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WELKOM 
 
Welkom op deze winterzoektocht in Lichtervelde.  Tijdens deze zoektocht wordt naast het oplossen van de 
vragen ook stilgestaan bij een aantal bezienswaardigheden en worden enkele plaatselijke beroemdheden in 
het daglicht gesteld.  
 
Deze zoektocht heeft in deze bizarre coronatijden met beperkte ontspanningsmogelijkheden als eerste doel 
het aangename aan het nuttige te paren : een deugddoende wandeling in combinatie met wat zoekwerk en 
puzzelgenot. Daarmee wordt het welbekende adagio van de Romeinse dichter Juvenalis onderschreven  
“Mens sana in corpore sano” oftewel “Een gezonde geest in een gezond lichaam”. 
 
Om iedereen te kunnen plezieren is er een keuze uit twee zoektochten : 

• Een eenvoudige fotozoektocht die echt bedoeld is als een louter recreatieve zoektocht en absoluut geen 
strikvragen bevat. Deze tocht staat open voor iedereen maar is vooral gericht op wie op een leuke en 
ongedwongen wijze de gemeente van nabij wil leren kennen. 

• Een wat moeilijkere winterzoektocht waarbij hier en daar een addertje onder het gras verborgen zit maar 
wel zonder echt ver gezochte hersenkronkels. Deze tocht richt zich dus eerder op de liefhebbers van het 
genre. Het is evenwel een unieke kans voor iemand die houdt van puzzelen en speuren om eens kennis 
te maken met dit soort zoektochten. De tocht is niet zo lang en op haast alle vragen kan onmiddellijk een 
antwoord worden gevonden. 

 
Van beide zoektochten is een afzonderlijke brochure beschikbaar. De brochure die je nu in handen hebt, 
bevat alle gegevens van de winterzoektocht. Wie aan de winterzoektocht wil deelnemen moet hiervoor de 
andere brochure aanschaffen. 
 
In Lichtervelde is het parkeren gratis. Op verschillende plaatsen in het centrum zijn echter blauwe zone 
(maximum 2 uur) of kort parkeren (maximum 20 minuten) van toepassing. Op zaterdagnamiddag is het 
marktplein voor het gemeentehuis voorbehouden voor de wekelijkse markt en kan er daar niet worden 
geparkeerd.  
 
Belangrijk om te weten – zeker in deze coronatijden met beperkende maatregelen – is dat er bij de kerk 
openbare toiletten beschikbaar zijn.  
 
 
 
REGLEMENT 
 
1. Deze winterzoektocht loopt van vrijdag 1 januari tot en met woensdag 31 maart 2021. De zoektocht 

verloopt langs openbare wegen die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor deze zoektocht werd door de 
inrichter geen bijzondere verzekering afgesloten. De deelnemers nemen dus deel op eigen risico. 

2. De zoektocht verloopt conform de Spelregels & afspraken voor zoektochten anno 2020. Deze zijn terug 
te vinden op de website www.wrvzoektochten.be van Zoektochtenclub WRV. Bijgaand reglement is een 
verkorte versie en wijkt daar in geen enkel opzicht van af zelfs al is de formulering enigszins anders. 

3. De opdracht van de zoektocht bestaat erin om langs een beschreven parcours een aantal vragen te 
beantwoorden. Deze wegbeschrijving bestaat uit een reeks genummerde wegopdrachten die in volgorde 
moeten worden uitgevoerd om de plaatsen te bereiken waar de vragen kunnen worden opgelost. In deze 
wegopdrachten komen geen valstrikken voor. 

4. Voor het oplossen van de vragen mogen geen private eigendommen worden betreden.  
5. Alles wat in de wegbeschrijving of in de vragen tussen dubbele aanhalingstekens staat, moet als tekst 

worden teruggevonden. Teksten langs het parcours moeten steeds identiek zijn aan wat in de 
wegbeschrijving of in de vraag wordt vermeld. Lettertype, grootte of vorm 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.  

6. 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 wordt steeds 
gelijkgesteld met het werkelijke voorwerp, persoon of dier.  

http://www.wrvzoektochten.be/


 
7. Een deel van een geheel waaraan men duidelijk het geheel herkent staat gelijk aan het geheel zelf.  
8. Voor de betekenis van woorden geldt enkel het Prismawoordenboek Nederlands vanaf de 45ste druk. 

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/vet gedrukt) in aanmerking om de vraag op te lossen. 

9. Met het woord “verborgen” wordt bedoeld dat het gevraagde (woord of getal) een deel is van het 
beschreven geheel. Dit geheel kan één woord of getal zijn maar ook een tekst van meerdere woorden 
en/of getallen. 

10. Alleen gegevens die normalerwijs 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. Gegevens op toevallig aangebrachte zelfklevers zijn ook niet geldig. 

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

12. Als in een vraag een aantal wordt vermeld dan moet dit aantal altijd strikt worden gerespecteerd. Hierbij 
wordt “een” gebruikt als onbepaald lidwoord (= 1 of meer) en “één” als telwoord (= 1).  

13. Met “hier” of “bij” wordt een afstand van 30 meter bedoeld. Bij het gebruik van “nabij” geldt een straal 
van 10 meter. Bij de vermelding van “in de onmiddellijke omgeving van” is een straal van 5 meter van 
toepassing.  

14. 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 …).  

15. 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.  

16. Wanneer het woord “hier” wordt gebruikt slaat dit nooit op de vragen noch op andere gegevens die in 
deze brochure terug te vinden zijn maar wel op de plaats waar de vraag wordt gesteld. 

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

18. Bij elke vraag staan een aantal mogelijke antwoorden (M.A.). Het juiste antwoord is steeds één of meer 
van de bij de vraag opgegeven mogelijkheden ook al is de vraag in het enkelvoud gesteld.  

19. Het bijhorende antwoordformulier kan worden gedownload via de website www.wrvzoektochten.be of 
is te bekomen bij de inrichter via e-mail jef.delrue@skynet.be of telefoon nr. 050 21 42 39. 

20. De vragen dienen te worden beantwoord door op het antwoordformulier de correcte antwoorden naast 
het overeenkomende nummer met onuitwisbare inkt te omcirkelen. Doorschrappingen of uitleg worden 
als foutief beschouwd. 

21. Mogelijke wijzigingen of correcties door calamiteiten tijdens deze zoektocht zullen worden meegedeeld 
via de rubriek ‘Mededelingen organisatoren’ op de website www.wrvzoektochten.be.  

22. Het antwoordformulier moet uiterlijk op dinsdag 6 april 2021 om 24 uur worden ingediend bij Jef Delrue, 
Rijselstraat 73/02, 8820 Torhout. Bij het versturen met De Post moet rekening worden gehouden dat de 
leveringstijden afhankelijk zijn van de wijze van frankeren. Het antwoordformulier kan ook worden 
gescand en online worden doorgestuurd naar jef.delrue@skynet.be. 

23. De antwoordformulieren worden genummerd in volgorde van ontvangst. Dit nummer kan belangrijk zijn 
bij de opmaak van de uitslag. Als er na het toepassen van de twee schiftingsvragen deelnemers nog steeds 
gelijk gerangschikt zijn dan telt het nummer van het antwoordformulier om de volgorde in de uitslag te 
bepalen. Het antwoordformulier met het laagste  nummer komt eerst.  

24. De prijzen verbonden aan deze zoektocht bestaan uit boekenbonnen die kunnen worden ingeruild in om 
het even welk filiaal van Standaard Boekhandel. De winnaar ontvangt een boekenbon van 50 euro. Wie 
in de uitslag op een vijfvoud eindigt ontvangt een boekenbon van 10 euro. De prijzen zullen aan de 
winnaars persoonlijk of via De Post worden bezorgd. 

25. Iedere deelnemer die zijn antwoordformulier correct heeft ingediend ontvangt in de tweede helft van de 
maand april 2021 met De Post of via e-mail een verbeterblad met de correcte antwoorden alsook een 
volledige uitslag.  

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

  

http://www.wrvzoektochten.be/
mailto:jef.delrue@skynet.be
http://www.wrvzoektochten.be/


WEGBESCHRIJVING MET VRAGEN 
 
1. De zoektocht start op de markt van Lichtervelde ter hoogte van het oorlogsmonument voor de kerk. 
 
Het oorlogsmonument hier voor de kerk is een ontwerp van beeldhouwer Ron Deblaere, de nu 73-jarige 
inwoner van Lichtervelde die ook de ontwerper is van diverse kunstwerken verspreid over de gemeente. Op 
de sokkel van het monument zijn alle inwoners vermeld die tijdens een van beide wereldoorlogen door 
oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.  
 

Vraag 1 : Welk soort getal is het aantal op het plaatselijk oorlogsmonument hier voor de kerk vermelde 
soldaten uit Lichtervelde die stierven tijdens een wereldoorlog ? 

  M.A. : tweevoud – drievoud – vijfvoud – zevenvoud – negenvoud – elfvoud – priemgetal.  

    
Onder het motto Lichtervelde fietst doet de plaatselijke overheid zeer veel inspanningen om het fietstoerisme 
te promoten. Voor de fietsers met pech is hier zelfs een degelijke fietspomp aangebracht. Voorts zijn 
zichtbaar van bij deze pomp een beschrijving en een omloop van twee plaatselijke fietsroutes (met start en 
aankomst hier bij de kerk) aangebracht. Enerzijds is er de kapelroute langs 22 van de mooiste bedehuisjes 
van de gemeente. Anderzijds is er de cichoreiroute die de fietsers voorbij een rits van de vele asten in de 
omgeving loodst. Hier werden destijds de alhier massaal geteelde cichoreiwortels in vaak bovenmenselijke 
omstandigheden gedroogd. Veel van deze droogovens zijn nu vervallen maar andere zijn gerestaureerd en 
kregen een andere bestemming. 
 

Vraag 2 :  Welk vijfvoud benadert het dichtst het verschil tussen de terug te vinden afstand in km van de hier 
beschreven Kapelroute en de hier terug te vinden afstand in km van de hier beschreven 
Cichoreiroute ? 

  M.A. : 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40.     

 
Ook Toerisme Vlaanderen heeft Lichtervelde op de kaart van het fietstoerisme geplaatst. Meer bepaald is 
hier bij de kerk een fietsknooppunt van de populaire knooppuntenroute van de regio Brugse Ommeland 
aangebracht. De juiste locatie van zo’n fietsknooppunt is te herkennen aan het wit-groene rechthoekig bordje 
met bovenaan het witte nummer van het knooppunt in een groene cirkel. Daaronder staan in groene kleur 
de nummers van de knooppunten die van hieruit het eerstvolgend kunnen worden bereikt. 
 

Vraag 3 :  Wat is het nummer van het fietsknooppunt van het Brugse Ommeland dat zich hier bij de kerk van 
Lichtervelde bevindt ? 

  M.A. : 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18.  

 
2. Verlaat de markt via de weg naast het gemeentehuis (Torhoutstraat) 
3. Bij groene ”5” naar links (Callewaertlaan) 
 

Vraag 4 : Hoeveel opeenvolgende letters in de naam van deze gemeente komen ook opeenvolgend voor in 
de  naam van het plaatselijk jeugdontmoetingscentrum hier op de hoek ? 

  M.A. : twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen – tien.   

  
4. Bij “SPORTCENTRUM” op wegwijzer rechtdoor (Callewaertlaan blijven volgen) 
5. Bij “POST” op wegwijzer naar links (Dokter Roelenslaan) 
 

Vraag 5 : Hoeveel puntzakken met frietjes zijn op een gevel van de frituur hier op de hoek bij een mes en 
een vork (duidelijk zichtbaar vanop het voetpad) afgebeeld ? 

  M.A. : één - twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen – tien.  

 
Deze straat is genoemd naar een geneesheer die volgens gegevens op het gemeentelijk informatiebord even 
voorbij wegopdracht 6 bij zijn overlijden medium 19de eeuw zijn volledig vermogen ter beschikking stelde om 
in Lichtervelde een weeshuis te bouwen. Voor het oplossen van de volgende vraag kunnen de gegevens op 
dit informatiebord zeer nuttig zijn. 



 

Vraag 6 :  Wat is de eerste letter van de voornaam van de persoon naar wie een straat ter hoogte van 
wegopdracht 5 is genoemd ? 

  M.A. : A – B – C – D – E – F – G – H.  

 
In de Dokter Roelenslaan wordt links van de weg op een vrij unieke manier hulde gebracht aan wielrenner 
Gilbert Desmet, bij het brede publiek beter gekend als Smetje van Lichtervelde. Hoogtepunten uit zijn 
sportieve carrière waren ongetwijfeld de 11 dagen gele trui in de Ronde van Frankrijk verdeeld over de edities 
van 1956 en 1963 en zijn overwinning in de wielerklassieker Parijs-Tours in 1958. Toentertijd was de 
wielersport niet zo lucratief als vandaag. In navolging van veel van zijn toenmalige collega’s opende Gilbert 
met zijn echtgenote Maria Devos daarom een drankgelegenheid langs de Roeselarebaan in Lichtervelde met 
de toepasselijk naam Parijs-Tours. Eind vorige eeuw nam Gilbert afscheid van zijn bloeiende horecazaak en 
vestigde hij zich in buurgemeente Zwevezele. Maar het bloed kruipt waar het niet kan gaan en Gilbert en 
Maria keerden enkele jaren geleden terug naar hun geliefkoosd Lichtervelde. Als eerbetoon aan deze 
plaatselijke wielerheld die dit jaar op 3 februari 90 jaar wordt, is hier een toenmalig krantenverslag van de 
belangrijkste overwinning in zijn wielerloopbaan vereeuwigd.  
 

Vraag 7 : Wat is de naam van de renner die in 1958 tweede eindigde in een wielerwedstrijd die gewonnen 
werd door Gilbert Desmet en waarvan hier links van de weg een toenmalig krantenverslag terug 
te vinden is ? 

  M.A. : Deboever – Debruyne – Decabouter – Decock – Demulder – Derycke – Dewolf.  

 
6. Aan het einde van de weg bij “BAKKERIJ ANN” naar links (Statiestraat) 
 

Vraag 8 :  Wat was het beroep of ambt van de persoon naar wie het gebouw met serviceflats hier links op 
de hoek werd genoemd ?  

  M.A. : bisschop – burgemeester – geestelijke – geneesheer – koster – minister – pastoor. 

 
7. Wandel tot bij het gemeentelijk informatiebord met “HET GODSHUIS SINT-JOZEF”. 
 

Vraag 9 : Vraag : Hoeveel letters uit “ons abc” komen minstens éénmaal voor in de hier op een gemeentelijk 
informatiebord vermelde naam van de plaatselijke overheidsinstelling die als een voorloper van 
het huidige O.C.M.W kan worden beschouwd ? 

 M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen – tien.   

 
8. Keer terug en bij “HAIRCONCEPT” rechtdoor wandelen op het voetpad rechts van de weg. 
 
Rechts in de Statiestraat hangt een gedenkplaat voor Karel Van de Poele die hier op 27 april 1846 werd 
geboren. Op 23 jarige leeftijd week hij uit naar Amerika en vestigde zich in Detroit. Zijn passie voor de 
elektriciteit resulteerde uiteindelijk in 244 erkende octrooien in dat domein. Zijn grootste uitvinding is 
ongetwijfeld het trolleysysteem voor het elektrificeren van het tramnet. In Amerika wordt hij nog vaak 
herinnerd als de Vlaamse Edison. Karel stierf in 1892, nauwelijks 46 jaar oud, in het plaatsje Lynn nabij Boston. 
Naar aanleiding van de honderdste geboortejaar van Karel werd een groot huldebetoon georganiseerd met 
onder meer het onthullen van de gedenkplaat aan zijn geboortehuis. Eregaste op deze festiviteiten was de 
Amerikaanse Prudence Wogan, de kleindochter van Karel, die hier rechts van de gedenkplaat op drie 
verschillende foto’s terug te vinden is. 
 

Vraag 10 :  In welke maand werd de gedenkplaat voor Karel Van de Poele hier aangebracht ? 
  M.A. : januari – februari – maart – april – mei – juni – juli – augustus.    

 

Vraag 11 : Hoeveel afbeeldingen van Karel Van de Poele zijn hier rechts van de weg terug te vinden ? 
  M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen – tien.   

 
9. Juist voor de rotonde via het zebrapad de weg dwarsen naar de overkant en op het voetpad naar rechts 

tot bij het plaatselijk informatiebord met “EINDE STATIESTRAAT”. 



In de omgeving van dit informatiebord is een mooi beeldje te zien van een zoogdier dat niet zo vaak in 
kunstwerken wordt afgebeeld. Toch is dit nuttig maar door veel tuinliefhebbers verguisd diertje een goede 
inspiratiebron voor de volgende vraag. 
 

Vraag 12 : Welke eigenschap wordt (spreekwoordelijk) vaak geassocieerd met het zoogdier dat hier nabij het 
plaatselijk infobord met “EINDE STATIESTRAAT” is afgebeeld ? 

  M.A. : blind – dom – fier – scheel – sluw – sterk – trouw – vals.  

 
10. Keer terug op het voetpad rechts van de weg en wandel tot bij het gedicht van Patrick Cornillie ter hoogte 

van Site Vancoillie. Los inmiddels volgende vraag op. 
 

Vraag 13 : Wat is het bouwjaar van het beschermd gebouw in neogotische stijl dat hier rechts van de weg 
voorbij wordt gewandeld ? 

  M.A. : 1921 – 1922 – 1923 – 1924 – 1925 – 1926 – 1927 – 1928 – 1929.   

 
In het gedicht van Patrick Cornillie dat even verder terug te vinden is wordt verwezen naar de 
handelsactiviteiten die hier destijds rechts van de weg op Site Vancoillie plaatsvonden. 
 

Vraag 14 : Hoeveel woorden komen meer dan eens voor in het gedicht van Patrick Cornillie dat even verder 
voorbij wordt gewandeld ? 

  M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen – tien.  

 
Op de binnenkoer van Site Vancoillie is op een bord te lezen dat hier door de familie Devos ruim een eeuw 
geleden gedurende 57 jaar een maalderij-olieslagerij werd uitgebaat. Regelmatig werden er nieuwe vaak 
vooruitstrevende technologieën geïntroduceerd. Daardoor was het bedrijf een echt ware voorloper in de 
toenmalige economische en technologische ontwikkeling van Vlaanderen.  
 

Vraag 15 :  Gedurende hoeveel jaar was de hier vermelde heer Devos eigenaar-uitbater van de hier destijds 
gevestigde maalderij-olieslagerij ? 

  M.A. : 18 – 19 – 20 - 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27. 

 
11. Wandel verder in de Statiestraat rechts op het voetpad in de richting van de kerk. 
12. Bij “SLAGERIJ” rechtdoor (Statiestraat blijven volgen) 
 
Rechts van de weg waar nu een slagerij is gevestigd woonde destijds wielrenner Henri (Ritten) Vanlerberghe. 
Legendarisch was zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen in 1919. Aan de meet had hij bijna een 
kwartier voorsprong op Leon Buyse die tweede werd. 
 

Vraag 16 : Hoe oud was de wielrenner uit Lichtervelde toen hij een wielerklassieker won ? 
  M.A. : 21 jaar – 22 jaar – 23 jaar – 24 jaar - 25 jaar – 26 jaar – 27 jaar – 28 jaar – 29 jaar. 

 
Wat verder juist voorbij Ontmoetingscentrum De Schouw is een afdeling gevestigd van de Stedelijke 
Academie voor Schone Kunsten (SASK) uit Roeselare. De naam van deze afdeling is op een eerder kunstzinnige 
manier op een bord boven de deur aangebracht. Zoek voor het oplossen van de volgende vraag geen val op 
de juiste benaming van de kleuren. 
 

Vraag 17 :  Wat is de betekenis of omschrijving van een woord dat kan worden gevormd door te scrabbelen 
met drie oranjerode letters op het bord boven de deur van het gebouw hier rechts van de weg 
waar een afdeling van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten uit Roeselare is gevestigd 
aangevuld met één of meer letters die op datzelfde bord tussen een groene letter E en een gele 
letter E terug te vinden zijn ? 

  M.A. : compagnie – gebrek – jammer – melodie – schuif – tweegevecht – vrucht – zoogdier.   

 
13. Bij “BELFIUS” rechtdoor (Statiestraat blijven volgen) 
14. Bij “BETONCENTRALE” de weg dwarsen en rechtdoor het smalle pad voor de bibliotheek volgen. 



Voor de ingang van de bibliotheek wordt met een beeld van Ron Deblaere hulde gebracht aan het 
muziekinstrument dat destijds in Lichtervelde werd geproduceerd en naar diverse landen zelfs tot in Amerika 
en Canada werd uitgevoerd. Nu nog is een authentieke Callewaert-accordeon bij de kenners een zeer 
gewaardeerd collector’s item. 
 

Vraag 18 :  Hoeveel verschillende palindromen (minstens 1 cm hoog) van minimaal 2 letters komen hier voor 
op de buitenzijde van de bibliotheek ? 

  M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen – tien.   

 
15. Bij “MULTIPHARMA” naar rechts  
 
Links van de weg juist voorbij de plaatselijke OXFAM Wereldwinkel werd naar aanleiding van de actie 
11.11.11 een muurschilderij aangebracht. De familienaam van de ontwerper van dit kleurrijk kunstwerk is 
onderaan duidelijk te lezen. 
 

Vraag 19 : Wat is een betekenis of omschrijving van het woord dat kan worden gevormd door te scrabbelen 
met minstens vier letters uit de familienaam van de ontwerper van de muurschilderij bij de 
plaatselijke OXFAM Wereldwinkel hier links van de weg ? 

  M.A. : bot – langzamerhand – kantoor – misleiden – monster – verlegen – voetbal – waterkering.   

   
16. Bij “HOORNAERT” naar rechts (Vredestraat) 
 

Vraag 20 :  In welk jaar werd de kapel met “O.L.V. VAN FATIMA” hier links van de weg opgericht ? 
  M.A. : 1941 – 1952 – 1943 – 1944 – 1945 – 1946 – 1947 – 1948 – 1949. 

 
17. Bij “VERHELLE” de weg dwarsen en op het voetpad naar links (Statiestraat). 
 

Vraag 21 : Wat is het verschil tussen het aantal okergekleurde letters “B” op of aan de voorgevel van het 
gebouw met huisnummer “5“ hier rechts van de weg en het aantal okergekleurde letters ‘B’ op of 
aan dezelfde voorgevel ? 

  M.A. : nul – één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen – tien.  

 
Wat verder was destijds de accordeonfabriek van Lichtervelde gevestigd. Felix Callewaert die met zijn broers 
in buurgemeente Zwevezele reeds enige tijd accordeons bouwde, zocht meer werkruimte en verhuisde 
daarom in 1890 met zijn gezin naar het pand hier op de hoek van de Statiestraat en de Beverenstraat. Bij zijn 
dood in 1918 nam zoon Eugene de zaak over. Aan de productie van het meest vermaarde product dat ooit in 
Lichtervelde werd geproduceerd kwam een einde toen Eugene – inmiddels burgemeester van Lichtervelde – 
samen met 12 andere inwoners van de gemeente in 1942 naar Duitsland werd gedeporteerd en daar werd 
onthoofd. Zijn echtgenote Marie-Louise zette de zaak nog enkele jaren verder maar besloot uiteindelijk om 
de productie volledig stop te zetten. 
 
18. Bij “FABRIEK” rechtdoor tot bij het plaatselijk informatiebord. 
 
Op dit informatiebord is te lezen dat ook Lichtervelde tijdens de eerste Wereldoorlog niet gespaard bleef van 
bombardementen. Meest dramatisch was de aanval van de Engelse luchtmacht op een Duits konvooi dat hier 
op 6 september 1915 voorbij reed. Naast de Duitse vrachtwagens werden ook zes huizen in de omgeving 
volledig vernield. De menselijke tol bij de plaatselijke bevolking was wel zeer zwaar. Verschillende inwoners 
van Lichtervelde waren op slag dood of stierven kort nadien aan de opgelopen verwondingen.  
 

Vraag 22 : Hoeveel van de Lichterveldenaren die stierven tijdens het bombardement op 6 september 1915 
nabij de accordeonfabriek Callewaert  waren kinderen ? 

  M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen – tien.  

 
19. Keer terug tot bij “ACCORDEON” om daar via het zebrapad de weg te dwarsen. 
20. Op het voetpad naar rechts en onmiddellijk naar links (Neerstraat). 



Rechts van de weg was hier tot voor kort Cinema De Keizer gevestigd, de laatste dorpsbioscoop uit de 
pionierstijd van de Belgische cinema. Het succesverhaal begint in 1924 als Gerard Debaillie besluit om in de 
bovenzaal van zijn hier pas aangekocht herenhuis films te projecteren. Gedreven door het succes van zijn 
filmvoorstellingen bouwt hij in de daaropvolgende jaren op de binnenkoer de vandaag nog zeer goed 
bewaarde bioscoopzaal die hij vernoemt naar de vroegere bewoner van het bijhorende herenhuis waarvan 
de naam ook nu nog op de voorgevel te lezen is. Na het overlijden van Gerard in 1972 neemt dochter Agnes 
de zaak over. Door haar zeer goede contacten in de filmwereld slaagt zij erin om elke week een nieuwe 
kaskraker aan te bieden. Na de dood van Agnes Debaillie in mei 2012 wordt het gehele complex overgenomen 
door een groep investeerders. Dit was meteen het einde van deze pleisterplaats van echte cinefielen. De 
toekomst van dit stuk Vlaams erfgoed is hoogst onzeker. De zaal met de authentieke rode pluchen zetels en 
de projectoren zijn wel nog steeds intact. Het blijft een open vraag of hier ooit nog een film zal worden 
vertoond. Inmiddels is het eeuwenoude herenhuis waar alles begon erkend als beschermd monument. Op 
de voorgevel is bovendien een bronzen gedenkplaat aangebracht ter herinnering aan een kunstenaar die hier 
meer dan 100 jaar geleden werd geboren.  
 

Vraag 23 : Gedurende hoeveel schrikkelmaanden heeft de hier op een bronzen gedenkplaat vermelde 
beeldhouwer geleefd ? 

  M.A. : 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23.  

 

Vraag 24 : Van welke eeuw dateert het gebouw hier rechts van de weg waar tot voor kort Cinema De Keizer 
was gevestigd ? 

  M.A. : vijftiende – zestiende – zeventiende – achttiende – negentiende – twintigste.  

 
21. Wandel verder tot bij het plaatselijk oorlogsmonument voor de kerk voor een laatste (puzzel)vraag. 
 
Op het plaatselijk oorlogsmonument voor de kerk wordt onder meer hulde gebracht aan de politieke 
gevangenen uit Lichtervelde die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland werden terechtgesteld. Voor 
het oplossen van de volgende vraag mogen accenten op de letters worden weggedacht. 
 

Vraag 25 : Tot welke groep behoort het gegeven waarvan de naam kan worden gevormd door te scrabbelen 
met vijf letters uit de naam van de op het plaatselijk oorlogsmonument vermelde Duitse plaats 
waar tijdens de tweede wereldoorlog politieke gevangenen uit Lichtervelde de dood vonden ? 

 M.A. : gezwellen – herten – maaltijden – muziektermen – planten – roofdieren – straffen.  

 
22. Einde van de zoektocht op de markt van Lichtervelde. 
 
 
 

SCHIFTINGSVRAGEN 
 

Schiftingsvraag 1 :  Noteer het BONUSNUMMER van de Lottotrekking van woensdag 7 april 2021. 
 

Schiftingsvraag 2 :  Noteer de som van de ZEVEN winnende Lotto-getallen die zullen getrokken worden 
tijdens de trekking van woensdag 7 april 2021. 

 
 
 
 

ZEER BELANGRIJK !!! 
  

Om in de uitslag te worden opgenomen en in aanmerking te komen voor de prijzen moeten de  
antwoordformulieren uiterlijk op dinsdag 6 april 2021 om 24 uur zijn afgegeven bij de inrichter op het 
volgend adres : Jef Delrue, Rijselstraat 73/02, 8820 Torhout. 
  

Tevens dient voor elk ingediend antwoordformulier voor dezelfde datum een bijdrage van 3 euro te 
worden  overgeschreven op rekening BE93 3770 4329 4167 van Jef Delrue met vermelding van de naam 
van de deelnemer. 


