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WELKOM 
 
Welkom op deze winterzoektocht van ca. 2 km doorheen het centrum van Zedelgem (Zilleghem in de 
volksmond), een gemeente gelegen tussen de steden Brugge en Torhout. Het huidige Groot-Zedelgem 
bestaat vandaag  uit de voormalige deelgemeenten Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem inclusief het 
op industrieel vlak zeer belangrijk gehucht De Leeuw. Vandaag telt Zedelgem ruim 22.000 inwoners.  
 
Om iedereen te kunnen plezieren is er een keuze uit twee zoektochten : 

• Een eenvoudige fotozoektocht die in de eerste plaats 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 vergezochte hersenkronkels. Deze tocht richt zich dus eerder op de liefhebbers van het 
genre. Het is evenwel een unieke kans om kennis te maken met dit soort zoektochten. De tocht is niet zo 
lang en op 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 fotozoektocht wil deelnemen moet hiervoor de 
andere brochure aanschaffen via de website www.wrvzoektochten.be. 
 
In Zedelgem is parkeren gratis. Op enkele plaatsen in de omgeving van de Sint-Laurentiuskerk (waar beide 
zoektochten van start gaan) is de blauwe-zone regeling van toepassing. Onbeperkt parkeren in de omgeving 
van de startplaats kan op het Leenhof en op het Pater Amaat Vynckeplein. Wegwijzers in het centrum geven 
duidelijk aan hoe deze parkeerterreinen kunnen worden bereikt. 
 
Hou er rekening mee dat er tussen de wegopdrachten 19 en 22 hinder kan zijn door wegeniswerken in de 
Groenestraat. Aan voetgangers zal evenwel steeds doorgang worden verleend.  

 
 
 
REGLEMENT 
 
1. Deze zoektocht loopt van 1 december 2022 tot en met 31 maart 2023. Voor deze zoektocht werd door 

de organisatoren geen extra verzekering afgesloten. Bijgevolg gaan de deelnemers akkoord dat ze 
deelnemen op eigen risico.  

2. De zoektocht verloopt conform de Spelregels & afspraken voor zoektochten anno 2022. Deze zijn terug 
te vinden op de website www.wrvzoektochten.be van Zoektochtenclub WRV. Bijgaand reglement is een 
korte versie daarvan en wijkt daar niet 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. 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. Respecteer ook steeds 
de privacy van de bewoners langs het parcours. Alle gegevens om de vragen op te lossen zijn goed 
zichtbaar vanop de openbare weg of de openbare domeinen. 

5. Alleen gegevens waarvan mag worden aangenomen dat ze gedurende de ganse 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 eveneens niet geldig. 

6. 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.  

7. Als een tekst bestaat uit letters en cijfers dan mogen de daarin voorkomende cijfer- of lettergroepen 
afzonderlijk als geldige teksten en/of getallen worden beschouwd.  

8. Wat in de wegbeschrijving of in de vragen niet tussen dubbele aanhalingstekens staat, duidt op een terug 
te vinden voorwerp, persoon of dier of een afbeelding daarvan.  

http://www.wrvzoektochten.be/


9. Een afbeelding wordt steeds gelijkgesteld met het werkelijke voorwerp, persoon of dier. Een deel van 
een geheel waaraan men duidelijk het geheel kan herkennen staat gelijk aan het geheel zelf.  

10. Voor de betekenis van woorden en voor het oplossen van puzzelvragen wordt gebruik gemaakt van het 
Prismawoordenboek Nederlands vanaf de 45ste druk. De betekenis van woorden of uitdrukkingen die in 
het Prismawoordenboek voorkomen heeft voorrang op de algemeen gebruikte betekenis.  Zoek evenwel 
geen valstrikken als de beschrijving in het woordenboek duidelijk afwijkt van de algemeen gangbare en 
logische betekenis van sommige woorden. Hier moet steeds de algemeen gangbare en logische betekenis 
van het woord worden toegepast. 

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

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 “in de omgeving”  geldt 
een straal van 15 meter. Bij de vermelding van “in de onmiddellijke omgeving” is een straal van 2 meter 
van toepassing. Wordt in een vraag een andere afstand aangegeven dan moet deze enkel bij de bedoelde 
vraag worden gerespecteerd. 

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 ook geen valstrikken in het gebruik van voorzetsels zoals op, in, aan, bij, ... . Zo staat alles wat zich 
op een voorwerp bevindt dat aan een muur is bevestigd, wel degelijk op deze muur.  

16. 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. 

17. Alles wat door de inrichter in deze brochure 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. De vragen moeten worden beantwoord door op het antwoordformulier alle correcte antwoorden naast 
het overeenkomende nummer met onuitwisbare inkt te omcirkelen of aan te duiden. Doorschrappingen 
of uitleg worden als foutief beschouwd.  

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

21. Het antwoordformulier kan worden gedownload via de website www.wrvzoektochten.be. Het 
ingevulde antwoordformulier moet uiterlijk op 1 april 2023 om 24 uur worden bezorgd aan Jef Delrue, 

Rijselstraat 73/02, 8820 Torhout of online zijn doorgestuurd naar jef.delrue@skynet.be. Bij het 
versturen met De Post moet rekening worden gehouden met de soms (langere) levertijden 
afhankelijk van de wijze van frankeren. 

22. Voor elk ingestuurd antwoordformulier dient uiterlijk op 1 april 2023 een bedrag van 5 euro te worden 
overgeschreven op de rekening BE34 7340 5666 5890 van Delrue-Beernaert.  

23. De antwoordformulieren worden genummerd in volgorde van ontvangst. Als er na het toepassen van de 
twee schiftingsvragen in de uitslag nog steeds gelijkheid bestaat dan wordt het  antwoordformulier met 
het laagste  nummer eerst gerangschikt.  

24. De prijzen verbonden aan deze zoektocht bestaan uit waardebonnen die kunnen worden ingeruild in om 
het even welk filiaal van Standaard Boekhandel. De eerste tien in de uitslag evenals iedereen die in de 
uitslag op een vijfvoud eindigt ontvangen een boekenbon. De waarde van de boekenbonnen hangt af van 
het aantal deelnemers. De prijzen zullen aan de winnaars persoonlijk of via De Post worden bezorgd. 

25. De uitslag van deze zoektocht zal in de tweede helft van de maand april 2023 beschikbaar zijn. Iedere 
deelnemer die zijn antwoordformulier correct heeft ingediend ontvangt per e-mail een verbeterblad met 
de correcte antwoorden alsook een volledige uitslag. Wie geen e-mailadres ter beschikking stelt zal deze 
gegevens met De Post ontvangen. 

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

 

  

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


WEGBESCHRIJVING MET VRAGEN 
 

1. De start van de zoektocht is gelegen bij de hoofdingang van de Sint-Laurentiuskerk op het Kerkplein. 
 
Sinds mensenheugenis heeft hier altijd een kerk gestaan. De huidige Sint-Laurentiuskerk dateert van midden 
de 19de eeuw. Door de zeer sterke toename van de bevolking in Zedelgem was een uitbreiding van de 
toenmalige kerk noodzakelijk. Provinciaal architect Pierre Buyck ontwierp een kerk in neoclassicistische stijl 
vergelijkbaar met de kerk op de wijk Sint-Pieters in Brugge die hij ook had getekend. Onder meer om de 
kosten te drukken werd geen volledig nieuwe kerk gebouwd maar werd eerder geopteerd om het bestaand 
gebouw sterk uit te breiden. Daarbij werden verschillende bestaande gedeeltes met historische en/of 
sentimentele waarde in de nieuwe monumentale kerk geïntegreerd.  
 

Vraag 1 :  Van welke eeuw dateert het oudste deel van de huidige Sint-Laurentiuskerk in Zedelgem volgens 
gegevens in de onmiddellijke omgeving van de hoofdingang ? 

 M.A. : 11de – 12de – 13de – 14de – 15de – 16de – 17de – 18de – 19de – 20ste. 

 
Het oude kerkhof van Zedelgem rondom de kerk is beschermd als dorpsgezicht. Nadat Napoleon in 1784 
verbood om geprivilegieerde overledenen nog langer in de kerk te begraven, kregen plaatselijke notabelen 
en geestelijken voortaan hun laatste rustplaats in de onmiddellijke omgeving van het kerkgebouw. Hier in 
Zedelgem zijn in de omgeving van de hoofdingang van de kerk nog een drietal grafzerken van voormalige 
pastoors te vinden. Ook is er nog een (gemeenschappelijk) grafmonument van de Zusters van Liefde uit Heule 
die hier vanaf 1875 basisonderwijs gaven aan de kinderen uit Zedelgem. Onder meer voor het oplossen van 
de volgende vragen loont het de moeite om deze goed bewaarde monumenten van naderbij te bekijken.   
 

Vraag 2 : In welk arrondissement ligt de geboortestad van een van de in de omgeving van de hoofdingang 
van de Sint-Laurentiuskerk begraven plaatselijke pastoors ? 

 M.A. : Brugge – Diksmuide – Ieper – Kortrijk – Oostende – Roeselare – Tielt – Veurne. 

 

Vraag 3 : Welke naam van een muzieknoot komt (al dan niet omgekeerd) verborgen voor in de tekst op de 
gedenksteen ter ere van de ZUSTERS VAN HEULE bij de hoofdingang van de Sint-Laurentiuskerk ? 

 M.A. : do – re – mi – fa – sol – la – si – ut. 

 
Links van de hoofdingang van de kerk zijn op het kerkhof drie Britse militairen uit de Tweede Wereldoorlog 
begraven. Het is de bemanning van een Bristol Blenheim bommenwerper die op 11 december 1940 door het 
Duitse luchtafweergeschut boven Zedelgem werd neergeschoten. De drie graven zijn geregistreerd 
als Zedelgem Churchyard en worden onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. 
 

Vraag 4 : Van welk land kan de (Engelstalige) naam van de hoofdstad worden gevormd door twee groepen 
van onmiddellijk naast elkaar staande letters op de hier terug te vinden grafsteen met nummer 
521006 van de Commonwealth War Graves samen te voegen ? 

 M.A. : Bulgarije – Duitsland – Frankrijk – Groot-Brittannië – Italië – Noorwegen – Spanje.  

 

Vraag 5 : Hoeveel medeklinkers staan er in ons alfabet tussen de eerste letter van de eerste voornaam van 
een hier op een van de drie grafstenen van de Commonwealth War Graves vermelde persoon en 
de voorlaatste letter van diens familienaam ? 

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

 
2. Wandel tussen het oude kerkhof en “BAKKERIJ” in de richting van het gemeentehuis. 
3. Bij “ZONE” op verkeersbord rechtdoor naast het gemeentehuis. 

4. Bij verlichtingspaal met “2584“ op de klinkerweg schuin naar rechts wandelen. 
 
De bosrijke omgeving van Zedelgem is de aangewezen plaats voor een stevige wandeling. Op initiatief van 
de plaatselijke KWB-afdeling werden twee bewegwijzerde wandelingen ontworpen met start en aankomst 
bij de Sint-Laurentiuskerk. Volgens de hier op een bord terug te vinden gegevens bestaat van beide 
wandeltochten een volledige en een ingekorte versie.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemenebest_van_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Militaire_begraafplaats
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bristol_Blenheim_(bommenwerper)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtafweergeschut


Vraag 6 :  Welk kwadraat benadert het dichtst de lengte in hm van het volledige “HEIRWEGPAD” dat nabij 
de Sint-Laurentiuskerk begint en zich uitstrekt op het grondgebied van de gemeente Zedelgem ? 

 M.A. : 1 – 4 – 9 – 16 – 25 – 36 – 49 – 64 – 81 – 100. 

 
Een echt wandelparadijs in Zedelgem is ongetwijfeld het 355 hectare groot Vloethemveld dat deels in de 
buurgemeente Jabbeke is gelegen. Op dit voormalig militair domein was na de tweede wereldoorlog het 
grootste Belgisch geallieerde krijgsgevangenkamp gevestigd. Hier verbleven ongeveer 100.000 gevangenen 
vooral van Duitse en Baltische afkomst.  Sinds 2013 wordt het domein volledig beheerd door het Agentschap 
Natuur en Bos. In 2022 werd er het Wandelnetwerk Vloethemveld  aangelegd. Een plattegrond met de 58 
met elkaar verbonden knooppunten is hier bij het gemeentehuis beschikbaar.  
 

Vraag 7 :  Welk soort getal is het nummer van het wandelknooppunt dat volgens het hier terug te vinden 
grondplan in het Vloethemveld Wandelnetwerk pal op een gemeentegrens is gelegen ? 

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

 
5. Bij kunstwerk ODE AAN HET METAAL ter hoogte van wandelknooppunt 15 naar links. 
 
Sinds iets meer dan een kwarteeuw is hier het kunstwerk ODE AAN HET METAAL te bewonderen, een 
sculptuur in inox ontworpen door de Brugse kunstenaar Roger Bonduel. Het is een hulde aan de vele 
metaalbedrijven die in de gemeente actief zijn of waren en in de afgelopen eeuw duizenden werkplaatsen 
hebben gecreëerd. Mede hierdoor werd Zedelgem op de wereldkaart gezet als een van de Belgische 
metaalgemeenten bij uitstek.  
 

Vraag 8 : In welk decennium werd het kunstwerk ODE AAN HET METAAL hier onthuld ? 
 M.A. : 1ste – 2de – 3de – 4de – 5de – 6de – 7de – 8ste – 9de – 10de. 

 
Het kunstwerk is één van de 15 haltes van de 35 km lange Zedelgemse Zichtenroute die op 20 juni 2022 
plechtig werd ingehuldigd in aanwezigheid van Burgemeester Annick Vermeulen. Deze fietsroute werd 
tijdens de coronaperiode door vader en zoon Goethals uitgewerkt en brengt de fietser naar 15 zalige zichten 
in Groot-Zedelgem die zijn opgenomen in de lijst van Onroerend Erfgoed. Een infobordje geeft telkens meer 
uitleg over de historische waarde van de stopplaats. Hier op het plein wordt vooral aandacht besteed aan de 
namen CLAEYS en PACKO die wereldwijd gekendzijn in de metaalnijverheid. 
 

Vraag 9 : Hoeveel jaar na het oprichten van de Werkhuizen Leon Claeys werd er de eerste zelfrijdende 
maaidorser gemaakt ? 

 M.A. : 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49. 

 
Het plein waar het kunstwerk ODE AAN HET METAAL en het plaatselijk gemeentehuis zich bevinden, is 
genoemd naar een geestelijke die halfweg de 19de eeuw als zoon van de plaatselijke koster in Zedelgem werd 
geboren. Aanvankelijk was hij onder invloed van zijn vroegere leraar Hugo Verriest een van de voortrekkers 
van de West-Vlaamse studentenbeweging. Na zijn priesterwijding in 1876 werd hij benoemd tot 
onderpastoor in Dudzele waar hij onmiddellijk zijn stempel drukte op het sociaal en cultureel leven. In 1881 
kreeg hij toestemming om het bisdom te verlaten en in te treden bij de Witte Paters. Als missionaris trok hij 
naar Centraal-Afrika met als groot doel de daar weelderig bloeiende slavenhandel te bestrijden. Door de 
sterke giftige dampen van de moerassen rond het Tanganykameer werd hij getroffen door hevige 
koortsaanvallen die hem uiteindelijk op 17 oktober 1888 fataal werden. Amaat Vyncke, de van nature uit 
gedreven strijder tegen sociaal onrecht, was niet eens 40 jaar geworden. 
 

Vraag 10 :  In welk jaar van de 19de eeuw werd de geestelijke geboren die hier op dit plein duidelijk met zijn 
familienaam en zijn hoedanigheid wordt vermeld ? 

 M.A. : 1850 – 1851 – 1852 – 1853 – 1854 – 1855 – 1856 – 1857 – 1858 – 1859. 

 

6. Bij “16” op het knooppuntenbordje op houten paal rechtdoor op het zebrapad. 
7. Bij “CHAPLIN” naar rechts en onmiddellijk naar links op het voetpad links van de weg (Loppemsestraat). 
8. Bij driesprong ter hoogte van huisnummer “9” rechtdoor. 
 



Links van de weg bevond zich destijds het terrein van de plaatselijke voetbalploeg Excelsior Zedelgem. 
Drijvende kracht en secretaris van de ploeg was jarenlang Frére Grégoire, een van de Broeders Xaverianen 
die begin vorige eeuw op verzoek van de toenmalige bisschop naar Zedelgem kwamen om onderwijs te 
verstrekken in de nieuwe jongensschool. Een straatnaam in de woonwijk hier links van de weg verwijst nu 
nog naar deze broeder naar wie ook het hier gelegen voetbalveld was vernoemd.  
 

Vraag 11 : Hoeveel verschillende letters telt de (al dan niet verborgen) naam die voorkomt op de voorzijde 
van het straatnaambord hier links van de weg ? 

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

 
9. Ca. 40 meter voorbij huisnummer 13 via het zebrapad de weg dwarsen en op het voetpad naar links. 
10. Bij “DE BRAAMBEIER” naar rechts en onmiddellijk naar links op de parking. 
 
De Braambeier is een lokaal dienstencentrum dat op 13 december 2020 zijn deuren opende. Het is een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats met een warme en huiselijke sfeer waar iedereen welkom is voor een 
warme maaltijd of een leuke babbel met oude bekenden. Naast verschillende gemeentelijke diensten 
worden er ook diverse ontspanningsvormen en opleidingen aangeboden. De infrastructuur staat ook ter 
beschikking van verenigingen en groeperingen die zelf iets willen organiseren.  
 
11. Bij “LEVERANCIERS” op het parkeerterrein naar rechts. 
 
Op de ruime parking bij De Braambeier zijn enkele plaatsen voorbehouden voor personen met een beperking. 
Deze parkeerplaatsen zijn herkenbaar aan het verkeersbord waarop een rolstoelgebruiker is afgebeeld. 
Onder deze verkeersborden komt telkens een plaat voor met een eerder ludieke tekst die duidelijk wil maken 
dat deze plaatsen enkel en alleen bedoeld zijn voor mindervalide autobestuurders.  
 

Vraag 12 : Wat is de betekenis of omschrijving van het woord dat kan worden gevormd door te scrabbelen 
met vier verschillende opeenvolgende letters in de tekst in de onmiddellijke omgeving van een 
hier op het parkeerterrein afgebeelde rolstoel ? 

 M.A. : finish – knaagdier – lichaamsdeel – litteken – opzet – schets – verdriet – vrouw – wang. 

  
12. Bij zwarte pijl en rond verkeersbord naar rechts. 
13. Bij de fietsenstalling naar links. 
 
Rechts van de weg bevindt zich de toegang tot de ondergrondse parking van het woon-zorg-centrum 
Klaverveld dat aan de overzijde van de weg is gevestigd. Voor rolstoelgebruikers is er zelfs een lift voorzien. 
Voorts zijn hier op deze ruime zorgsite nog een centrum voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum en 
assistentiewoningen terug te vinden evenals een Infopunt Dementie voor Groot-Zedelgem.  
 

Vraag 13 : Hoe wordt het woord dat hier door de letter Z wordt afgekort voluit geschreven ? 
 M.A. : ZAAK – ZATERDAG – ZEDELGEM – ZIEKEN – ZONDER – ZORG – ZWART. 

 
14. Bij “16” op bordje op houten paal naar rechts en het wandelpad in dolomiet volgen. 
 
Rechts op de hoek staat een bord met het grondplan van De Platseroute, een 1,9 km wandelroute langs de 
belangrijkste openbare en commerciële diensten van de gemeente. De route (aangeduid met grondtegels 
voorzien van een speciaal daarvoor ontworpen logo) is goed toegankelijk voor inwoners die minder goed te 
been zijn zodat ook zij gemakkelijk boodschappen kunnen doen en de gemeentelijke diensten goed kunnen 
bereiken. 
 

Vraag 14 : In hoeveel verschillende hier terug te vinden straatnamen komen twee klinkers tweemaal voor ? 
 M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen. 

 
15. Bij “ZONE” en “30 km” op verkeersbord rechtdoor (Xaverianenplein). 
 
 
 



Vraag 15 :  Welk tienvoud benadert het dichtst het hoogste getal dat in Romeinse cijfers kan worden gevormd 
door (al dan niet meer dan eens) gebruik te maken van de symbolen (= letters die een Romeins 
cijfer kunnen voorstellen) die voorkomen in de hier op een straatnaambord terug te vinden 
straatnaam ? 

 M.A. : 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100. 

 
16. Bij witte pijlen op verkeersbord rechts naast het plein wandelen. 
17. Bij wandelknooppunt 16 ter hoogte van de schoolpoort naar rechts. 
 

Vraag 16 : In welke gemeente woont of woonde de persoon die hier met zijn familienaam wordt vermeld op 
een duidelijk zichtbaar bordje met “AFSLUITINGEN”? 

 M.A. : Koekelare – Kortemark – Loppem – Oostkamp – Veldegem – Zedelgem – Zarren. 

 
18. Bij “POTENTEWEGEL” op straatnaambord naar links op het voetpad links van de weg. 
19. Bij “TRAITEUR” via het zebrapad de weg dwarsen en op het voetpad naar links (Groenestraat). 
 
Het beschermd gebouw uit 1879 (huisnummer 18) rechts van de weg is de onderwijzerswoning van de 
voormalige gemeentelijke jongensschool. Achter dit statig gebouw bevonden zich de klaslokalen rond de 
speelplaats. Toentertijd werden op nagenoeg elke speelplaats van een dorpsschool een aantal fruitbomen 
aangeplant. Een laatste getuige van deze vervlogen traditie is hier nog steeds aanwezig. 
 

Vraag 17 : Welk soort fruitboom die achter dit gebouw in 1878 werd geplant is nu nog een laatste getuige 
van de speelplaats die zich daar meer dan een eeuw geleden bevond ? 

 M.A. : appelboom – kersenboom – notenboom – perenboom – pruimenboom – vijgenboom. 

 
20. Bij “38” en “COFFEE BAR” via het zebrapad de Groenestraat dwarsen en op het voetpad naar rechts. 
 
De gemeentelijke jongensschool kende weinig succes omdat de jongens ook (katholiek) onderwijs konden 
genieten bij de Zusters van Heule nabij de Sint-Laurentiuskerk. Door de stijgende vraag naar onderwijs zagen 
de zusters zich genoodzaakt om de oudere jongens toch naar de gemeenteschool te sturen. Dit was niet naar 
de zin van de parochiale overheid. Op hun aandringen via de toenmalige bisschop werden de broeders 
Xaverianen uit Brugge (in de volksmond Fréres genoemd) verzocht om in Zedelgem een katholieke 
jongensschool op te starten. Met medewerking van senator Leo van Ockerhout werden hier links van de weg 
de gronden voor een eerste schoolvleugel verworven evenals een groot herenhuis voor de huisvesting van 
de broeders. In oktober 1905 kon de Sint-Leoschool – genoemd naar de patroonheilige van de senator –  
worden geopend en werden de eerste leerlingen verwelkomd. Naar aanleiding van het tiende lustrum van 
de school werd in 1955 door de toenmalige burgemeester een herdenkingsplaat naast de ingang onthuld.  
 

Vraag 18 :  Hoeveel volledige decennia liggen er tussen de twee jaartallen die een vijfvoud zijn en voorkomen 
op het bord met “XAVERIANEN” op de voorgevel van het schoolgebouw hier links van de weg ? 

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

 

Vraag 19 Welk hierna vermeld beroep of functie werd destijds uitgeoefend door een persoon die hier 
duidelijk zichtbaar met naam wordt vermeld op een bord op de voorgevel van een (voormalig) 
schoolgebouw ? 

 M.A. : architect – bisschop – burgemeester – notaris – parlementair – pastoor – senator.  

 
21. Bij “TENDENZA” via het zebrapad de weg dwarsen en op het voetpad naar rechts en onmiddellijk naar 

links (Berkenhagestraat). 
22. Bij “SVEN” via het zebrapad de Berkenhagestraat dwarsen en op het voetpad naar links. 
23. Bij “POLITIE” naar rechts (Cassierswegel). 
 

Vraag 20 : Hoeveel tweewielers zijn er afgebeeld in de onmiddellijke omgeving van het verkeersteken  dat 
hier bij het woord “UITGEZONDERD” terug te vinden is ? 

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

 



Links van de weg hangt een bordje met het woord “soigneurs” waarop de openingsuren van de hier 
gevestigde handelszaak staan vermeld. Zoals vele bedrijven is ook deze fietswinkel gesloten op de laatste dag 
van de week. Nog een overblijfsel van de verplichte zondagsrust die door de katholieke kerk destijds met 
veel overtuigingskracht werd afgedwongen. Tegenover deze bijna verdwenen traditie staat de moderne 
trend om meer woorden uit een vreemde taal te gebruiken, woorden die bijgevolg niet als trefwoord terug 
te vinden zijn in het prisma woordenboekje.   
 

Vraag 21 : Hoeveel klinkers komen er voor in het woord dat voorkomt op het bordje met de openingsuren 
van de fietsenwinkel links van de weg en niet als trefwoord in het prisma woordenboekje terug te 
vinden is ?  

 M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes. 

 
24. Aan het einde van de weg bij “CASSIERSWEGEL” naar rechts (Burgemeester Jos Lievensstraat). 
25. Bij driesprong ter hoogte van huisnummer 14 rechtdoor. 
 
Onder het plaatselijk straatnaambord links van de weg hangen verschillende zeshoekige wegwijzerbordjes 
van plaatselijke fietsroutes. Zedelgem biedt niet alleen mooie en rustige wegen om te wandelen maar ook 
fietsers kunnen hier mooie tochten maken  in een bosrijke omgeving en vaak ongerepte natuur. 
 

Vraag 22 : Wat is de kleur van de pijl die voorkomt in de onmiddellijke omgeving van de hier terug te vinden 
plaatselijke straatnaam die op een plaatselijk straatnaambord wordt vermeld ? 

 M.A. : blauw – geel – groen – oranje – paars – rood – wit – zwart.  

 
Op de hoek rechts staat een bordje dat hier in het jaar 2021 werd geplaatst naar aanleiding van een 
bijzondere week die jaarlijks tijdens de eerste volle week van dezelfde maand plaatsvindt en waarin aandacht 
wordt gevraagd voor een zeer nuttig maar vaak vervelend diertje. 
 

Vraag 23 : Welke hierna genoemde dag waarop alle katholieken geacht worden deel te nemen aan de 
eucharistieviering, viel in 2022 voor de bijzondere week die hier op een bord wordt vermeld ? 

 M.A. : Goede Vrijdag – Hemelvaart – Kerstmis – Moederdag – Pasen – Pinksteren – Sinksen. 

  
26. Aan het einde van de weg bij “COLRUYT” naar rechts op het voetpad rechts van de weg. 
 

Vraag 24 : Hoeveel volle uren (= exact 60 minuten) liggen er op een weekdag tussen de tijdsaanduiding hier 
te zien op een klok op een bordje met “BRANDKOFFER” en de tijdsaanduiding in cijfers op 
datzelfde bordje ?  

 M.A. : 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18. 

 
Aan de schoolmuur rechts van de weg hangt een bord waarop wordt aangegeven dat de gemeente Zedelgem 
zich samen met plaatselijke natuurverenigingen inzet voor het versterken van de kolonies zwaluwen. Aan de 
dakrand van de school zijn overigens enkele komvormige zwaluwnesten te zien.  
 

Vraag 25 : Tot hoeveel insecten per dag eet de zwaluw die is afgebeeld op het op de schoolmuur rechts van 
de weg aangebrachte bord met informatie over wat Zedelgem doet voor de zwaluwen ? 

 M.A. : 6.000 – 7.000 – 8.000 – 9.000 – 10.000 – 11.000 – 12.000.  

 
27. Bij driesprong met witte pijl rechtdoor op het voetpad naast het kerkhof. 
 
Rechts van de weg bevindt zich de herdenkingsruimte van de plaatselijke oud-strijders. Op het grote 
oorlogsmonument ingehuldigd op 15 augustus 1923 staan de namen van de gesneuvelden tijdens de eerste 
wereldoorlog evenals hun datum van overlijden. Ook wordt hulde gebracht aan de plaatselijke militairen die 
Den Groote Oorlog hebben overleefd maar nadien zijn overleden. Aanvankelijk was hier voor elk van hen een 
grafsteen voorzien met daarop hun naam en de Belgische driekleur. Door het toenemende verval van deze 
stenen werd enkele jaren terug beslist om hun namen gezamenlijk te vermelden in wit-grijze letters op 
zwarte platen. Voorts wordt op twee herdenkingsplaten wordt ook nog hulde gebracht aan de plaatselijke 
slachtoffers van de tweede wereldoorlog. 
 



Voor het oplossen van de resterende vragen van deze zoektocht moet geenszins worden gezocht op de 
grafmonumenten van overleden inwoners van Zedelgem op het oude kerkhof rond de kerk.  
 

Vraag 26 : Als de personen die vermeld zijn op het plaatselijk oorlogsmonument chronologisch worden 
gerangschikt volgens datum van overlijden, wat is dan de voornaam van de persoon die in deze 
rangschikking op de op twee na eerste plaats staat en wat is de voornaam van de persoon die in 
dezelfde rangschikking op de op twee na laatste plaats staat ? 

 M.A. : Achiel – August – Cyriel – Edmond – Gustaaf – Joachim – Karel – Valentijn.  

 

Vraag 27 : Hoeveel duo’s van de hier vermelde plaatselijke oud-strijders hebben dezelfde familienaam en 
een voornaam die met dezelfde letter begint ?  

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

 
28. Bij “STOP” naar rechts op het voetpad rechts van de weg. 

 
Op de derde zaterdag van de maand juni in 1928 werd hier rechts van de weg een H. Hartbeeld onthuld. 
Tevens werd hulde gebracht aan de toenmalige pastoor voor zijn gouden priesterjubileum enkele dagen voor 
zijn 74ste verjaardag. Hoewel de naam van deze parochieherder eerder verwijst naar een plaats in de Vlaamse 
Ardennen was hij wel degelijk een rasechte West-Vlaming van Bachten de Kupe. 

 

Vraag 28 : Hoeveel letters telt de hier op een monument vermelde naam van een Oost-Vlaamse gemeente ? 
 M.A. : één – twee – drie – vier – vijf – zes – zeven – acht – negen. 

 
29. Bij “ZUIDWEGE op wegwijzer naar rechts (Kerkplein). 
 
In het kader van de in 2021 door Sport Vlaanderen gelanceerde campagne WANT ELKE STAP TELT werden 
hier door de gemeente Zedelgem een viertal bestemmingspijlen geplaatst. Bedoeling is om elkeen aan te 
zetten om meer te bewegen en dagelijks minstens 10.000 stappen (of 8.000 voor 65-plussers) te zetten. Deze 
bestemmingspijlen geven aan hoeveel stappen enkele gekende locaties in de gemeente van hier verwijderd 
zijn.  Op een van deze borden is zelfs de tijdsduur aangeven om van hier naar daar te fietsen. 
 

Vraag 29 : Welk drievoud benadert dan het dichtst het aantal minuten dat een fietser nodig heeft om (aan 
de hier op een bord met “ZUIDWEGE” aangeduide fietssnelheid) van hieruit heen en weer naar 
De Braambeier te fietsen en onmiddellijk daarop met de fiets naar het Vloethemveld te rijden ? 

 M.A. : 3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30. 

 
30. Bij “UITGEZONDERD” op verkeersbord naar rechts. 
 
Wandel tot slot nog even naar de hoofdingang van de Sint-Laurentiuskerk waar mogelijks een anomalie kan 
worden teruggevonden. Meer bepaald staat op een herdenkingsplaat naast de hoofdingang dat de Weledele 
heer VAN OCKERHOUT in 1815 HIER VOOREN (hier voor de kerk) werd begraven. Alerte voorbijgangers 
stellen echter vast dat de huidige Sint-Laurentiuskerk pas dateert van het vijfde decennium van de 
negentiende eeuw. Vermoedelijk is de bedoelde herdenkingsplaat een overblijfsel van de vorige kerk en werd 
deze als huldeblijk aan de heer VAN OCKERHOUT in de nieuwe kerkgevel verwerkt. 
 

Vraag 30 : Wat is de derde letter in de voornaam van de heer VAN OCKERHOUT die vermeld wordt op de 
hiervoor genoemde herdenkingsplaat ? 

 M.A. : a – e – i – o – u – y. 

 
31. Einde van de zoektocht bij de hoofdingang van de Sint-Laurentiuskerk. 

 
 

SCHIFTINGSVRAGEN 
 

Schiftingsvraag 1 :  Noteer het bonusnummer van de Lottotrekking van woensdag 5 april 2023. 
 

Schiftingsvraag 2 :  Noteer de som van de zeven winnende Lotto-getallen die zullen getrokken worden 
tijdens de trekking van woensdag 5 april 2023. 


