
Tempelierszoektochten 2020 

Hartelijk welkom op de 30ste editie van 23 maart tot en met 31 augustus. 
 

 

     Vrijdag de 13de! 
 

Heeft het geloof de laatste tijd aan invloed ingeboet, dan geldt dit niet voor tal 

van vormen van bijgeloof. Denk maar aan de voetballers die een stoppelbaard 

laten staan voor een belangrijke wedstrijd. Of aan hen die nooit onder een ladder 

doorlopen. Met het linkerbeen uit het bed stappen of zwarte katten die je weg 

kruisen voorspellen weinig goeds … Het voorbeeld bij uitstek echter is zonder 

twijfel ‘vrijdag de dertiende’. De Tempeliers hebben op deze voor hen 

historische dag een stevige duit in het bijgeloofzakje gedeponeerd.                                                                                                   

Maar bijgeloof hoeft niet altijd negatief te zijn. Een klavertjevier, het hoefijzer 

of het afkloppen van hout brengen menigeen soelaas.                                        

We lichten een tipje van de sluier van wat geloof en bijgeloof heden ten dage 

voorstelt. 

Ondertussen bollen we door de polders. We strekken even de benen in de 

vestzakdorpjes Zande, Sint Pieterskapelle en Mannekensvere.                                                            

Zwaluwen brengen ons spreekwoordelijk de lente of de zomer. We gaan na hoe 

deze sierlijke acrobaten hun kroost en huishouden in orde brengen. 

Na ongeveer 28 km houden we halt bij het estaminet De Rattevallebrug voor de 

laatste vragen. Koen die al jaren de zoektocht op een meer dan voortreffelijke 

wijze steunt zal je weten te vertroetelen met een hemels natje of met een van 

zijn overheerlijke gerechten. 

We hopen op een stralende hemel, maar ‘weersgewijs’ zullen muggepis of oude 

wijven… jullie zeker niet van de kaart brengen.                                                          

Voilà dit is het voor de 30ste editie. 

Succes!   

 



> start op ma. 23/03 tot en met 31/08/2020  Parking gemeenteschool Gistelstraat 

(afrit E40 Middelkerke)                                                                                                                                

> ongeveer 28km per fiets of auto langs landelijke wegen                                                                                  

> 2 formules op hetzelfde parcours:                                                                                                                            

A-zoektocht: familiale zoektocht voor jong en oud; zonder strikvragen                                    

B-zoektocht: zoektocht met enkele addertjes onder het gras                                                       

> Verkoopspunten (€9): * Toerisme, Casselaan  1, Middelkerke * Toerisme  

Villa Les Zéphyrs H Jasparlaan 173 Westende.-Bad * Toerisme Diksmuide, 

Grote Markt 6  * Bootsman, Vaartdijk-Noord 19A ( bij Leffingebrug) Leffinge * 

Bakkerij “Stutn & Toartn”, bij kerk Slijpe (dicht bij start)* Lieve Vermander, 

Spermaliestraat  259, Slijpe * Estaminet De Rattevallebrug, gehucht De 

Rattevalle * info: Eddy Vanhee Kasteelstraat 26/501, Diksmuide                                                                                                                                      

>  Prijsuitreiking: vrijdag 23/10;  De Zwerver Leffingedorp.                                        

Elke deelnemer ontvangt 'n waardevolle prijs en mag gratis deelnemen aan de 

pannenkoeken-, wijn- en biertombola en aan de verloting van de hoofdprijzen 

met o.a. fiets en tal van waardevolle  elektrische apparaten…  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 


