
CABORA    –    4de  MDB-MEMORIAL 2015   –   VERBETERBLAD 

NAAM :   punten:  

                                       

ADRES:                                                                                                                                
          

        
 

SCHIFTING 1  (aantal schakels) 381 S1 (verschil) 

SCHIFTING 2   (aantal voertuigjes) 65            S2 (verschil) 

 

PARCOURSVRAGEN  

1 Louis 4 16 rund – reeks   1 – 1 – 1 

– 1   

2 Pongo – Perdita 2 – 2 17 Paard – kat 2 – 2  

3 5 (vijf) 4 18 westwaarts – oostwaarts   2 – 2  

4 16de  4 19 het verdronken eiland 4 

5 A – D  4 20 In vuur en vlam – 11    2 – 2  

6 4 4 21 1: J  –  2: J  –  3: N 
  2 – 2 

 – 2  

7 2.000 m 4 22 RENE 4 

8 GEVAARLIJKE VROUW 4 23 Eden – hemel – hogere sferen 2 – 2 – 2  

9 0 – 2 –  4 – 5 – 7 – 8  4 24 Ja/neen – Molenslag    2 – 2 - 2 

10 22 4 25 A 14.700 – D 10.700 – E < 10.700  
1 – 1 – 1 

– 1 – 1 

11 geannuleerd   26 5 maal 4 

12 DE FRUYT 4 27 
Led Zeppelin – Stairway  

to heaven – 10  

  2 – 2 

 – 2 

13 De Scheve Zeven 4 28 Vredesduif – 10 (9) x   2 – 2 

 

14 A – B  
1 – 1 – 1 

– 1 – 1 29 
landschap – boom –  bomen – 

bel – leeuw – land    

1 – 1 – 1 

1 – 1 – 1 

15 a – e – i – o – u  
1 – 1 – 1 

1 – 1 – 1 30 zes 4 

OMLOOPVRAGEN 

 1 A     B     E     F 
2 – 2 – 2 

2– 2 – 2  3 
 A/3-(5)     B/3-8     C/(2)-3-7  

 D/(8)    E/4     F/1    G/5    H/(1)(2) 

1 – 1 – 1 – 1 

1 – 1 – 1 – 1 

1 – 1 

 2 1/neen  2/neen  3/ja  4/ja  5/ja  6/neen  7/neen (ja)  8/ja 
1 – 1 – 1 – 1 

1 – 1 – 1 – 1 

          / 160 



4de MDB-MEMORIAL   –   Verklaring der antwoorden.  
 

1. LOUIS = goudstuk → symbolisch = iem. die geen goed kan doen → synoniem: het zwarte schaap / = staan kijken, erbij staan als 

verdomde Louis of lamme Louis verlegen, beteuterd staan kijken. 

2. Verwijzing naar de 101 Dalmatiërs. 15 puppy’s werden ontvoerd. Keerden na vele avonturen samen met 84 andere puppy’s en hun 

ouders Pongo & Perdita. 

3. 5 treden van de ladder moesten betreden worden om met de voeten het punt op de ‘i’ te bereiken = nauwkeurigheid. 

4. 16de. Niet vergeten mee te tellen 2 dansende kinderen op bord, hoofd op parlofoon & hond op sticker. 

5. Zie tekst voor de vraag: “Hij oefende 12 vakken uit. → “twaalf ambachten en dertien ongelukken” maar ook “twaalf stielen, 

dertien ongelukken”. Met” een te ‘ontcijferen’ deel” werd het huisnummer 13 bedoeld. Antwoord: A – D. 

6. KNESSELARE, WAARSCHOOT, LOVENDEGEM, ZOMERGEM = 4. NIET GENT: Behoort niet tot het Meetjesland. NIET 

MALDEGEM: Wordt niet vemeld als startplaats wel KLEIT. Kleit is een dorp (gehucht) behorende tot Maldegem.  

7. Een beetje verwarring! Men kan volgens de borden Zomergem bereiken zowel door rechtdoor of links te fietsen. Wie de pijl naar 

links volgt moet 2000 m fietsen.  

8. KA-TJE was een toespeling op ka & katje. Katje = kattig meisje / Ka = bazige vrouw. Geen katje om zonder handschoenen aan te 

pakken = meisje dat flink van zich afbijt. Te lezen ‘gevaarlijke vrouw’. 

9. Er waren twee platen met de naam van een functionaris. Er werd gevraagd welk cijfer er niet voorkomt in de datum. 

Op bord 1: ‘Gemeentesekretaris’ vind je 23-9-1956 →  niet 0 – 4 – 7 – 8. Op bord 2: ‘Burgemeester’ = ook een bestuurs-

functionaris vind je 13-6-1977→  niet 0 – 2 – 4 – 5 – 8.  Zo kom je uiteindelijk aan 0 – 2 – 4 – 5 – 7 – 8.  

10. Op de twee oorlogsgedenkstenen: Op steen 1: “Slag van Ronselestraat” → Zo oud als de straat = zeer oud. → zonder slag of stoot 

= zonder tegenstand. Op deze steen letterlijk te nemen.Op steen 2: “Slag van Ronsele” De jaartallen aftrekken. 1940 – 1918 = 22. 

11. Geannuleerd. Gegevens gewijzigd tijdens de zoektocht. 

12. ‘UIVORMIGE SPITS’ was te lezen op infobord over de gemeentehuis op een zijgevel van het gemeentehuis.  

Op het oorlogsmonument was de naam DE FRUYT (fonetisch ui) te lezen. 

13. De zaak ‘De Scheve zeven’ is gevestigd ter hoogte van de voormalige tramhalte. Tram zeven wordt gezegd als je 70 jaar oud 

wordt. Verkeerd = scheef zitten. 

14. Het bronzen borstbeeld werd in Zomergem in 1863 geplaatst = 18 = een tweevoud – een drievoud. Niet in 1864 is jaar van 

oprichting van de pomp. 

15. Op het infobord: “ARCHITECT” = A – I – E. Maar er was ook een gedenksteen te zien met “BOUWK” = O – U. 

16. Er waren drie beelden te zien met een kind. Op beeld 1 met CHRISTOFFEL: hel = fel / meetstok = el / weefsel = stof / leuk = tof / 

met veel gevoel = fel / OPGELET: niet reeks = ris & rist = betekenis van 2 woorden. Op beeld 2 met MARIA: slede = ar. Er was 

nog een derde beeld met JOZEF maar daar kon je niets mee maken. 2 omschrijvingen voldeden dus niet: rund – reeks. 

17. Op een zaak “De Moor. MOOR (Prisma) = zwart PAARD maar ook KAT (Van Dale) = roepnaam voor een zwarte kat. 

18. Op de twee infoborden een loper te zien. De ene loopt westwaarts en de andere oostwaarts. Voorafgaand de vraag was al een tip 

om jou te kunnen oriënteren: “De wandeling start bij de zuidkant”. Je had dus geen kompas nodig. 

19. De vraag verwees naar het mythisch eiland Atlantis, verzwolgen door de zee wegens het zedenbederf der inwoners. Toch opletten 

met al dat zedenbederf! Er werd immers gevraagd naar de naam zoals hier verwoord dus ‘het verdronken eiland’. 

20. De tekst voor de vraag was een strofe van het liedje van Laura Lynn “In vuur en vlam”. Op het tafereel met het vagevuur en de 

hel waren 11 paar ogen te zien. 

21. 1. JA te lezen: “Hier Vooren light begraven Pieter De Witte”.  / 2. JA te lezen: “Pastor onweirdig dezer prochie”.  / 3. NEEN te 

lezen in de tekst op het routeblad over Merendree: ““In de jaren 70 werden de graven van deze soldaten verplaatst naar een ..“ 

22. Het begin van de vraag verwees naar het lied van de Kreuners: ‘Verliefd op Chris Lomme’. De bakker noemt Chris en haar 

familienaam was te lezen op het oorlogsmonument met de voornaam RENE.  

23. Op het bord vond je EDEN. In vraag 17: “We lezen hier een omschrijving van de naam van een plaats waar het volgens de over-

levering heerlijk wonen was: een hemel op aarde!” In vraag 27: “Zij bezongen o.a. de vreemde laatste weg naar hogere sferen”. 

24. Eerst  antwoorden met JA of NEEN. → 1. splitsen: molen & slag  /  2. haasje over = slag & molen. / 3.een kortere van drie en een 

kortere van twee = van de / een slag van de molen hebben= gek worden. Antwoord: MOLENSLAG. 

25. Fietsroute 20.000m-wandelroute 5300m = 14.700m / Niet 16.000m ≠ 16.000. / De wandellussen gecombineerd: 5300m+4000m = 

9300m → 20.000m-9300m = 10.700m. Ook de afgebeelde route als werkelijkheid beschouwen is altijd minder dan 10.700 m. 

26. Het sterrenbeeld ‘TWEELING’ is genoemd naar de onsterfelijke tweeling Castor en Pollux. Was op een gevel 5 maal  te zien. 

27. Een verklikkertje is LED & de ‘Duitser’, te zien boven die kollebloem = ZEPPELIN. Bekende hit van Led Zeppelin = 

STAIRWAY TO HEAVEN. 8 bemanningsleden + 2 burgerslachtoffers = 10 stierven bij deze ontploffing en volgden dus naar 

hogere sferen = hemel. 

28. In “VREDESDREEF”  ‘REE’ vervangen door ‘UI’ = VREDESDUIF is het symbool van de vrede. De naam van de straat was 10 

maal te lezen. Eén bord verdween tijdens de zoektocht waardoor ook 9 juist werd gerekend. 

29. Bomen – boom – bel – landschap – leeuw - land was voldoende. Facultatief: oor – teen – heer – middel – vierkant – wal ….  

30. De vraag beschreef een heks en haar bezem. Er waren 4 heksen en 10 bezems te zien. Verschil zes. 

 

OMLOOPVRAAG 1: Foto A: Kerk van Ronsele = deelgemeente van Zomergem / Foto B: gemeentehuis van Zomergem  /  Foto C 

niet: herenhuis in Vinderhoute = deelgemeente van Lovendegem / Foto D: kerk van Vinderhoute = deelgemeente van Lovendegem / 

Foto E: kerk van Zomergem / Foto F: Dekenij van Zomergem.  

OMLOOPVRAAG 2: De eerste pijl was te zien op het plan van het infobord van de ‘Slodderspook’ wandelroute. Pijl 7 is wat 

twijfelachtig. Of wij staan op de viersprong en slaan linksaf dus neen of we gaan de pijl voorbij en gaan dan pas linksaf dus ja. 

Antwoord: 1 /NEEN – 2/NEEN – 3/JA – 4/JA – 5/JA – 6/NEEN – 7/JA of NEEN – 10/JA                                         

OMLOOPVRAAG 3: Facultatief de combinaties ‘brood-kelk’(A/5), ‘boek-koord’ (C/2) Deze waren zeer moeilijk te zien.  
D/6 ‘vos-lam’ niet. Raken elkaar niet. Het is niet omdat de vos een schapenvacht heeft dat hij ook een schaap is.  

Ook de combinaties D/8 ‘Vos-voet’, ‘H/1 knop-tak’,  ‘H/2 knop (= ook  bolvormig voorwerp)-koord’ & H/8 ‘knop-voet’ werden 

goedgekeurd. Antwoord:  A/3-(5)      B/3-8       C/(2)-3-7  D/(8)    E/4      F/1     G/5      H/(1)-(2)-(8) 



CABORA    –    4DE
   MDB-MEMORIAL  

FIETS- OF AUTOZOEKTOCHT 
VANAF  1 AUGUSTUS  TOT  1 NOVEMBER 2015 

 

Welkom op de vierde MDB-Memorial ingericht door Cabora. MDB staat voor ‘Maurice Deblaere’.  

Maurice Deblaere was jarenlang bestuurslid van Cabora en bij Argus was hij tot zijn heengaan voorzitter. 

Voor de vierde uitgave kozen we voor een fiets- of autozoektocht van +40 km over zoveel mogelijk rustige wegen 

in het Meetjesland, een landelijke regio tussen de steden Gent en Brugge. Het hart van deze zoektocht ligt in de 

dorpjes Ronsele, Zomergem, Merendree en Vinderhoute waar we telkens een kleine wandeling maken. Tijdens de 

wandelingen lossen we een aantal vragen op.  Buiten deze dorpskernen worden op het parcours ook nog enkele 

vragen gesteld. 

Wie de koppels inrichters een beetje kent, weet dat er al eens een pittig vraagje gesteld wordt en men best de 

vragen goed en alert leest en dan ter plaatse de kijkers nog eens goed de kost te geven om zo tot een degelijk  

resultaat te komen. Toch is deze zoektocht o.i. eenvoudig gehouden. 

We hopen u alvast een aangename dag te bezorgen. Bij de start en aankomst  krijgen we de kans om ook twee 

van onze trouwste sponsors te bezoeken. Bij de startplaats is dit de Snookertaverne Fiesta en bij de aankomst 

van de rit het volkse Café Picco-Bello. Dit zijn ook de plaatsen waar je de schiftingsvragen kan vinden. 

Maurice,  opnieuw hebben wij ons ingespannen om de toer, als aandenken aan een pionier in het rally-rijden, tot 

in de puntjes te verzorgen, zoals jij het graag zag en zei: Pico Bello.   

Eerst nog aandachtig het reglement lezen vooraleer op weg te gaan.  

Deze zoektocht telt mee als de eerste rit  van  het Caborakampioenschap 2016. 

De technische leiding van deze zoektocht wordt verzorgd door Jacques Van Bruaene en Roland Wybouw samen 

met de andere helft van hun bed, respectievelijk Alix Liefooghe en Rita Maertens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E G L E M E N T:    A A N D A C H T I G   L E Z E N  ! 

 1. Gebruikte afkortingen en tekens:   R = rechts,  L = links,  RD = rechtdoor, KU = kies uit antwoord(en), MA = 

mogelijk(e) antwoord(en),  HNV = hier niet vermeld, vgtp = volgens gegevens ter plaatse, gv = geen val, 

< = minder dan,   > = meer dan,  ≠ : is niet, is geen.  

Er zijn geen vallen in de wegbeschrijving, ook niet in de schrijfwijze van de straatnamen en dergelijke. 

2. Antwoordenformulieren afgeven ten laatste op 4 november 2015 bij of opzenden met poststempel van 

uiterlijk  03.11.2015  naar Van Bruaene Jacques, Sint-Michielsstraat 4 te 9000 Gent. 

3. De prijsuitreiking gaat door in de Snookertaverne Fiesta, Droogte 37 te Evergem op zaterdag 28 

november 2015 om 15 uur. Dit jaar zullen de deelnemers in tegenstelling tot voorgaande jaren, hun 

prijs zelf kunnen kiezen. Er volgt ook een waardevolle gratis tombola voor alle aanwezige deelnemers! 

Aansluitend wordt ook het resultaat van het Caborakampioenschap bekend gemaakt met de bijgaande 

prijsuitreiking. Vele redenen dus op massaal op de prijsuitreiking aanwezig te zijn! 

Iedere deelnemer die tijdig een origineel antwoordblad indient, heeft recht op een prijs. Prijzen worden niet 

gereserveerd. Indien u niet kunt aanwezig zijn op de prijsuitreiking, gelieve u te laten vertegenwoordigen 

door iemand die uw prijs kan meenemen.  

Prijzen niet afgehaald tijdens de prijsuitdeling, blijven eigendom van Cabora.

SNOOKER-
TAVERNE 

“FIESTA“ 
Bij Sandra en Serge 

Open 

ma - di - vrij - za vanaf 

13u30 

do vanaf 17u 

zo vanaf  9u30 

Gesloten op wo 
 

      Droogte  37  

Evergem 

Tel. 09/253.64.32 

 

 

Tel. 09/253.64.32. 



4. Elke vraag of opdracht kan één of meer antwoorden hebben, ook al is de vraag in het enkelvoud gesteld. 

Ook bij MA-antwoord kan (maar moet niet) meer dan één van de te kiezen antwoorden juist zijn.  

Bij een ‘Kies uit’ antwoord (KU) is slechts één van de te kiezen antwoorden juist.  

Alleen genummerde vragen of genummerde opdrachten mogen beantwoord worden. 

5. ‘Een’ is een onbepaald lidwoord. ‘Een’ kan dus 1 of meerdere zijn. Als ‘1’ (= één) bedoeld is, wordt dit 
duidelijk gesteld. Een bord/straat = alle borden/straten samen. Het bord/de straat = ieder bord/straat apart! 
Als een aantal wordt opgegeven, telt alleen dit aantal, noch min, noch meer. Vb.: plein met drie bomen  plein 
met twee bomen. Daarmee wordt de gedachtegang uitgesloten: als er drie bomen staan, staan er ook twee! 
6. Wat tussen aanhalingstekens (“   “) staat,  duidt een tekst aan en is als dusdanig identiek terug te vinden. 

Lettertypes spelen geen rol, spaties echter wel.  “EVERGEM”  = “Evergem”  =  “EvERGem”    “Everghem” ;  

“stadsplan”  “stads  plan”. Leestekens en tekens vreemd aan het alfabet mogen weggedacht worden en 

creëren zodoende spaties. Vb.: “d’Udekem - d’Acoz”  =  “d Udekem   d Acoz”. “MIS$EN” = “MIS  EN”. 

Bij eigennamen: “Evergem”  “evergem” – “Deblaere”    “deblaere”.  

In “Herfstzoektocht”  zit o.a. “er” , “erf” , “herfst” , “ tocht”  en omgekeerd (indien gevraagd) “re” en “eh” 

verborgen, maar niet “herfstzoektocht”. In “Gemeente Ertvelde”  zit o.a. “mee”, “en”, “te”, “teer”, “vel” , “veld”, 

“Ertvelde” en omgekeerd (indien gevraagd)  “re”,  “tree” en “nee”, maar niet “Gemeente Ertvelde”.  

Wat niet tussen aanhalingstekens staat, is te vinden als voorwerp of een afbeelding ervan.  

Enkele aanhalingstekens (‘   ‘) spelen geen rol, ze beklemtonen alleen een bepaald gegeven. Ze kunnen ook 

accentueren dat een bepaald gegeven cryptisch omschreven wordt. Een deel van het geheel geldt als geheel, 

vb. een paardenkop = een paard. 

Wat tussen haakjes ( ) staat, houdt NOOIT een val in! Ook vragen of opdrachten tussen haakjes NOOIT  

beantwoorden. 

7. De opeenvolgende klinkers van ons alfabet zijn: a , e , i , o , u  en y. De twintig andere letters zijn 

medeklinkers;  ij = i + j en ≠ y of ÿ. 

De Arabische cijfers zijn: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , en  9.  De Romeinse cijfers zijn: I of J =1, V of U =5, X =10,     

L = 50, C = 100, D = 500 en M = 1000.   

Voor beide soorten cijfers: ieder cijfer is ook een getal, maar ieder getal is daarom geen cijfer! 

De namen van de zeven muzieknoten van de diatonische ladder zijn: do of ut, re, mi, fa, sol, la en si. 

8. ‘Hier’ in de tekst van de wegbeschrijving of in de vragen of opdrachten duidt steeds op de plaats waar u zich 

bevindt langs het parcours. Het slaat niet terug op de tekst in het deelnemingsformulier. Natuurlijk kan de 

tekst in dit bundel overal gelezen worden. 

9. ‘Hier’ (in een vraag) of ‘In de omgeving van’  =  in een straal van maximum 30 m.  ‘Bij’ (in een vraag) of  ‘In 

de onmiddellijke omgeving’ = in een straal van maximum 5 m. ‘Vlakbij’ = binnen een straal van 2 meter. Steeds 

is het herkenningspunt inbegrepen. 

10. Een gemeente ≠ een deelgemeente. Vb.: de gemeente Evergem bestaat uit o.a. de deelgemeenten Evergem, 

Ertvelde, Sleidinge en Kluizen.  

11. Antwoorden als ‘onmogelijk’, ‘strikvraag’, ‘onbepaald’, ‘bestaat niet’ of iets dergelijks, maar ook ‘geen’, ‘nul’ 

(ook cijfer 0), ‘niets’, ‘niemand’ enz. zijn nooit juiste antwoorden, tenzij deze deel uitmaken van of omschreven 

worden door keuzemogelijkheden (KU of  MA). 

12. Nooit private grond betreden, tenzij anders vermeld. 

13. Prisma (Pr) kan behulpzaam zijn: de samenstellers gebruikten de uitgave van 2012. Dit sluit niet uit dat 

de verklaring van een woord, uitdrukking of gezegde ook ergens anders kan gevonden worden, o.a. in Dikke 

van Dale (DvD) en op het internet. Of dat de gangbare betekenis geldt. 

14. We zoeken nooit achter glas, tenzij achter beschermglas (van kapellen, uithang- of etaleerkastjes, enz.). 

Maar zelfklevende gegevens aan de binnenkant van het glas tellen wel mee. 

15. Wat de samenstellers u meedelen, aanvaardt u als juist en waar! 

16. Deelnemen doet u op eigen risico en met eigen verzekering. De inrichters wijzen alle verantwoordelijk-

heid, voor, tijdens of na de zoektocht, af. Het inschrijvingsgeld wordt nooit terugbetaald, ook als de zoektocht 

afgelast wordt door ziekte of overmacht. 

17. Eventuele errata en parcourswijzigingen worden aangekondigd bij op de website van CABORA: 
www.caborazoektochten.com  waar je ook de kleurenfoto’s van twee omloopvragen kan vinden.   

18. Door deelname aanvaardt de deelnemer (m/v) dit reglement en de toepassingen ervan. 

 

http://www.caborazoektochten.com/


WEGBESCHRIJVING EN VRAGEN / OPDRACHTEN 
1. De zoektocht begint bij Snookertaverne Fiesta, Droogte 37 te Evergem. Met gegevens te vinden op de parking  

 voor of naast het terras vooraan deze taverne zoeken wij de oplossing op de eerste vraag. 

 

Vraag 1:  Vreemd: eigenlijk ben ik ‘volledig’ van goud! Ben ik echter vervloekt,  
 word ik het zwarte schaap en sta ik er zò beteuterd bij te kijken!  
 Wat is mijn hier te lezen naam?     
 

 Louis    
 
 
 

SCHIFTINGSVRAAG 2:  Hoeveel speelgoedvoertuigjes (gv) bevinden  
 er  zich in deze bokaal? 
 

 

2. Na deze vraag verlaten we met ons voertuig de parking naar R. en volgen een aanlooproute van ca. 6 km. 
3. Einde straat aan kapel R: Kapellestraat.  
4. Café Welkom R: Reibroekstraat. 
5. 1ste straat L: Hofbilkstraat.  
6. Zijstraten negeren, wordt verder bij kerkhof Brielken. 
7. Aan verkeerslichten R:  N456 richting Sleidinge. 
8. Even voorbij vluchtheuvel, juist VÒÒR de bushalte (met “Kromveldstraatje”)  L:  Kwadeweg.  
9. Na 50 m L: Kromveldstraatje. Even verder over spoorweg. 
10. Na +1,1 km driesprong naar R:  Zevekotestraat (asfaltweg). 
11. 1ste straat L: Hulst (HNV – bordje blijkbaar verdwenen). 
12. Einde weg R: Biezenstraat, wordt verder Linde. 
13. Aan pleintje met boom L aanhouden = betonweg RD volgen:  Linde. 
14. Aan het volgende pleintje met boom en verkeersspiegel  driesprong R: blijft Linde.  
 Hou onmiddellijk halt. In de omgeving van deze driesprong met dit pleintje: 
 
 

Vraag 2:  Vijftien werden er ons misdadig ontnomen, maar na een lange,  
 hachelijke zoek- en zwerftocht kwamen we uiteindelijk terug met  
 hen en nog vierentachtig erbij! Eén kopie van ons (samen met nog  
 vier andere) lijkt hier een thuis te hebben.   101 dalmatiërs 
 Wat is respectievelijk de voornaam van ons beiden? 

 PONGO   -   PERDITA 
 
 

15. Verderop driesprong R:  Bosstraat = richting Lovendegem.  
16.  Rijd even verder voorbij de zaak ‘Van Wiemeersch’, nog wat verder voorbij de driesprong met bushokje  
 om vervolgens halt te houden op de parking voor de tweede zaak van de firma ‘Van Wiemeersch’  
 (rechts van de weg). Met gegevens op deze parking (niet overzijde straat!). Nauwkeurigheid en kwaliteit  
 staan altijd hoog op de waardeladder van deze firma! 
 

Vraag 3:  Hoeveel treden betreedt men om uiteindelijk met de voeten tot bij de nauwkeurigheid te  

 komen?     5   -   5   -   5 

 
 
 
 
 



17. Keer terug en juist voorbij de bushalte 1ste straat R: Eeksken.  
18. Parkeer op de parking (met glascontainer) links van de weg juist voorbij de school. Op de straatgevels  
 van deze school bemerken we allerhande fantasierijke wezens gemaakt door kinderen.  
 

Vraag 4:  Als we al de wezens voorkomend op deze straatgevel in volgorde rangschikken, beginnend aan  
  “ingang lager”  tot  “inkom kleuter”, op de hoeveelste plaats komt dan het glimlachend wezen 
 met oren, voelsprieten, een blauwe trui en een potlood vasthoudend?  
   (de schooltas ≠ afbeelding wezen) 

                  K.U.:  12de   –   13de   –   14de   –   15de   –   16de
 .  

 
 
 

   
19. Parking naar L verlaten en verder RD tot over brug (over de Lieve):  wordt Boterhoek. 
20. Na + 500 m driesprong met spiegel R:  Meienbroek. 
21. Na  + 1,3 km aan pleintje met boom driesprong R: Voordestraat. 
22. Na  + 1,2 km parkeren aan einde weg (werd ondertussen Hogevoorde) in de omgeving van de kapel. 
 

Aan deze kapel is een merkwaardig verhaal verbonden. In de voorgevel is een steen ingemetseld gekapt  
door  Petrus Van Vlaenderen.  Petrus was «nen brave vent en zeer christelijk».  Hij vatte het plan op een 
kapel te bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van het H. Hart en slaagde daar ook in mits de hulp van een 
aantal buren. Nochtans heeft hij tijdens zijn leven weinig bijval gekend. Hij oefende 12 vakken uit, o.a. 
mandenmaker, koordenmaker, visboer, bakker, vlegelkapper, metselaar, pottendraaier, boer, leurder, 
steenkapper,.. doch nooit met succes. Als je de steen bekijkt, waar het cijfer 3 ook een 5 kan zijn, moet je 
inderdaad concluderen dat hij niet zeer handig was en blijkbaar ook niet goed kon schrijven en/of tellen. 
 

Vraag 5:  De loopbaan en leven van deze brave ‘werkman’, Petrus, wordt getypeerd in een  spreekwoord 
  (Pr.),  waarvan men hier een te ‘ontcijferen’ deel kan zien!  Als men de woorden van dit  
 spreekwoord alfabetisch rangschikt, met welke letter begint dan het woord dat zo op de eerste  

 plaats belandt?       MA:  A    –    E    –    O    –    D    –    S    –    T.    twaalf stielen, dertien ongelukken 
 twaalf ambachten en dertien ongelukken 

 

1                  2                       3                    4                           5                      6    
 
 
                                                                                                                  11 - 12  
                                                                                                                              13    14 
          7                        8                               9                  10                
 
 
                                                                                                                        
 
 
      15                       16                                                                



 
 
 

23. Aan kapel L: blijft  Hogevoorde. 
24. Einde straat  aan spiegel L: Legevoorde (HNV). 
25. T-sprong R: Veldeken. 
26. Aan STOP  R:   N9 oprijden. OPGELET: GEVAARLIJK!  
27. Over de brug en aan verkeerslichten L (voorsorteren):  richting Zomergem .  
28. Over de brug (over de Lieve) onmiddellijk R: Lievestraat en parkeer langs het water.  
 Wandel terug over deze brug tot het bord met “mountainbikenetwerk”. Met gegevens op dit bord: 
 

Vraag 6:  Hoeveel gemeenten behorende tot het Meetjesland, vermeld bovenaan rechts in een kader  
 met groene achtergrond (gv), worden ook als startplaats van een mountainbikeroute vermeld?  

                 K.U.:  2    –    3    –    4    –    5    –    6.  

 
 
 

Knesselare 

Zomergem 

Kleit (Maldegem) 
Waarschoot 

Lovendegem 

GENT 



29. Terug naar uw voertuig verder langs de Lievestraat,  wordt  verder Meirlare.  
30. Meirlare ca. 2,5 km blijven volgen en zijstraten negeren. 
31. We rijden over de Daalmenbrug over het Schipdonkkanaal en parkeren in het gras net voorbij deze brug.  
 Met gegevens in de omgeving (aan deze kant) van de brug: 
 

Vraag 7:  Om als fietser tureluurs van te worden, toch! Vanaf de ene kant rechtdoor, vanaf de andere  
 kant naar links, twee keer zelfde bestemming!  Hoeveel meter naar links om deze bestemming 

 te bereiken?                        2000 meter 

 
 
 

32. Verder RD: werd Daalmen.    
33. Driesprong R: Stoktevijver.  
34. Na + 250 m  aan bord met ‘einde zone 30’  1ste straat L:  Eikendreef.  
35. Einde weg L.  We parkeren op het plein op de voorziene stroken in het gras voor de  kerk van Ronsele.  
 

Het dorpje Ronsele, een van de kleinste van Oost-Vlaanderen, is nu een deelgemeente van Zomergem. Ronsele kan 
bogen op een respectabele ouderdom.  In 1105 is er al  sprake van 'Rondeslo' en in 1210 hebben de bronnen het al 
over 'Ranslo'.  Net zoals bij vele andere namen van gemeenten uit het Meetjesland is ook 'ronsel' van Germaanse 
oorsprong.  De betekenis ervan luidt: bosje op een hoge zandgrond.  
Door zijn strategische ligging aan het Schipdonkkanaal was Ronsele zowel tijdens de Eerste als de Tweede 
Wereldoorlog het slachtoffer van oorlogsgeweld.  Eind oktober 1918, tijdens de slag van Ronsele  werd het dorp hevig 
beschoten. Kerk, pastorij, gemeentehuis en heel wat woningen werden tot puin geschoten en vele burgers werden 
gedood.  
Ook in mei 1940 kreeg Ronsele het zwaar te verduren.  Deze gevechten staan bekend als 'de slag van Ronsele'. 

OMLOOPVRAAG 1: Op het parcours van de wandelingen in Ronsele, Zomergem en Vinderhoute namen 
we een aantal detailfoto’s van de infoborden met “Het Meetjesland een echte buitenkans”. Welke van 
de zes volgende foto’s werd(en) gefotografeerd in de gemeente Zomergem?  
(Omcirkel een juist antwoord op je antwoordenblad.)  
foto A: Ronsele (deelgemeente van Zomergem) foto B: Zomergem               foto C: Vinderhoute     
 
 
 
foto D: Vinderhoute foto E: Zomergem foto F: Zomergem                                           
 
 
 

M.A.:   A. foto A  –  B. foto B  –  C. foto C  –  D. foto D  –  E. foto E  –  F. foto F   
 

We lossen in de omgeving van het plein voor de kerk de drie volgende vragen op. Niets op het kerkhof zoeken. 
 



Vraag 8:  Blijkbaar geen ‘KA-tje’ om zonder handschoenen aan te pakken,  
 zeker als ze naar eigen zeggen dan nog zò uit de hoek komt!  
 Hoe noemt dit ‘KA-tje’ zich hier in deze optiek zelf?  
 

 GEVAARLIJKE VROUW 
 
 

Vraag 9:  Op een plaat op een gevel wordt een functionaris van de vroegere gemeente Ronsele  herdacht.

           
 Welk cijfer komt niet voor in de datum vermeld op deze plaat? 

 M.A.:       0   –   1   –   2   –   3   –   4   –   5   –   6   –   7   –   8   –   9.  
 

Vraag 10: Als iets of iemand zo oud is als ik,  
 is het zeer oud!  
 Hier is mijn vermelding met of  
 zonder ‘slag of stoot’ te nemen!  
 Maar hoeveel ouder, uitgedrukt in  
 jaren, is die hier vermeld met mij  
 dan die hier vermeld zonder mij?  
 (Tja, niet op de straat zoeken, alleen op 
 het pleintje en dan gewoon aftrekken!) 
 
 

 1940 – 1918 =   22 

 

36. We verlaten de parking naar L: Burg. Henri Ryckaertstraat. Wordt verder Kleitstraat. Zijstraten negeren. 
37. We parkeren na +1300m op de parking t.h.v. huisnummers 19-21 of op de kleine parking ervoor L van  
 de weg. Hier start de wandeling in Zomergem. 
 

De naam Sumaringahem betekent "woonplaats van Sumar en de zijnen". Waarschijnlijk kreeg een zekere Sumar rond 
500 het grondgebied van zijn vorst in bruikleen voor bewezen diensten. Andere verklaringen menen dat 

Zomergem niets anders betekende dan "zomerverblijf" of brengen het eerste deel van de naam terug op een 

Keltisch woord voor "vergaderen" zodat Zomergem een vergaderplaats zou geweest zijn. Het woord Sumaringahem 
evolueerde later tot Sumeringhem, Somerengem en Somerghem 
De oudste vermelding Sumaringahem dateert van 814. Een andere aanwijzing voor de oude oorsprong van 
Zomergem zou de ligging zijn van het dorpscentrum nabij de samenkomst van twee oude Gentwegen. 
Zomergem verwierf sinds het begin van de 20e eeuw faam met bloementeelt, met name de azaleacultuur. 
 



- De wandeling in Zomergem begint in de Kleitstraat t.h.v. huisnummer 19.   
 In deze straat  gaan we op zoek naar de oplossing voor de volgende vraag.  
 

Vraag 11: VERVALT 
 

-  We wandelen verder richting kerk. 
-  Op het einde van de Kleitstraat gaan we L richting “Rodania” waar we aan het zebrapad de straat  
 oversteken en wandelen tot aan de hoofdingang van de kerk. Van hieruit heb je een prachtig zicht op het  
 Gemeentehuis.  
-  Steek nu terug de straat over (opgelet) en wandel tot ‘t Gemeentehuis en tot  “INGANG GEMEENTEHUIS”. 
-  Wandel  langs voorgevel van het Gemeentehuis en ga op het einde naar R tot aan het oorlogsmonument: 
 

Vraag 12: In welke familienaam, vermeld op dit oorlogsmonument, komt verborgen de naam fonetisch  
 voor van dat,  wat model stond  voor de vorm van de spits van het gemeentehuis?  

 DE FRUYT 

 
 

-  Even voor oorlogsmonument steken we de straat over aan het zebrapad en we wandelen verder naar L. 
 

Vraag 13: Ooit was ‘deze’ hier regelmatig te horen en te zien! Zit je echter figuurlijk  
 in ‘deze’, ben je niet meer van de jongste! Daarom hoef je nog niet  
  ‘verkeerd’ te zitten, volgens hetgene hier wel  wordt  gesuggereerd.   
 Welk gegeven, dat wel degelijk verwijst naar ‘deze’,  maakt daar  
 blijkbaar een toespeling op?  

 DE SCHEVE ZEVEN 
 

-  Juist voorbij de aanwijsborden richting  Hansbeke  &  Bellem  gaan we naar R: Maarten Steyaertplein.  
 We wandelen tot aan de monumentale pomp: 
 

Vraag 14: Wat is de som der cijfers van het jaartal dat aanduidt in welk jaar het bronzen beeld van  
 Martinus Steyaert, hier boven op de pomp, in Zomergem belandde? (Antwoorden met de letter  
 die een goed antwoord voorafgaat.) 
 MA: A. een tweevoud - B. een drievoud - C. een viervoud - D. een vijfvoud - E. een priemgetal. 

 

- We wandelen verder RD  tot de voormalige pastorie, nu Dekenij. (Dekenijstraat 10: HNV).  
 Met gegevens vlakbij en naast het monumentale ingangshek van de Dekenij een eenvoudig vraagje: 
 
 
 
 



UITSLAG  4de MDB-MEMORIAL 2015 

 

   

 P 

160 

S1 

381 

S2 

65 

    verschil verschil 

1 ELPERS HUGETTE Kester 160 19 15 

2 D’HAESELEER MICHEL Kester 160 32 15 

3 VAN HAVER WIM Dendermonde 160 67 18 

4 D’HAESELEER MICHEL 2 Kester 160 69 15 

5 DUERINCK EUGENE Dendermonde 160 82 21 

6 ROTTIERS VIC  Bornem 160 104 30 

7 MAES JULIENNE Bornem 160 120 23 

8 DUERINCK EUGENE 2 Dendermonde 160 167 31 

9 VAN HAVER ROBIN Dendermonde 160 169 1 

10 THIENPONDT ANNETTE Overmere 160 261 13 

11 DE PAEPE NIKITA Overmere 160 266 26 

12 VERHEGGEN HERMAN Overmere 160 275 22 

1 strafpunten 

13 VAN BEEK NICOLE Lokeren 159 174 12 

14 CLEMMINCK GEERT Lokeren 159 223 9 

4 strafpunten 

15 BELLETER LINDA Dendermonde 156 96 36 

16 RAMAN JACQUES Laarne 156 106 40 

17 VAN HOORDE MONIQUE Laarne 156 126 45 

8 strafpunten 

18 WILLEMS FRANK Destelbergen 152 9 47 

19 VERTRIEST ANNIE Destelbergen 152 17 37 

9 strafpunten 

20 MEULEBROUCK  MARLEEN Ieper 151 13 7 

21 DE GRAVE RONY Ieper 151 36 27 

12 strafpunten 

22 ROELS ANNE-MARIE Heusden 148 1 26 

23 SPEECKAERT LYDIA Evergem 148 44 95 

24 DE VEIRMAN OCTAAF Gent 148 131 15 

13 strafpunten 

25 DE VRIEZE MARIANNE Maarkedal 147 16 1 

26 SCHELFHOUT RIA Buggenhout 147 19 35 

27 JACOBS ERIC Buggenhout 147 21 35 

28 VAN DE VELDE PETER Maarkedal 147 44 23 

29 BEERNAERT FRANS Kuurne 147 54 18 

30 GEIRNAERT RITA Ursel 147 71 37 

31 BAERT CHRISTELLE Kuurne 147 84 22 

32 JACOBS KAREL Buggenhout 147 90 12 

33 COLPIN JACKY Buggenhout 147 129 10 

34 PALSTERMAN GERDA Gent 147 218 71 

14 strafpunten 

35 KNOCKAERT HANS Jabbeke 146 170 3 



36 DANNEELS RIA Jabbeke 146 278 6 

15 strafpunten 

37 THIENPONT PETER Gent 145 258 20 

38 TONDELIER MARC Beervelde 145 286 27 

17 strafpunten en meer 

39 NIJS FRANS Gent 143 159 12 

40 VAN EECKHAUTE LISETTE Evergem 142 51 58 

41 GEERINCKX RAOUL  Evergem 142 63 46 

42 TEIRLINCK RAYMOND  Evergem 142 207 66 

43 WEST DIRK Ursel 141 108 31 

44 MATTHYS LUC Sleidinge 140 178 2 

45 DE VLIEGHER BART Sleidinge 138 166 13 

46 TACK BRIGITTE Sleidinge 138 186 4 

47 DE PAUW ERIC Bassevelde 138 197 33 

48 VERWEIRE SONIA Sleidinge 136 285 8 

49 HAILLEZ ANNE MARIE Assenede 135 214 9 

50 VAN DER WEYDE WILLY Assenede 134 141 1 

51 ENGELS MYRIAM Bassevelde 134 171 38 

52 WULLAERT WIM Tielt 128 56 38 

53 MARTENS ROGER Oostakker 127 260 3 

54 COLYN ELS Oostakker 127 266 14                                    

55 ROEGIERS YVETTE Eeklo 127 284 8 

56 PRAET ROGER Eeklo 127 294 17 

57 DE GRAEVE YVAN Gent 126 78 9 

58 DE WITTE GERARD Oostkamp 126 98 16 

59 VERWILGHEN MARIA Nevele 126 145 28 

60 THANDT ERICA Oostkamp 126 198 16 

61 VANDERVEN LOUISE  Eeklo 122 56 20 

62 VANDYCKE MAURICE Eeklo 122 129 45 

63 DEBAETS MAGDA Wingene 121 148 25 

64 HUYSMANS RIA Wingene 121 265 13 

65 BODINO MARC Gent 119 92 9 

66 BAELE ROGER Gent 119 142 14 

67 VAN BAREL HILDA Gentbrugge 118 89 33 

68 GODAERT MICHEL Bassevelde 116 165 37 

69 SPRINGELS  HANS Bassevelde 116 189 41 

70 DE WINTER VEERLE Schellebelle 114 48 90 

71 DE RYCKE MARC Schellebelle 113 91 74 

72 LAVA FILIP Deinze 109 236 3 

73 VAN DE VELDE FRANS & JACQUELINE Terneuzen(NL) 85 170 2 

74 BUYSSE LIONEL Bassevelde  niet ingediend 

75 VAN DE VELDE AGNES  Bassevelde  niet ingediend 

76 DEPUYDT  Bellem  niet ingediend 

77 TUERLINCK Scherpenheuvel  niet ingediend 

78 VLAEMINCK Scherpenheuvel  niet ingediend 

79 GELAUDE JAN Gent  niet ingediend 

80 VERLINDEN DANNY Mendonk  niet ingediend 



81 DEVREEZE Marcel Gent  niet ingediend 

 



Vraag 15: Welke klinkers komen voor in de vlakbij het bedoelde hek op een plaatje vermelde naam van 
 het beroep van de man, die de heropbouw van de dekenij, na de beschietingen door de  

 Duitsers, leidde?  MA:     a   –   e   –   i   –   o   –   u   –   y.   

 bord met bouwmeester aan de binnenkant ???? 

 
 
 

-  We keren nu terug richting pomp en vervolgens kerk.  
-  Op het einde van Maarten Steyaertplein (bij bakkerij) gaan we naar R. 
-  We blijven langs de gevels rond het Marktplein (en rond de kerk)  wandelen tot aan de Kleitstraat om  
 daar terug te keren naar ons vehikel.  Los ondertussen nog twee vraagjes op met gegevens langs dit  
 stukje wandelweg. We bemerken hier ietwat verscholen een heilige met een kind op zijn schouder.  
 O.a daarover een vraagje: 

 

Vraag 16: Welke van volgende omschrijvingen – hel (fel), rund, meetstok (el), reeks (ris-rist),  

 weefsel (stof), leuk (tof), met veel gevoel (fel), slede (ar) – is / zijn  
 geen betekenis van één woord, verborgen in de voornaam van de persoon met een kind?  

         
                     Jozef  -  Maria                                                     Christoffel 
 
 

Vraag 17: Van welk dier vinden we langs dit stukje wandelweg de naam van  
 een zwarte variant?   

 PAARD  

Architect  -  BOUWK. 



 

38.  Wandel terug naar uw voertuig:  rijd verder RD naar en over het Marktplein.  
39.  Aan “Roose”  RD: Steyaertplein. 
40.  Bij pomp RD: Dekenijstraat. 
41.  T-sprong R: Hendrik Claeysstraat. 
42.  T-sprong bij “Brugge” L: Boven (HNV), wordt na “Welkom in Nevele”: Durmstraat. 
43.  Durmstraat blijven volgen tot brug over Schipdonkkanaal.  
44.  Verder RD. Brug over kanaal Gent-Brugge en aan driesprong RD. 
45.  Veldestraat blijven volgen en na  + 2 km  aan “SPAR” L:  Merendreedorp. 
46.  Merendreedorp volgen tot aan de kerk. Parkeer voor de kerk. Opgelet: Blauwe zone. We maken een  
 korte wandeling en lossen ondertussen de vijf volgende vragen  en de 2de omloopvraag op: 
 

Merendree (in 966 Merendra) is een prehistorische waternaam en betekent plaats gelegen aan een rivier met 

meanders of aan een schitterende rivier. 
Het mag worden beschouwd als de oudste en belangrijkste nederzetting in deze streek. Het belang dat deze 
nederzetting kende in de Romeinse tijd leidde tot de vroegmiddeleeuwse ontwikkeling van het dorp. Tijdens de 
woelige 16e eeuw was het een uitverkoren plek voor de hervormingsgezinde Herdopers of Anabaptisten.  
De Sint-Radegundiskerk is het enige kerkgebouw in België dat toegewijd is aan Radegundis. Zij was circa 520 tot 587 
koningin der Franken. Wanneer ze heilig werd verklaard, is onbekend, maar ze werd een tamelijk populaire heilige in 
Frankrijk. Ze is de patrones van de vrouwelijke koks. 
Tot begin deze eeuw was de kerk omringd door een kerkhof zoals je hier op een spandoek kan zien. Op dit kerkhof 
lagen talrijke soldaten begraven, gesneuveld in Merendree tijdens de Groote Oorlog. In de jaren 70 werden de graven 
van deze soldaten verplaatst naar een nieuwe begraafplaats in de Losstraat. Ter nagedachtenis van de gesneuvelde 
soldaten blijft er voor de kerk alleen een sober monument over. 

 

OMLOOPVRAAG 2: In de onmiddellijke omgeving van het parcours van de wandeling in Merendree 
namen we een aantal foto’s van een pijl of een detail van een pijl (gv). Noteer bij elke foto op je 
antwoordenblad een “ ja” als de gefotografeerde pijl je wandelrichting aanduidt of een “neen” als de 
gefotografeerde pijl je wandelrichting niet aanduidt. (v.b. 1/ja – 2/neen)  
(zoek geen val in de afgebeelde pijlen. Voor ons zijn het allemaal pijlen) 

         1/neen                       2/neen                          3/ja                              4/ja 

  
 

-  De wandeling start bij de zuidkant van dit plein aan het infobord met “Slodderspook wandelroute 9 km”. 
 

Vraag 18: Hoewel hij verondersteld wordt een rustige tocht te maken,  
 vlucht hij toch als in paniek! Waarheen? 

MA:    zuidwaarts  -  westwaarts -  noordwaarts -  oostwaarts. 

 
 

 

        5/ja                      6/neen                        7/neen of ja                  8/ja 

 

Z 
 

Z 



-  Wandel richting Bakkerij ‘Chris’. 
-  Voorbij de rode vuilnisbak tot rood geplaveid pad. 
 

Vraag 19: We lezen hier een omschrijving van de naam van een plaats waar het  
 volgens de overlevering heerlijk wonen was: een hemel op aarde!  
 Maar door het zedenbederf der inwoners werd dit idyllisch oord  
 verzwolgen door de zee, zo zegt de legende. Wat is de naam, zoals hier  
 verwoord, van deze mythische plaats aan de westkust van Afrika,  
 te zien van op ons wandelparcours?  
 

 Het verdronken eiland   
 

-  Volg de rode straatbekleding naar L, richting “parochiezaal”. 
-  “Parochiezaal” L.  
 

Vraag 20: “Als we gaan dansen dan draait alles rond. M’n hoofd in de wolken, m’n voeten van de grond. 
 Ik brand van verlangen, een heerlijk gevoel. Dit is pas liefde wat ik voor je voel.”  

 De titel graag van dat, waartoe dit rijmpje behoort,    IN VUUR EN VLAM 

 ‘t is hier dan ook het schouwspel van dezelfde soort! 
 En ook, wetende dat links en rechts vormen één geheel,   

 hoeveel paar afgebeelde ogen zijn van dit tafereel een deel?     11 

    

 
 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 



- Bij de parking achter de kerk t.h.v. de verlichtingspaal met “825” L: het klinkerpad tussen haag en  huisgevels.  
-  Voor bord met “uitgezonderd plaatselijk verkeer” L  richting “onder den Toren” en hoofdingang van de kerk. 
-  Voorbij de voorgevel van de kerk L. Hier eindigt de wandeling maar niet zonder langs deze zijgevel van de  

 kerk te wandelen. Met gegevens o.a. op of aan deze zijgevel en het oorlogsmonument nog 2 vraagjes: 
 

Vraag 21:  Noteer, volgens plaatselijke gegevens, van elk van onderstaande stellingen op uw antwoordenblad een  
 “J” als de stelling juist is of een “N” als de stelling niet juist is (bv.: 1:J 2:N 3:J). 

1. Er ligt hier iemand begraven met ‘weinig 
calorieën’. 

1:J     (LIGHT) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
             2.  Iemand verdiende het niet om hier te  
                  werken in de zielzorg. 

                       2:J       (onweirdig) 
 
  
 
 
 

2.          3.  Er ligt hier een gesneuvelde soldaat  begraven,   
3.               die volgens  het 2de deel van zijn naam, geen angst    
4.              betoonde bij gevaar.  

                     3:N   

 

Vraag 22: Al was het kalverliefde, hij ‘kreunde’ uit liefde  
 voor haar! Haar familienaam, hier te lezen, in  
 combinatie met de voornaam van de plaatselijke  
 bakker: zij is het! Wat is de voornaam, in  
 hardsteen vermeld,  van die met haar familienaam? 

 RENE 
 

47. Met ons voertuig de parking naar L verlaten:  Merendreedorp wordt verder Lostraat.  
48. Lostraat blijven volgen en zijstraten negeren over + 2,5 km. 
49. Net voorbij wit huis nr. 81  bij broodautomaat R:  Brouwerijstraat. (Opgelet: smal straatje.) 
50. 2de straat L: Hooimeersslag. Dit is aan bord met “5t”. 
51. T-sprong R: Molendam. (HNV) 
52.  Parkeer  na +500m (voor molen) juist voorbij brugje met bord met “5t”  aan de beek ‘oude Kale’ R op aardeweg. 
We begeven ons naar het bord met “Lut de Block”: met gegevens o.a. op dit bord volgende vraag. 
 

Vraag 23: Hoe wordt volgens gegevens het paradijs nog genoemd?   
 

 EDEN  
 HEMEL    (vraag 19: hemel op aarde) 

 HEAVEN  (vraag 27) 

 HOGERE SFEREN (vraag 27) 
 



 
In de omgeving van dit brugje: 
 

Vraag 24:  Volg de instructies hierna:  
 1. Splits in twee.  
 2. Speel met die twee haasje-over.  
 3. Zet nu tussen bedoelde twee een kortere van drie en een kortere van twee.  

 Kan je nog volgen?      JA 

 Of wordt je er gek van? NEEN 

 Wij zullen nog wat helpen. Als je een tik krijgt van wat je hier in de verte ziet ben je beslist je verstand  
 kwijt maar het zal je anderzijds het antwoord bezorgen op deze vraag.   

 Welk plaatselijk gegeven wordt hiermee bedoeld?  straatnaam “MOLENSLAG” 
 

53.  Verder en stop  +200m voorbij de molen aan parking van het kerkhof. In de omgeving: (niet op het kerkhof)  
 

Vraag 25:  Wat is het verschil tussen de afstand van een wandellus in de Oude Kalevallei en de afstand van de  
 fietsroute, ook in de Oude Kalevallei, volgens gegevens ter plaatse? 

 MA:    A. 14.700 m    –    B. 16.700 m    –    C. 16.000 m    –    D. 10.700 m    –    E. < 10.700 m 

 
 



 

54.  Vervolg uw weg. Rondpunt met kapel 2de afslag: Bergstraat.  
55. “STOP” RD: Dorsweg = richting ‘Vinderhoute dorp’. 
56. Voor kerk haakse bocht naar L en parkeer in de Kasteellaan op de voorziene parkeerstroken of indien geen plaats  
 in de omgeving van de kerk. 
 

Vinderhoute wordt voor het eerst vermeld in 966 als Vindreholt. Holt betekent bos maar Vinder zou volgens de 

ene teruggaan op vinder of "rechter", volgens een ander zou het betekenen "plankenbrug zonder leuning". 
Het is langs alle kanten door water ingesloten, namelijk door de Brugse Vaart, de Ringvaart, de Gavergracht en de 
Oude Kale.  Niettegenstaande zijn ligging op een boogscheut van Gent heeft het zijn landelijk karakter goed weten te 
bewaren, mede dankzij het vijftal grote kasteeldomeinen die het op zijn grondgebied van nauwelijks 359 ha telt. 
Tijdens onze wandeling passeren we het prachtig kasteel Schouwbroek. In de tuin, voorbij de toegangspoort, staan 
drie grote tamme kastanjes, waarvan één de dikste van België is. 
 

De wandeling start in de Kasteellaan aan de infoborden met “Meetjesland” en “Oude Kalevallei”.  
 In de omgeving van deze borden: 
 

Vraag 26:  Castor en Pollux zijn als twee heldere sterren gemakkelijk te herkennen aan het firmament.  

 Hier zijn die twee samen onder een andere gedaante in beeld gebracht. Hoeveel maal?   5 maal 
 Je hoeft voor het oplossen van deze vraag niet op een heldere nacht naar hier te komen.  
 Overdag goed tellen, en liefst meer dan eenmaal (gv), zal je tot een goed antwoord leiden.   

 
 
 

We wandelen richting kerk. 
In de omgeving van de hoofdingang van de kerk: 
 

Vraag 27:  Maak van de kleur van de kollebloem, zoals Dr. John  
 het schreef, een verklikkertje.   LED 
 Voeg er de naam bij van de ‘Duitser’, te zien boven die 
 kollebloem.    ZEPPELIN 
 Zij bezongen o.a. de vreemde ‘laatste weg naar  
 hogere sferen’, hun grootste succes. 

 Wat is hun zo bekomen naam? LED ZEPPELIN 

 Wat is de vreemde titel van het bedoelde ‘grootste 

  succes’?   STAIRWAY TO HEAVEN 

 Hoeveel volgden er deze ‘laatste weg naar hogere  
 sferen’  bij de ondergang van deze ‘Duitser’? 
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Voor deze omloopvraag beperken we ons tot een wandeling rond de kerk via o.a. de twee metalen dubbele hekken. 
In de omgeving van deze wandelweg rondom de kerk: 
 
 

OMLOOPVRAAG 3:  
Welke van volgende gegevens, samen te zien, raken ook elkaar? Antwoorden met een letter/cijfercombinatie. 
(v.b. Er is een brood en arm samen te zien die elkaar raken antwoordt dan  A/1) 
 A) brood   1)  tak    E)  adelaar                 5)  kelk 
 B) spijker   2)  koord   F)  krans                  6)  lam 
 C) boek   3)  hand   G) hostie                     7)  rol 
 D) vos   4)  kroon   H)  knop                 8)  voet 

 
 
 

Wandel nu voorbij de kerk verder RD. 
Eerste straat R: Vredesdreef. In het begin van deze straat en vervolgens verder: 
  



 
 

Vraag 28:  Vervang in mij  de naam van een dier door de naam van een bolgewas. Welke naam van een  symbool  

 bekom je dan?  Vredesdreef      VREDESDUIF 

 En hoeveel maal kom ik voor in deze straat?     9 

 
 

Einde straat R: Schoubroekstraat. We wandelen tot de toegangspoort van het kasteel Schouwbroek en keren dan 
langs hetzelfde  parcours terug naar onze wagen of fiets, maar eerst hier nog een vraagje: 
 

Vraag 29:  Welk gegeven, waarvan de naam al dan niet verborgen voorkomt in een woord op het infobordje met  
 ”Schouwbroek”,  komt ook voor in de onmiddellijke omgeving van de oprit naar de toegangspoort van  
 Kasteel Schoubroe(c)k? 



 

 
 
 

BEL  -     BOMEN  -  HEER  -  LAND  -  

VIERKANT  -  TEEN  -  OOR  -   

EN????  -  MIDDEL  -    LEEUW  -  

BOOM 
 
 
 

Cijfers zijn cijfers: dus geen afbeelding van het geschrevene. 

Naar analogie: & is een symbool dus geen afbeelding van en??? 



57.  We vervolgen onze weg in de Kasteellaan.  Einde straat  R.  
58.  Rond punt 2de afslag  richting brug over kanaal Gent-Brugge: Drongense Steenweg.  Wordt verder Bilksken. 
59.  Aan lichten grote baan N9 L = richting Eeklo.  
60.  Aan lichten R: Appensvoordestraat.  
61.  Driesprong L: Kuitenberg. = richting Evergem.  
62.  Driesprong:  Kuitenberg blijven volgen over + 1km.  
63.  Driesprong R – brug over de Lieve:  wordt Kuitenbergstraat 
64.  Viersprong R: Kleine Moerstraat. 
65.  Viersprong L:  Belzeelsestraat en parkeer in de omgeving van de kerk.  
 

 Met gegevens uitsluitend op de voorgevel   van het café rechtover de kerk: 
 

Vraag 30:  ‘k Vlieg door het luchtruim en kraai van de dolle pret 
  nadat ik mij op mijn ‘zuinig stokkie’ heb gezet. 
  alsof ik de sterren zal gaan kuisen 
  gedaan met brandstapels en kruisen! 
  Ik ben hier vele malen te zien 
  en je krijgt alvast een tien op tien, 
  als je weet te vertellen hoeveel is het verschil tussen mijn afbeeldingen 
  en  van mijn  ‘zuinig stokkie’ eveneens zijn  afbeeldingen! 

  KU:     nul   –   1   –   twee   –   3   –   vier   –   5   –   zes.  

             

 
 

66. Viersprong RD (Belzeledorp) 
67. Driesprong RD (Oosteindestraat)  
68. Oosteindestraat wordt verder Schoonstraat 
69. Schoonstraat blijven volgen tot kruispunt met N465 RD Brielken.  
70. Driesprong R  richting centrum (Hoeksken). 
71. Viersprong R richting kerk en parkeren op het Marktplein.  
Wandel naar onze sponsor ‘Picco Bello’. 
 

SCHIFTINGSVRAAG 1:  Hoeveel schakels  (gv) bevinden er  zich in deze bokaal? 
 

 
 



(Opgelet: d.i. de eerste schiftingsvraag, bij de startplaats vond u de tweede schiftingsvraag! Houd daar rekening mee 
bij het invullen van uw schattingen in het juiste vakje op het antwoordenblad.) 
 
 

EINDE VAN DE ZOEKTOCHT.  
 

Cabora dankt u voor uw deelname en wenst u een behouden thuiskomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIEK 
FRANK 

NUYTINCK 
 

Open 

di - vrij: 9u - 12u 
& 14u - 18u  

 za: 9u - 12u & 14u - 17u 
 maandag gesloten 
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