSALON KATRIEN” naar links (Sportstraat). 
22. Aan het einde van de weg naar rechts en hoofdweg volgen tot in het centrum van Ichtegem. 
23. Parkeer uw voertuig op de parking links van de weg (Markt). 
 
Er volgt nu een wandeling van ongeveer 1 km door het centrum van Ichtegem. Deze voettocht begint ter 
hoogte van het beeld Ode aan de Vlaamse Leeuwen van Patrick Steen. Het kunstwerk – lokaal algemeen 
bekend als De Flandrien – werd onthuld naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in 
2006, het jaar waarin Ichtegem het Dorp van de Ronde was. De zwoegende nooit afgevende (typisch West-
Vlaamse) renner verwijst naar het rijke verleden van de gemeente op het vlak van wielrennen. Talrijke 
gerenommeerde wielerwedstrijden werden hier georganiseerd en tientallen beroepsrenners waren 
afkomstig van Ichtegem of hadden hier hun woonplaats.  
 

Vraag 15 :  Welk soort getal is de som van de vier cijfers van het hier in een straal van 100 cm van het 
kunstwerk van Patrick Steen terug te vinden getal dat zowel een drievoud als een viervoud is ? 

  Mogelijke antwoorden : tweevoud – drievoud – vijfvoud – zevenvoud – elfvoud – priemgetal. 



 

 

De twee belangrijkste plaatselijke wielerhelden – rasechte Flandriens – worden  bij het monument van Patrick 
Steen in herinnering gebracht. Beide renners wonnen meer dan eens een nu nog bestaand wielermonument. 
Naast hun foto is ook een overzicht van hun belangrijkste overwinningen terug te vinden.  
 

Vraag 16 : Hoeveel jaar nadat een hier vermelde plaatselijke wielerheld de Ronde van Vlaanderen had 
gewonnen won een andere hier vermelde plaatselijke wielerheld Luik-Bastenaken-Luik ? 

  Mogelijke antwoorden : 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28.  

 
24. Wandel via het zebrapad naar de overzijde van de straat. 
25. Bij café Ons Huis op het voetpad naar links. 
 
Rechts van de weg bevindt zich Basisschool de Schatkist. Voor het oplossen van volgende twee vragen is het 
absoluut niet nodig om de terreinen van deze school te betreden. Het bord met de naam van de school op de 
muur met witte garagepoorten trekt de aandacht van iedere voorbijganger.  
 

Vraag 17 : Wat is een betekenis of omschrijving van één woord dat wordt gevormd met vijf  opeenvolgende 
letters in de tekst op het hiervoor beschreven bord met “DE SCHATKIST” op de muur hier rechts 
van de weg bij de ingang van de school ? 

  Mogelijke antwoorden : duizelig – heel mooi – kleine zeis – lamp – lief iemand – vogel.   

 

Vraag 18 :  Hoeveel letters telt het langste woord dat op het bord met “DE SCHATKIST” rechts van de weg bij 
de ingang van de school terug te vinden is en als trefwoord in het Prismawoordenboekje staat ?  

  Mogelijke antwoorden : 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14. 

 
Wat verder bevindt zich een rotonde met een beeld van Irénée Duriez. Deze Ichtegemse kunstenaar geniet 
internationale bekendheid als beeldhouwer van hoofdzakelijk vrouwelijke figuren uit brons. Naast beelden 
maakt Duriez ook tekeningen. Zoals bij nagenoeg elke kunstenaar, zijn ook zijn kunstwerken op dezelfde wijze 
van zijn naam voorzien. Na wat zoekwerk in de onmiddellijke omgeving van de zeer elegante vrouwelijke 
figuur op deze rotonde kan de volgende vraag dan ook worden opgelost. 
 

Vraag 19 : Welke letter van de voornaam van de ontwerper van het kunstwerk op deze rotonde staat hier 
onmiddellijk voor zijn familienaam ? 

  Mogelijke antwoorden : I – R – E – N.  

 
In de nabijheid van deze rotonde staat ook een metalen constructie die eraan herinnert dat wielerminnend 
Ichtegem in 2006 Dorp van de Ronde was. Naar aanleiding van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen 
werden toen talrijke (volkse) activiteiten georganiseerd. 
 

Vraag 20 :  Hoeveel fietsen zijn bij deze rotonde op of in metaal terug te vinden in de onmiddellijke omgeving 
van het kunstwerk met de tekst “DORP VAN DE RONDE” ? 

  Mogelijke antwoorden : één – twee - drie – vier – vijf – zes – zeven. 

 
26. Bij de rotonde met het kunstwerk van Irénée Duriez eerste weg naar rechts (Sint-Bertinuslaan). 
 
Op de voorgevel van huis met huisnummer “34” rechts van de weg hangt een bord waarop een kleurrijke 
afbeelding verwijst naar de beroepsactiviteit die hier wordt uitgeoefend. 
 

Vraag 21 :  Wat is het verschil tussen het aantal cijfers met een oneven waarde die niet éénmaal voorkomen 
op het bord met “RETOUCHES” op de voorgevel van het huis met huisnummer “34“ hier rechts van 
de weg en het aantal knopen met vier knoopsgaten dat op datzelfde bord zijn afgebeeld ? 

  Mogelijke antwoorden : 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7.   

 
27. Bij huisnummer “44” naar rechts (Rozendaalpad volgen). 
  



 

 

Vraag 22 : Wat is de kleur van de twee bij elkaar horende fietswielen die hier zijn afgebeeld ? 
  Mogelijke antwoorden : blauw – geel – groen – rood – wit – zwart.  

 
28. Bij “STOP” op verkeersbord via het zebrapad rechtdoor naar de overzijde van de straat. 
29. Wandel via de parking (Markt) in de richting van de kerk tot bij café De Somme. 
 

Vraag 23 : Hoeveel verschillende woorden kunnen worden gevormd door aan de laatste twee letters van de 
naam van een bier op of aan een gevel van Café De Somme hier op de markt één medeklinker uit 
het woord DRIEKONINGEN toe te voegen ? 

  Mogelijke antwoorden : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven.  

 
30. Wandel naar de hoofdingang van de kerk. 
 
In de omgeving van de kerk staat het plaatselijk oorlogsmonument als hulde aan de plaatselijke helden die in 
een van de wereldoorlogen hun leven lieten. Op de voorzijde is onder het woord “PAX” een ingetogen soldaat 
afgebeeld met de handen op een wapenschild. Op de achterzijde zijn de namen van alle plaatselijke 
oorlogsslachtoffers uiterst correct en mooi gealigneerd op een sobere wijze in steen gebeiteld. Hoewel de 
tand des tijds ook hier zijn werk heeft verricht is alles nog zeer goed bewaard en blijft alles zeer goed leesbaar. 
 

Vraag 24 : Hoeveel familienamen komen hier meer dan eens voor op het plaatselijk oorlogsmonument ? 
  Mogelijke antwoorden : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven. 

 

Vraag 25 : Wat is de voornaam van de op de Markt van Ichtegem vermelde plaatselijke held waarvan in de 
familienaam die met de letter “D” begint drie opeenvolgende letters staan waarmee de naam van 
een lichaamsdeel kan worden gescrabbeld ? 

  Mogelijke antwoorden : Camiel – Constant – Jules – Karel – Oscar – Richard – Valere – Victor.  

 
De Sint-Michielskerk van Ichtegem heeft een vrij bewogen bouwverleden. De oudste vermelding gaat terug 
naar de 11de eeuw. De oorspronkelijk romaanse kerk werd in de 15de eeuw verbouwd in gotische stijl. Beide 
stijlen zijn heden ten dage nog steeds duidelijk merkbaar. De oudste gedeelten van de huidige kerk die 
dateren uit de 17de eeuw zijn sinds 1937 beschermd als monument. 
 

Vraag 26 : Hoe wordt het wezen dat is afgebeeld in de omgeving van de hoofdingang van de kerk soms 
genoemd ? 

  Mogelijke antwoorden : aardsengel – gekruiste – koning – militair – roofdier – verlosser – vogel.  

 

Vraag 27 : Welk werkwoord komt voor in een (in het Prismawoordenboek terug te vinden) spreuk of gezegde 
waarin ook een woord voorkomt dat gelijk is aan de naam van een  hoofddeksel dat hier bij de kerk 
is afgebeeld ? 

  Mogelijke antwoorden : geboren – gooien – ontbloten – spannen – steken – zetten.   

 
31. Wandel nog even naar Huize Zonnevreugd, het gebouw met huisnummer “10” hier op de markt. 
 
Op de gevel van dit gebouw hangen twee nagenoeg gelijke borden (blauw met witte letters) als herinnering 
aan twee belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van dit tehuis. Op beide borden staan onder meer de 
namen van alle leden van het toenmalige O.C.M.W.-bestuur van Ichtegem. 
 

Vraag 28 :  In hoeveel familienamen die op de hiervoor beschreven rechthoekige borden met “O.C.M.W.” 
voorkomen staan twee letters naast elkaar die ook in het alfabet naast elkaar voorkomen ? 

  Mogelijke antwoorden : zes – zeven – acht – negen – tien – elf – twaalf.  

 

Vraag 29 : In welk seizoen van het jaar werd het gebouw hier op de Markt van Ichtegem door het plaatselijk 
O.C.M.W. -bestuur ingehuldigd ? 

  Mogelijke antwoorden : lente – zomer – herfst – winter. 



 

 

32. Einde van de wandeling door het centrum van Ichtegem. 
33. Verlaat de parking door tussen de Sint-Michielskerk en Huize Zonnevreugd te rijden. 
34. Bij verkeersspiegel naar links (Mexicostraat). 
35. Bij “DAENE TUINTEAM” op afsluiting meebochten naar links. 
36. Bij groene “31” rechtdoor (Panoramastraat). 
37. Bij knooppunt “31” betonweg naar links. 
38. Bij viersprong met “KOEKELARE” hoofdweg dwarsen (Bergstraat). GEVAARLIJK KRUISPUNT !!! 
39. Bij “ICHTEGEM” op gemeentenaambord meebochten naar links. 
40. Stop bij de kapel links van de weg.  
 
Deze witgekleurde kapel staat hier reeds meer dan twee eeuwen, althans volgens de gegevens op een steen 
die binnenin terug te vinden is. Op dezelfde steen staan ook de voor- en de familienaam van de vrouw die 
deze kapel heeft gebouwd (of heeft laten bouwen).  
 

Vraag 30 :  Wat is een betekenis of omschrijving van één woord dat kan worden gescrabbeld met vijf 
opeenvolgende letters in de tekst die onder het bouwjaar op de muur in deze kapel staat ? 

  Mogelijke antwoorden : grassoort – kenmerk – reeks – bepaalde regering – vuur – wintersport.   

 
41. Bij groene “75” naar links. 
 
Links van de weg bevindt zich de melkautomaat ‘t Melkhuisje waar op elk ogenblik van de dag verse melk van 
de koeien van de wat verder gelegen hoeve Hof ter Linde kan worden bekomen. Vaak zijn hier ook nog andere 
hoeveproducten beschikbaar tegen een sociale prijs.  
 

Vraag 31 :  Welk bedrag in euromunten is minimaal vereist om hier 4 liter melk volgens de regels van de kunst 
uit de melkautomaat te halen ? 

  Mogelijke antwoorden : 2,7 – 2,8 – 2,9 – 3,0 – 3,1 – 3,2 – 3,3 – 3,4.   

 
42. Bij “HEIDI” en “STOP” rechtdoor. 
43. Vervolg uw weg tot bij de viersprong met een kapel en “STOP” op een verkeersbord.  
44. Fietsers dwarsen hier voorzichtig de hoofdweg en volgen de zuster Clarastraat over ca. 400 m. tot bij de 

kapel waar vraag 31 kan worden opgelost. Daarna vervolgen met opdracht 49. 
45. Automobilisten berijden de hoofdweg naar links. 
46. Bij vluchtheuvel hoofdweg naar rechts. 
47. Bij tankstation nabij viersprong kasseiweg naar rechts (Fonteinstraat). 
48. Bij kapel naar links. 
 

Vraag 32 :  Welke klinker moet in een van bij deze kapel duidelijk zichtbaar woorddeel door een andere klinker 
worden vervangen om een bestaand woord te vormen dat tevens een deel is van de hier terug te 
vinden plaatselijke straatnaam ? 

  Mogelijke antwoorden : a – e – i – o – u – y.  

 
Op het einde van deze weg, juist voor de hoofdweg, is de correcte naam van deze straat op een 
straatnaambord terug te vinden. 
 

Vraag 33 : Hoeveel letters telt het langste woord dat kan worden gevormd door gebruik te maken van  de drie 
letters die het meest voorkomen in de naam van deze straat ? 

  Mogelijke antwoorden : drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen.  

 
49. Bij glascontainer hoofdweg naar rechts. 
50. Bij verkeerslichten naar rechts (richting Torhout). 
51. Na ca 175 meter asfaltweg naar links (Gravinnestraat). VOORSORTEREN ! 
52. Aan het einde van de weg bij “FABRIEK” naar links (Breestraat). 
53. Bij huisnummer “32” rechtdoor. 



 

 

54. Bij huisnummer “102” over de brug rijden. 
55. Bij viersprong betonweg naar rechts (Consciencestraat). 
56. Stop na ca 500 meter bij het voormalig station van Wijnendale en parkeer daar uw voertuig. 
57. Wandel terug naar het fiets- en wandelpad dat zojuist werd gedwarst.  
 
In de tweede helft van de 19de eeuw werd met privé-middelen een spoorweg aangelegd waardoor Oostende 
via Torhout, Kortemark en Ieper met Armentiers werd verbonden. Bedoeling was om de (welgestelde) 
Parijzenaars de mogelijkheid te bieden om vlot de Belgische kust te bereiken. In 1867 stoomde er de eerste 
trein. De spoorlijn was ook zeer welkom bij de Belgische seizoenarbeiders die in Noord-Frankrijk gingen 
werken. Voorts  was het een aantrekkelijk transportmiddel voor de ontluikende industrie in de streek, vandaar 
de vele (oude) fabriekspanden in de nabijheid van de spoorlijn. Na de tweede wereldoorlog daalde het gebruik 
van lijn 62 zienderogen. In 1963 spoorde de laatste passagierstrein tussen Torhout en Oostende en in 1967 
werd hier ook het goederentransport definitief afgeschaft. Vandaag heeft de voormalige spoorlijn 
plaatsgemaakt voor een natuurrijk fiets- en wandelpad dat toepasselijk de Groene 62 werd gedoopt. 
 

Vraag 34 :  Hoeveel medeklinkers komen slechts tweemaal voor op de voorzijde van het zeshoekig 
bewegwijzeringsbordje van een fietsroute dat hier bij de Groene 62 terug te vinden is ? 

  Mogelijke antwoorden : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven.  

 
58. Wandel terug naar het voormalig station van Wijnendale. 
 
Het spoorwegtraject tussen Torhout en Oostende telde gemiddeld om de 3 km een (klein) station zoals hier 
in Wijnendale. Na de afschaffing van de spoorlijn werden alle stationnetjes langs de lijn gesloten. Het 
merendeel van de gebouwen verdween mettertijd. Andere kregen (na grondige restauratie) een nieuwe 
bestemming. Het station van Wijnendale kende aanvankelijk een leegstand met verval waardoor sloping in 
het vooruitzicht werd gesteld. Eind vorige eeuw werd het gebouw echter gerestaureerd en omgevormd tot 
een gezellige tearoom die zeer toepasselijk Wijnendale Station werd gedoopt. Naast een koffie of thee met 
een wafel of een pannenkoek zijn ook diverse snacks te bekomen. Ook iets meer inspirerend staat op de kaart. 
Een echte aanrader voor iedereen die na het harde zoekwerk nood heeft aan een verfrissend natje en een 
lekker hapje !!! Hier zijn ook bijkomende formulieren van deze zoektocht verkrijgbaar. Maar eerst staat hier 
nog een vraag op het menu. 
 

Vraag 35 :  Hoeveel maal komt de naam “WIJNENDALE” (minimum 1 cm hoog) hier voor op of aan de 
buitenzijde van het voormalig station van Wijnendale ? 

  Mogelijke antwoorden : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven.  

 
59. Wie de startplaats van de zoektocht wil bereiken verlaat de parking bij Wijnendale Station naar links.  
60. Bij “ZWAAR VERKEER” rechtdoor (Oude Wijnendalestraat). 
61. Bij kapel ter hoogte van huisnummer “1” rechtdoor en onmiddellijk meebochten naar links. 
62. Volg de Steenveldstraat tot bij de parking voor de kerk. 
63. Einde van de zoektocht. 
 
 

Niet vergeten de schiftingsvragen te beantwoorden ! 
  



 

 

 

SCHIFTINGSVRAGEN 
 
Schiftingsvraag 1 : 
Noteer het bonusnummer van de lottotrekking van woensdag 21 augustus 2019. 
 
Schiftingsvraag 2 : 
Noteer de som van de zes cijfers van de jokertrekking van woensdag 21 augustus 2019. 
 

 
 

*************************************************************************************** 
 

Zaterdagavond 24 augustus 2019 om 18 u 
 

Barbecue  
 

Het feestcomité en het dagelijks bestuur van Parochiehuis De Biekorf nodigen alle deelnemers aan deze 
zoektocht graag uit op het feestmaal dat de prijsuitreiking van de zoektocht voorafgaat. Om de organisatie 
vlot te laten verlopen wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven.  
 
U wordt vanaf 18 u verwacht voor een aperitief gevolgd door een uitgebreide barbecue en een toetje om mee 
af te sluiten.  
 
Volwassenen betalen hiervoor 15 €. Voor kinderen uit de lagere school wordt 7 € gevraagd. Kleuters kunnen 
gratis mee-eten.  
 
Er kan worden ingeschreven door onderstaand strookje in te vullen en bij het antwoordformulier van de 
zoektocht te voegen. Betaling kan de avond zelf bij de ingang van de zaal.  
 

 

 
Feestmaal vóór de prijsuitreiking van de zomerzoektocht 

 
 
 Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
           schrijft in voor het feestmaal op zaterdag 24 augustus 2019 om 18 u. 
 
 Aantal volwassenen :   . . . . . . . . . . x 15 € = …………€ 
 
 Aantal kinderen lagere school :  . . . . . . . . . . x   7 € = …………€ 
                                                                                                 ________ 
                                                                                                     
                            Totaal : …………€ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


