
 

 

Het is een jaarlijkse gewoonte geworden dat we als ROS-lid kunnen deelnemen aan een gratis 

eindejaarszoektocht. Deze editie bracht ons naar de kerk en het Kasteel van Berlare en via de 

Bareldonkkapel en de Festivaria showtribune tot aan het Donkmeer in Overmere. 
 

Elke inrichter heeft wel al gebruikte gegevens zien verdwijnen tijdens een zoektocht – in Buggenhout zagen 

we ooit de ‘parochiepomp’ verdwijnen en een muur van de Sporthal – maar  in Overmere werd zowaar een 

volledige zelfbedieningscafé afgebroken. Het zicht aan het meer werd grondig gewijzigd na de afbraak van 

’t Zicht aan ’t Meer… 
 

Hierna een bespreking van enkele vragen. 
 

Vraag 2: Tijdens hoeveel dagen en in welke maand (voluit geschreven) van 1914 had de veldslag van 

Berlare plaats? 
Op het oorlogsmonument stond “4-8 OCT. 1914” of 5 dagen. Toen gingen we ons eerst nog afvragen 

waarom er “maand van 1914” stond. Had dat misschien iets te maken met de juiste schrijfwijze “october” 

of “oktober”? In 1914 waren echter beide schrijfwijzen toegelaten dus dat was goed. 

Nu hebben ze ons altijd geleerd dat een vraag meerdere antwoorden kan hebben, ook al spreken de 

gevonden gegevens elkaar soms tegen. Voor vraag 1 hadden we aan een infobord gestaan over de 

‘Herdenkingsroute WO I’, waarop ons verteld wordt dat er gevochten werd op 5, 6 en 8 oktober. Omdat 

het dan waarschijnlijk ook op 7 oktober niet rustig zal geweest zijn, telden we daar 4 dagen veldslag en 

kregen zodoende een tweede antwoord op deze vraag. Niet dus, volgens de uitleg op ons verbeterblad moest 

het aantal dagen kloppen ….?  Akkoord,  3 dagen was fout maar 4 toch niet? Soit!   

 

Vraag 9: Wie of wat is op de wegwijzer met de 9 borden afgebeeld, en is er ook met naam als een 4-

letterwoord bestaande uit 3 verschillende letters, verscholen weergegeven in een langer woord? 
Hier was het wat opletten om niet de verkeerde kant uit te lopen, maar op de bedoelde 9 borden konden we 

alleen 2 x het woord boot uit “bootjesverhuur” gebruiken. Op het bord met “eendenkooi” stond namelijk 

een afbeelding van een grutto en geen eend.  

 

Vraag 10: Wie is er in de omgeving 

van de ommegang afgebeeld en er ook 

met voornaam en/of familienaam 

vermeld? (de naam noteren te lezen 

volgens gegevens)  
We lazen “Jezus”, “Maria” en wat 

verdoken in de grot ook nog “Theresia”. 

De naam van de beeldhouwer Aloïs De 

Beule, noteerden we ‘volgens 

gegevens’ in ons routeblad. Maar daar 

ter plaatse was die persoon ook vermeld 

als “A. DEBEULE”, een antwoord dat 

we jammer genoeg niet zagen 

verschijnen op het verbeterblad.  

 

Vraag 12: Met welke woorden wordt er hier verwezen naar Maria? 

MA: A goedertierende – B zoete maagd – C gezegende vrucht – D onze voorsprekeres – E onze zoedheid 

Enkel de letter noteren waaraan aan goed antwoord voorafgaat. 

De antwoorden A en E waren foutief geschreven en C. heeft betrekking op Jezus en niet op Maria. Bleven 

er dus juist: ‘zoete maagd’ en ‘onze voorsprekeres’. Alleen werd ons gevraagd te antwoorden met de letter 

‘waaraan een antwoord voorafgaat’ en niet ‘die een goed antwoord voorafgaat’, bijgevolg was het C en E 

i.p.v. B en D. 

 



Vraag 24: Welk gegeven is er in de omgeving van de turfsteker afgebeeld? 

MA: A. één paling  B. een kikvorsman C. een stuk veen D. een spade  E. het Donkmeer 
Hier was het wel 

‘antwoorden met de letter 

die aan een goed antwoord 

voorafgaat. 

 

Aan het beeld ‘De 

Turfsteker’ was één paling, 

een stuk veen en een spade te 

zien en de kikker was 

uiteraard geen kikvorsman. 

In de omgeving van dit beeld 

zagen we op twee 

verschillende borden ook 

nog een afbeelding van het 

Donkmeer en een tweede 

paling. Bijgevolg 

antwoorden met C-D-E. 

 

 

 

 

 

Eind 2019 wordt er een volgende editie voorzien van Opwijk naar Hofstade en Lede. Laat ons hopen dat 

we in de tussentijd hebben kunnen genieten van een lange warme (ook niet te hete) zomer, zodat we dikwijls 

met veel goede moed op zoektocht kunnen trekken. 

 

Jacky C. 

 

 

 Foutenlast Caboraleden     

3 VAN DE VELDE PETER 1   76 VAN BRUAENE JACQUES 2 

6 MERTENS ERIK 1   78 DE MAESENEER ETIENNE 2 

7 COEN ANN 1   81 BELLETER LINDA 2 

8 SCHOLLAERT EDDY 1   85 SCHELFHOUT RIA 2 

9 DE VRIEZE MARIANNE 1   88 MOREELS ROSINE 2 

14 LIEFOOGHE ALIX 2   89 BAERT CHRISTELLE 2 

22 MAERTENS RITA 2   102 DANNEELS RIA 3 

26 ROTTIERS VIC 2   109 VAN TIEGHEM GEERT 3 

31 DE CLERCK LEO 2   110 MAES JULIENNE 3 

45 THIENPONDT ANNETTE 2   124 KNOCKAERT HANS 3 

46 DUERINCK EUGENE 2   127 FRANCKAERT RUDI 4 

48 JACOBS KAREL 2   135 WINDELS IVAN 4 

50 MEULEBROUCK MARLEEN 2   153 VANHAVERBEKE RAF 5 

56 JACOBS ERIC 2   156 WULLAERT WIM 5 

58 VAN HAVER WIM 2   160 TEMMERMAN DIRK 5 

62 COLPIN JACKY 2   165 VANDEKERKHOVE CHRISTINE 5 

67 DE GRAVE RONY 2   169 HENDRICKX JOHAN 6 

69 BEERNAERT FRANS 2   175 MAESEN WILLY 6 

71 VERHEGGEN HERMAN 2   186 VERLINDE WILLY 7 

 


