
Feestzoektocht Diksmuide : de oplossingen 

Benieuwd hoe WIJ dachten dat je het had moeten doen?       

 
Vraag 1: Op foto 8 op dit bord komen zes personen voor. Hoeveel van deze personen waren volgens de 
gegevens op dit bord vermoedelijk aan boord van de trein toen die op 2 september 1944 in Boulogne vertrok?  
(Opwarmertje dus GEEN val! Gewoon logisch afleiden uit de vermelde gegevens.) 
K.U. : twee – drie – vier – vijf – zes. 
De persoon op de achterste rij RECHTS is de dokter (Uzan) die net voor Diksmuide uit de trein gesprongen was. De 

drie personen naast hem zijn alle drie gevangenen (ook de middelste). Je ziet dit o.a. aan de beschrijving: het echtpaar, 

de dokter en ENKELE gevangenen. (er is geen sprake van nog een andere niet-gevangene) Antwoord dus: VIER 

 

Vraag 2: Rangschik onderstaande foto’s van ’n dier in de volgorde zoals je het gefotografeerde dier onderweg 
voorbij wandelt. Geen enkele foto moet twee keer geplaatst worden. Geen val! 

 

  
  

 
 

A B C D E F G 

De haan van foto A verdween net voor de start van de zoektocht. Antwoord: B  –  G  –  F  –  (A)  –  D  –  C  –  E 

 

Uit het Gentse stadsarchief (24/11/1892) :  Madame … a l’honneur de vous faire part du mariage de sa fille, avec 
Monsieur Ernest Avanzo, Capitaine Commandant au 1er régiment de Guides. 
Vraag 3: Wat was, volgens hier te vinden gegevens, in principe de naam van de in deze huwelijksaankondiging 
bedoelde dochter?  M.A. : Laure Frederik – Laure Frederick – Laure Fredericq – Laure Frederic –  Laure Avonzo-Fredericq 
– (Laure Avanzo-Fredericq.) 

Ten tijde van de aankondiging heette ze nog gewoon Laure Fredericq. Ook haar toekomstige echtgenoot is in de 
aankondiging al vermeld. Daarom wordt Laure Avanzo-Fredericq ook aanvaard.  (maar niet verplicht) 

 

Vraag 4: Tiens tiens, dat afgebeelde voorwerp doet aan Hergé denken. Maar de erbij vermelde naam had ‘n 
lettertje meer mogen krijgen. Welk lettertje?   M.A. :  a – b – c – d – e.   

 

Tiens, tiens…  dit had je al op het juiste spoor kunnen zetten. In het Frans heet Kuifje 
immers TinTin. Bemerk de afbeelding van een raket die qua vorm erg lijkt op de raket 
die je ook in een Kuifje-verhaal tegenkomt. 
De straat is de 14de  artillerie-straat.  Hier lees je 14 Artillerie straat.  
De ontbrekende letters zijn dus:  d    en    e .  ( heel strikt genomen kan ook ‘e’ alleen 
een goed antwoord zijn omdat 14e dezelfde betekenis heeft ) 

 

Vraag 5: Hoeveel afgebeelde dieren of voorwerpen doen hier in totaal aan je linkerzijde in dit pad dienst als 
windwijzer? (onder geen voorwaarde de privacy van de bewoners storen!!!) 
M.A. : 2 vogels – 3 vogels – 4 vogels –  2 vogels en 1 vliegtuig – 3 vogels en 1 vliegtuig – 2 vogels en 2 vliegtuigen. 

Twee vogels op de windwijzer op de schouw. Tussen de bomen door zie je nog een windwijzer in de vorm van een 
vogel. Niet moeders mooiste want hij lijkt op een vliegtuig… ☺ . Maar een paar meter verder is er een derde windwijzer 
en deze is wel degelijk een vliegtuig. Antwoord:  3 vogels en 1 vliegtuig. 

 

 

Als wij je vertellen dat ‘Koreaans huis’ in het Koreaans 

geschreven wordt als  한국    집    dan kan je wellicht 

zonder verder opzoekingswerk wel antwoorden op de 
volgende vraag? Geef ook hierop een antwoord: ja of 
neen ! 

Vraag 6: Hoeveel cirkelvormige symbooltjes (lettertekens of delen ervan) telt dan de tekst “Koreaans 
Veteranenhuis”?   K.U.  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. 

De vraag is NIET hoeveel cirkeltjes er in die Koreaanse naam op dat café staan, maar wel hoeveel cirkeltjes er in DEZE 
tekst “Koreaans Veteranenhuis” staan !  Hierin is de letter O cirkelvormig EN ook het puntje op de i !  Antw. 2 ! Omdat je 
kan twijfelen of de letter O echt cirkelvormig is, wordt ook het antwoord ‘1’ aanvaard. 



Vraag 7: Waar (W) of niet waar (NW) : 
A. Men gedenkt hier 107 voor de wereldvrede gestorven kameraden.   
B. De jaren 1950 – 1953 – 1955 – 1983 – 1986 zijn vermeld op dit pleintje. 
C. We vinden hier drie keer “Belgium” onder een afgebeelde leeuw. 
D. Er bevinden zich hier drie morgensterren en één planeet. 

              E. We treffen hier niet alleen Belgische grond aan maar ook Koreaanse grond. 

A. Op de steen is sprake van kamAraden, niet van kamEraden. > NW 
B. Jaren kunnen VERMELD zijn in om het even welke schrijfwijze! Deze zijn er allemaal. > W 
C. Twee keer volledig. Bij de derde ontbreekt de letter M. ( “ Belgiu “ ) > NW 
D. De morgenster is een knots met ijzeren punten. Die is hier 3x afgebeeld. De aarde is een planeet. > W 
E. Op de platliggende steen staat dat hier “KoreAnse grond” ligt. Tja… Dat is fout geschreven, dus > NW 

µ 

Vraag 8: Hier bij deze driesprong met het Atheneumpad bevindt zich een routebordje van ‘VIVE LE VELO!’. De 
erop afgebeelde renner draagt een Belgische kampioenentrui. Welke renner zou volgens hier bij deze 
driesprong terug te vinden gegevens in het wielerseizoen van 1978 een dergelijke kampioenentrui gedragen 
hebben? (één antwoord, geen val) 

 

Op het bordje van ‘Vive le velo’ is een renner 
afgebeeld met de driekleurige trui voor de 
Belgische kampioen. 
Op het bordje van de Michel Pollentier fietsroute 
lees je dat die Belgisch kampioen was in 1977 en 
in 1978. 
Michel Pollentier 

 

 

Vraag 9: Ook op de driesprong met het Atheneumpad bij de Drie Mussenbrug vind je een dergelijk routebordje 
van ‘VIVE LE VELO!’. Bemerk dat de letter I van “VIVE” gevormd wordt door een kettingschakel. Hoeveel 
dergelijke kettingschakels zijn er dan te zien op ‘n routebordje van ‘VIVE LE VELO!’ bij ‘n driesprong met het 
Atheneumpad?   K.U. : één – twee – drie – vier – vijf. 

 

Dat er aan weerszijden van het Atheneumpad zo’n bordje stond, zal iedereen wel 
begrepen hebben. 
Minder opvallend was het feit dat er ook zo’n schakeltje afgebeeld was op het petje 
(de helm) van de renner! 
In totaal waren er dus VIER schakeltjes. 

 

Vraag 10: Wat is volgens een hier aanwezig verbodsbord verboden? 

M.A. : de vuilnisbak gebruiken – het pompstation betreden – toegang – schoenen dragen – vloeken. 

Het hiernaast afgebeelde verbodsteken bevond zich op het pompstation.  
Het is dus wel duidelijk dat de TOEGANG hier verboden is en dat het bijgevolg 
verboden is om HET POMPSTATION te BETREDEN. 
In het reglement staat dat het ook verboden is om te vloeken, maar… de vraag is 
duidelijk:  VOLGENS het hier aanwezig verbodsbord!  Dat ‘vloeken’ mag NIET 
geantwoord worden. (dat staat immers niet op een verbodsbord) 

 
 

Vraag 11:  Zet je ze in de orde CERI SOLE dan klinkt het Italiaans maar als je ze anders ordent wordt het eerder 
Frans. Welke hier voorkomende naam voldoet aan deze beschrijving? (geen val!) 

Het mag ook al eens echt eenvoudig zijn. Dan moet je natuurlijk wel die “ CIEL ROSE “ zien staan 
op een wat onverwachte plaats = vaag in de achtergrond op de wegwijzer naar ‘Beerstblote’. 

 
 

Vraag 12: Waar woont of woonde volgens gegevens ene Dekeyser? 
M.A. : de Keizerhoek – Keizershof – De Breyne Peelaert straat – Ghistel – Diksmuide – Oostendestraat. 

 
  



 

Bij het verlaten van de Handzamedijk bereikte je de Oostendestraat en daar zag je het bord “De Keizerhoek” en de 
vermelding dat daar bewoners waren met de familienaam Dekeyser. Antwoorden: de Keizerhoek + Oostendestraat 
en natuurlijk ook Diksmuide. 
Maar op de plaats waar deze vraag gesteld wordt is ook een De Keyser vermeld: zie de foto (waarschijnlijk niet erg 
duidelijk in het tijdschrift). Deze bouwkundige woonde volgens die steen in Ghistel.  
We bevinden ons ondertussen in de De Breyne Peellaertstraat maar let wel (zie foto) met een DUBBELE L. Het 
antwoord “De Breyne Peelaertstraat” ( met één L ) mag dus niet gegeven worden. 

 

Vraag 13: Ze leven volgens het gezegde in voortdurende ruzie met elkaar, maar hier is daar zeker niets van te merken. 

Wat is het huisnummer van de woning waar ze tot twee keer toe te zien zijn?  

M.A. :  ’n oneven cijfer – ‘n veelvoud van 3 – ‘n veelvoud van 5 – ‘n veelvoud van 7 –  ‘n kwadraat. 

 

Zeer eenvoudige vraag waar men hopelijk niet te veel achter gezocht heeft. ( we merken vaak 
dat er juist fouten gemaakt worden op de eenvoudigste vragen omdat men niet kan geloven 
dat de inrichter ook eens een niet-strikvraag zou durven stellen. ☺ ) 
 
Bij het huis met huisnummer NEGEN aan je linkerzijde zag je in het vensterglas afbeeldingen 
van ‘n kat en ‘n hond. NEGEN = ’n oneven cijfer – ’n veelvoud van 3  - ’n kwadraat. 

 

Vraag 14: Hoeveel maal is het voegwoord ‘en’, al dan niet verborgen in een langer woord, vermeld op het 

bordje met “droomtuin”?  K.U. : zevenmaal – zesmaal –  vijfmaal – viermaal – driemaal – tweemaal. 

In de tekst (in een woord) verborgen:  makEN, eEN, EN, ENz., . 
Maar er komt ook twee keer een ampersand voor: carport & tuinhuis , 
kunstgras & tuinonderhoud .We vragen ‘VERMELD’ ! Elke vermelding in 
welke vorm dan ook komt in aanmerking!  
 
Maar euh… er is er nog eentje extra!  In het telefoonnummer komt +32 
voor. Dat plustekentje is ook = EN .   Het EN- teken ( + ) is wel degelijk 
ook een voegwoord !!! Zie Prisma en ook Van Dale!  Volgens deze 
woordenboeken is EN gewoon altijd een voegwoord…. 
 
Antwoord:  zevenmaal. 

 
 

Vraag 15: Hoeveel van de personen wiens naam hier op dit bord voorkomt, behoorden, volgens de gegevens 
op dit bord, op 7 december 2013 tot het gemeentebestuur van Diksmuide? (de voorzitter en de secretaris maken 
wel degelijk deel uit van het gemeentebestuur)  K.U. : vijf – zes – zeven – acht – negen – tien. 

Hilde Crevits: niet gemeentebestuur. 
Lies Laridon : burgemeester (VROUW) 
Kurt Vanlerberghe 
Martin Obin 
Eric De Keyser 
Marc De Keyrel 
Karline Ramboer (VROUW) 
Bart Laleman 
Johan Allyns 
Marie Herman (VROUW) 
 
WIENS = welke MAN !!!   
Antwoord bijgevolg:  zes 

 
  

De samensteller en controleurs hopen dat jullie genoten hebben van deze uitdagende feestzoektocht. 
Inderdaad: we verbeterden ook dit keer vrij strikt volgens de van te voren vastgelegde ideale kaart. Dat lijkt ons 
in alle omstandigheden de eerlijkste methode. (ook al kunnen wij inderdaad links of rechts ook zelf foutjes 
maken of de dingen wat ongewoon interpreteren) 
 
            Wieltje 


