
CABORA    –    6de  MDB-MEMORIAL 2018   –   ANTWOORDENBLAD 
  

 NAAM:   Fouten: 

 

 ADRES:                                                                                                                                       /87 
 

          

 

 SCHIFTING 1  220 S1 (verschil)          

 SCHIFTING 2   0 S2 (verschil)  

 

PARCOURSVRAGEN  

1     FIETS 2 18   Oranje  vierkant  2 

2     GEVAERT 2 19    2 – 4 – 5 – 8  – 15  
 1-1-1 

     1-1 

3   12 – 2120 1-1 20      21       2 

4   14 - 32  1-1 21 G. De Rudder - G. De Ruddere 1-1 

5      A/5  B/2  C/6  D/3  E/1  F/4 
1-1-1 

1-1 
22  MAAGD 2 

6    LEON 2 23  A    F 
 1-1-1 

  1-1 

7   A – B – d 1-1-1 24  TITULARIS - PASTOR - DOM 1-1 

8    E 2 25  GEANULEERD (gegevens verdwenen) X 

9   6 2 26   A minder dan 9  2 

10   50 2 27   AUDI / JA 2-2 

11  GEANNULEERD (vraag verkeerd gesteld)   X 28    C      D    E 

 1-1-1 

1-1 

12   E meer dan 5 2 29    7  2 

13   STORY 2 30    A tweevoud E priemgetal 
 1-1-1 

 1-1 

14   V (5de)  2 31   letter n 2 

15     7    2 32   tenen 2 

 16   18 APPRIL J635 2 33 toren SINT-CHRISTOFFELKERK 2 

 17          D    2    

OMLOOPVRAAG 1                                                    OMLOOPVRAAG 2                      

Volg. foto’s: 4 6 (6 4) 3 1 8 5 2 (2) 7 
 1-1-1 

   1-1 
   7   2 



Een woordje uitleg…  

VRAAG 1: OPWARMETJE:  in FIESTA –A / S & T van plaats verwisselen.→ FIETS 

VRAAG 2: Afzonderlijke bekeuring  = BON APART → Napoleon voorafgegaan door GEVAERT. 

VRAAG 3: Tweemaal vermeld! 1920 = 12  –  MCMXX = 2120  

VRAAG 4: 
Op het bord: TOTAAL 14.  OPGELET: tweemaal antwoorden!! Ook het echte kerkhof meetellen  

= 14 echte bomen + 18 bomen afgebeeld op het bord: TOTAAL 32. 

VRAAG 5: 

A/5: “PIERRE PAUL SERDOBBEL” → Was een goede echtgenoot / B/2: “KAREL LEBEGUE” → Was 

notaris / C/6:” WEL EDELEN HEER JAN BT HENSBROECK” → Was schepen in Gent / D/3: “THOMAS 

JACOBUS DE BRUYNE”→ Rusten de beenderen / E/1: “CHARELS  VAN SCHUERBEKE”  → Was 31 

jaar koster / F/4:   ANNAE MARIAE ROOSEN ENGELBERTI  → gestorven op 21 januari 1816. 

Er was een tikfoutje in de vraag → “ bij het juiste cijfer van de naam die samen hoort met de één van die 

beweringen.”    Wie alleen op bewering 1 antwoordde. Werd ook juist gerekend. 

VRAAG 6: Tussen Paul Eyskens & Jacques Pissens  Leon Van Cauwenberge zonder geboorteplaats vermeld. → LEON 

VRAAG 7: Tweemaal het cijfer ‘8’ met respectievelijk A & B. Maar ook onder telefoonnummer met cijfer 8 de letter d. 

VRAAG 8: 
Op muur van pastorij 1886 / Op driesprong 1991 & 1998 / Pastorij was ook afgebeeld. In de onmiddellijke 

omgeving kon je 1953 lezen. Dus alleen E.1840 was niet te zien. 

VRAAG 9: 
W –T – R – D – N  1x te zien. K was tweemaal te zien maar de K van Mariakerke mocht je niet gebruiken = 

eigennaam. TOTAAL 6. 

VRAAG 10: 32 bollen aan de spijlen + 1 aan kindje Jezus + 17 onder dakgoot. TOTAAL 50. 

VRAAG 11: Geannuleerd. De vraagstelling was niet zuiver. MEA CULPA!! 

VRAAG 12: 2x CB in steen op kasteel  /  3x CJK / 1x op windwijzer op dak. ANTWOORD E: meer dan 5. 

VRAAG 13: Verwijzing naar het sensatieblad STORY. 

VRAAG 14: 
OPGELET: In statie I & VI draagt Sint-Cornelius handschoenen. Dus zien we in statie 1 maar 7 handen & in 

statie VI 6 handen. In statie V  zien we 8 handen. Antwoord Vde of 5de . 

VRAAG 15: 
RUSTPLAATS DER ECHTGENOTEN MINOODT DE PREIJKE.  OPGELET:twee opeenvolgende 

letters ≠ drie opeenvolgende letters. Dus niet I J K. Antwoord 7. 

VRAAG 16: Opgelet: APPRIL met 2x de letter P.  ANTWOORD: 18 APPRIL J635 

VRAAG 17: 
MARIA NOBERTINA FRANCISCA    geboren in 1792 & overleden 24   9 ber    1876   op 84 jaar     =   24 

november  1876. → 9 ber = NOVEM + BER → NOVEM = 9 in het Latijns. 

VRAAG 18: 

Het klein broertje is het kleinste bord van de vier met het logo van het Wit-gele kruis → We zien op dit 

bordje 2 gele,  één witte maar ook een oranje vierkant. Dit is in tegenstelling met de naam van deze 

organisatie. 

VRAAG 19: 
Duim is hier in de betekenis van een uitholling in de greep van een hengel.  

Gewoon goed rondkijken. 2 – 4 –  5 – 8 – 15. 

VRAAG 20: 
Telkens de som van de cijfers van de respectievelijke jaartallen en het aantal slachtoffers in datzelfde 

jaar.1914 = 15 + 3 slachtoffers = 18 / 1915 = 16 + 5 slachtoffers = 21 / 1916 = 17 + 4 slachtoffers = 21 /enz.. 

VRAAG 21: OPGELET: De naam is tweemaal vermeld → G. De Rudder - G. De Ruddere 

VRAAG 22: We lezen op een steen “DE MAEGDT” en even verder een afbeelding van het dierenriem → MAAGD 

VRAAG 23: 

Opnieuw opgebouwd in de 17e eeuw (1616) / De toren gerestaureerd in de 18de eeuw / Begin 19de eeuw 

belangrijke uitbreidingen. Ook in 1896-97 / Zie ook inleiding over Lovendegem: “De St-Martinuskerk werd 

in 1970 -75 gerestaureerd.”,   dus ook restauraties in de 20ste eeuw. ANTWOORD: 16de – 21ste . 

VRAAG 24: TITULARIS – PASTOR – DOM …. 

VRAAG 25: GEANNULEERD: Gegevens gedeeltelijk verdwenen. 

VRAAG 26: 
OPGELET: rechthoekige bord → het groen bord is niet rechthoekig dus niet meetellen. Alleen op het bord 

met “BLOSO” tellen = 6 x.  ANTWOORD: A. minder dan 9 

VRAAG 27: Op klok “AUDI” Ook de vraag  “Gevonden?” antwoorden.  ANTWOORD: AUDI / JA. 

VRAAG 28: 
“Brevete” 4x  en  “PAT” “15x” te zien.   “D  WA” , “argenta”  en “STOP” 2x te zien.  

Opgelet: éénmaal “DWA” zonder spatie. ANTWOORD C – D – E. 

VRAAG 29: 
Voor de letter ‘o’ werd tweemaal dezelfde pons gebruikt. Niet de ‘u’ & de ‘y’ gebruiken. De naam Hugo 

Van der Cruyssen maakt geen deel uit van het gedicht. ANTWOORD: 7.  

VRAAG 30: 

Op het beeld zien we 8 vuurwapens. We zien op het beeld  een kind, een hond en een reiger en van hieruit (= 

vanuit de omgeving), een  slang (op huis) / een stier (op café) / een haan (op kerk) = 6.  8-6=2 

ANTWOORD:  A. een tweevoud  –   E. een priemgetal. 

VRAAG 31: In “Kannunik” de letter n op de verkeerde plaats. 

VRAAG 32: De grote tenen van de stenen reus. 

VRAAG 33: 
Met ‘stoerdoener’ wordt verwezen naar een haan. Een haan heeft sporen. Te zien op de toren van de Sint- 

Christoffelkerk. 

OMLOOP- 

VRAAG 1 

Goed kijken was hier de boodschap. Eénmaal rangschikken was voldoende.  

4 6 (6 4) 1 3 8 5 2 (2) 7. 

OMLOOP-

VRAAG 2 

Alleen “Pastor S. Petri” is geen benaming voor kanunnik Triest maar wil zeggen pastoor van de Sint-

Petruskerk. Ook “kannunik Triest” in “kannunik Triestlaan” is juist. Bij gebruik van de term ‘VERMELD’ 

moeten  alle vormen of varianten die het betreffende gegeven aanduiden meegeteld worden. ANTWOORD 7 



CABORA    –    6DE   MDB-MEMORIAL 
ZOEKTOCHT    VAN  4 AUGUSTUS TOT  11 NOVEMBER 2018 

 

De zoektocht begint bij Snookertaverne Fiesta, Droogte 37 te Evergem. Met gegevens te vinden aan de voorkant van 
deze taverne zoeken wij de oplossing voor de eerste vraag. Een opwarmertje, eenvoudiger kan niet. 
Vraag 1: Welke naam van een vervoermiddel bekom je wanneer je in  een  hier meermaals in grote letters te lezen 

woord één letter weglaat en één letter van plaats verwisselt? TIP: Je kan er deze zoektocht mee aftuffen. 

FIETS in FIESTA –A / S & T van plaats verwisselen.   
 

 

WANDELING IN WONDELGEM 
Tijdens deze korte wandeling los je de volgende 7 vragen op. 
De wandeling start aan het oorlogsmonument. ( gelegen 50 m 
voor de hoofdingang van de kerk.) 

 

De namen "Wondelgem" en "Vroonstalle" zijn Germaans en gaan terug tot de Merovingische tijd. Tot deze bezittingen 
behoorden onder andere het oude dorp Wondelgem dat ‘villa Gundinglehem’ werd genoemd en niet anders betekent dan 
‘het domein waar vroeger de woonplaats van de lieden van Gundilo stond’. Naar aanleiding van de godsdienstoorlogen in 
de 17de eeuw, verlieten veel bewoners het dorp en vluchtten naar Gent, waardoor Wondelgem zo goed als verlaten werd. 
Vroonstalledries werd voorheen ook Stallendries of Spillendries genoemd. Het was oorspronkelijk een uitgestrekt 
Merovingisch kroondomein Marka met een grote hoeve dat de oudste sporen van bebouwing in Wondelgem bevat. 
Al in de twaalfde en dertiende eeuw gebruikten herders de dries als verzamelplaats voor hun schapen. 
De oorspronkelijke Sint-Catharinakapel verdween na een zwaar onweer en de vernieling door de Calvinisten in de 16de  
eeuw. In 1683 startte de bouw van de huidige Sint-Catharinakerk met het omringende kerkhof. 
In 1921 werden 2,6 hectare van de dries bebost. Verspreid over de dries kunt u een aantal merkwaardige bomen 
bewonderen, zoals een opvallende zwarte walnoot die door zijn omvang vrij zeldzaam is. 

 

Met gegevens aan de voorkant van het oorlogsmonument: 
Vraag 2: ‘Afzonderlijke bekeuring’ zo hebben we de familienaam omschreven van een notoire Corsicaan, klein 
van stuk.  Dit  laatste  compenseerde  hij  door  het stellen  van grote daden.  Hier lezen we alleen zijn 
voornaam voorafgegaan door een andere familienaam. Welke familienaam? 
Afzonderlijke bekeuring  = BON APART → Napoleon voorafgegaan door GEVAERT 
 

 
 
 
 

In de onmiddellijke omgeving van het oorlogsmonument werd een Amerikaanse eik aangeplant als vredesboom 
ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. 
Vraag 3: Wat is de som van de cijfers van het vermelde  jaartal dat het jaar van de aanplanting van deze boom 
aangeeft? 

12 (1920) – 2120 (MCMXX) 

 

 
 

 
Begeef je voorbij het metalen hek richting kerk en los in de onmiddellijke omgeving van dit hek volgende vraag op. 

 
 
 



Vraag 4: Hoeveel  bomen,  afgebeeld op het bord met “Het nieuwe beheer van de begraafplaats”,  bevinden 
Zich binnen  de omheining (haag)  van   het kerkhof? TIP:  De rand van het afgebeelde plan op bedoeld bord is de 
omheining van het kerkhof. 

Er wordt niet gevraagd naar het aantal afgebeelde bomen op het bord maar naar 

het aantal bomen binnen de omheining.  

Dit zijn er 18  op het bord (14 binnen omheining + 1 op legende + vrijheidsboom + 

2 voor kerk) + 14 echte bomen = 32. 

Uiteraard telt een afbeelding ook voor werkelijkheid en op het bord waren er  14 

bomen afgebeeld binnen de omheinig.  

Dus 2 antwoorden 14 - 32  
 

 

Begeef je naar het portaal van de kerk. Wandel vanaf hier rond de kerk en los ondertussen de volgende vraag op. 
Vraag 5: Hieronder noteerden we zes namen die vermeld zijn op een gedenksteen op of aan de kerk. We geven 
hier ook  zes  beweringen  die elk vgtp toepasselijk  zijn op  één van  deze personen.  Zet de passende 
letter bij het juiste cijfer van de naam die samen hoort met de één van die beweringen. (v.b. 3/A) 

A: “PIERRE PAUL SERDOBBEL” 
B: “KAREL LEBEGUE”    
C: ” WEL EDELEN HEER JAN BT HENSBROECK” 
D: “THOMAS JACOBUS DE BRUYNE” 
E: “CHARELS  VAN SCHVERBEKE” 
F:   ANNAE MARIAE ROOSEN ENGELBERTI 
 

1. Was 31 jaar koster. 
2. Was notaris. 
3. Rusten de beenderen. 
4. gestorven op 21 januari 1816. 
5. Was een goede echtgenoot en goede vader. 
6. Was schepen in Gent. 
 

A: “PIERRE PAUL SERDOBBEL”                                     5. Was een goede echtgenoot en vader. 

B: “KAREL LEBEGUE”                                                      2. Was notaris. 

C:” WEL EDELEN HEER JAN BT HENSBROECK”          6. Was schepen in Gent

D: “THOMAS JACOBUS DE BRUYNE”                          3. Rusten de beenderen 

E: “CHARELS  VAN SCHUERBEKE”                         1. Was 31 jaar koster.  

F:   ANNAE MARIAE ROOSEN ENGELBERTI               4. gestorven op 21 januari 1816. 

A/5 – B/2 – C/6 – D/3 – E/1 – F/4  

Er was een tikfoutje in de vraag → “ bij het juiste cijfer van de naam die samen hoort met de één van 

die beweringen.”    Wie alleen op bewering 1 antwoordde. Werd ook juist gerekend. 



 
Wandel  terug naar het metalen hek en los ondertussen een vraagje op met een gegeven op de eerste rij graven. 
Vraag 6: Vermoedelijk werd wegens plaatsgebrek op een graf de geboorteplaats van een overledene weggelaten. 
Wat is de voornaam van deze gestorvene? 

LEON 

 
 

Tussen Paul Eyskens  
& Jacques Pissens  
was Leon Van 
Cauwenberge zonder 
geboorteplaats 
vermeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wandel voorbij het hek naar L richting pastorij. 
Los ondertussen de 2 volgende vragen op in de omgeving van dit stukje wandelweg. 
Vraag 7: We bemerken een speelterrein aangelegd met boomstammen en waar ook een kudde schapen graast. 
Welke letter bevindt zich juist onder  het cijfer ‘8’ in de onmiddellijke omgeving van het “speelterrein”? 

B – A – d 
Tweemaal het cijfer ‘8’ met respectievelijk A & B eronder. Maar ook onder telefoonnummer met cijfer 

8 de letter d. (ook i werd goedgekeurd) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vraag 8: Welke van volgende jaartallen is niet vermeld in de onmiddellijke omgeving van de pastorij? 

KU: A. 1991        –        B. 1998         –        C. 1868        –        D. 1953         –         E. 1840 
 
Op driesprong 1991 op bord over de groendienst & 1998  achteraan op verkeersbord 
Op muur van pastorij 1886  
De pastorij was ook afgebeeld. In de onmiddellijke omgeving kon je 1953 lezen.  
Dus alleen 1840 was niet te zien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hier eindigt onze wandeling in Wondelgem. Zoek uw wagen op.
 

 

 



Begeef je via de trap naar de gedenksteen met  “VAN TIEGHEM DE TEN BERGHE” voor een vraagje. 
Het metalen hek kan soms gesloten zijn maar de nodige gegevens op deze steen blijven duidelijk zichtbaar. 
Vraag 9: De  tekst op  deze  steen  werd  met  metalen  letters  aangebracht.  Een aantal  van deze letters zijn 
verdwenen. Toch kan je gemakkelijk achterhalen over welke letters het gaat. Hoeveel medeklinkers 
die éénmaal verdwenen zijn in deze tekst tel je dan? Hou geen rekening met de eigennamen. 
 

WERD MARIAKERKE SYBOLISCHE FRANK  TEN BURGEMEESTER 

DE SCHEPENEN 
 

6 

W 1x 

E 4x 

K 1x 

O 1x 

I 1x 

C 2 x 

T 1x 

R 1x 

D 1x 

N 1x 

 
 
 

W –T – R – D – N  1x te zien. K was tweemaal te zien maar de K van Mariakerke mocht 
je niet gebruiken = eigennaam. 
 

Terug beneden wandel je naar L tot aan de zijgevel van het kasteel. Aan deze zijgevel is  de 
trap en het terras  versierd met een prachtige smeedijzeren leuning met krullende spijlen.  
Aan deze spijlen zien we o.a. spiralen en volle of open bollen (hiernaast afgebeeld). 

Vraag 10: Hoeveel volle bollen tel je aan deze zijkant van het kasteel? 
(gewoon tellen geen val) 

50 
32 aan de spijlen +  17 onder 

dakgoot + 1 aan kindje Jezus . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Mariakerke bestond oorspronkelijk uit 70% moeras. Op de rest stonden stukken grond met landgoederen  zoals nu het 
huidige Claeys Boùùaert en het Sint-Paulusseminarie. Het stond met met één enkele weg met Gent in verbinding, de  
huidige Brugsesteenweg. Mariakerke werd in 1793 een zelfstandige gemeente en kreeg toen zijn definitieve naam. 
Daarvoor was er sprake in 15de en 16de eeuwse geschriften van Meeriskercke, Merekercke, Meirekercke en Mariakercke. 
Mariakerke werd reeds van in de 17de  eeuw in twee doorsneden door de Brugse Vaart. De twee helften werden verbonden 
door de Mariakerkebrug, een brug die meerdere malen werd opgeblazen tijdens diverse oorlogen. De twee helften, 
Mariakerke-Centrum en Mariakerke-Oost hebben door de eeuwen splitsing een eigen cultuur ontwikkeld. 
In de 18de eeuw werd de verbindingsweg met Eeklo aangelegd door Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk, nu de N9. 
In het tweede deel van de negentiende eeuw trokken veel inwoners naar de fabrieken in Gent. De fabriekseigenaars en 
rijke stedelingen bouwden er op het einde van de negentiende eeuw kastelen als buitenverblijven. De meeste van deze 
kastelen zijn bewaard gebleven en maken van Mariakerke een echt kastelendorp (net zoals Vinderhoute en Lovendegem). 
In 1976 komt er de fusie met Gent. Sindsdien is Mariakerke deelgemeente van Gent. 
 

START WANDELING IN MARIAKERKE 
Los de eerste omloopvraag op tijdens uw wandeling in Mariakerke: 
Omloopvraag 1: De familienaam van  de Gentse bankiersfamilie  Claeys  Bouuaert  wordt hier meerdere keren 
vermeld maar de schrijfwijze is niet altijd identiek.Tijdens de wandeling namen we foto’s met een deel van deze 
naam. Rangschik deze foto’s in de volgorde waarin je het gefotografeerde voorbij gaat tijdens je wandeling in 
Mariakerke. (Vb. 76543281) 

4 6 (6 4) 1 3 8 5 2 (2) 7 

 

 
 
 
 
 
Wandel op het einde van de parking naar R ‘Kasteeldreef’ HNV. 
Zo beland je aan de toegang van het domein Claeys-Bouüaert. We houden hier even halt voor een vraagje. 
 
 
 
 
 



Vraag 11: Volgende negen – Jolly Jumper,  Bobbie,  Gargamel ,  Clarence,  Jumbo,  flipper,  Cantecleer,  Calimero, 
Leda en Donald Duck – zijn namen die gegeven werden aan bekende ‘verhaal’ dieren.  
Hoeveel verschillende dieren zijn van hieruit te zien behorende tot de familie van een van bovenstaande 
negen? Tip: Clarence = familie van de leeuwen. KU:  1   –   2   –   3   –   4   –   5   –   6   –  7   –   8   –   9. 
 
OPGELET: Gargamel & Leda zijn geen namen van dieren  maar namen van mensen.  

Maar de inrichter zegt dat volgende ‘negen’ namen van dieren zijn (de inrichter spreekt altijd de 

waarheid) dus moet je hier de mens beschouwen als zoogdier van de soort Homo Sapiens familie van de 

primaten. 

‘flipper’ zonder hoofdletter is geen eigennaam en moest je schrappen in de mogelijke antwoorden.  

Maar OPGELET: Er waren 10 mogelijke antwoorden . Na 

schrapping van ‘flipper’ bleven er 9 mogelijk-heden over. 

Dus ook ‘Donald Duck’ meenemen.  

Jolly Jumper = paard op koetshuis 

Bobbie = hond op bord in park 

Gargamel = is geen kat maar mens familie van de primaten 

Clarence = leeuw afgebeeld op infobord van kasteel 

Jumbo = olifant niet te zien 

Flipper = dolfijn maar geen eigennaam 

Cantecleer = haan te zien op kerktoren van Mariakerke 

Calimero = kippenkuiken niet te zien 

Leda = is geen zwaan maar mens familie van de primaten   

Donald Duck = eend 
 

 

Wandel nu naar het kasteel. 
Vraag 12: Hoeveel afkortingen die beginnen met de letter ‘C’ bevinden zich op of aan het kasteel? 
(hoogte letters minimum 10 cm) KU: A: minder dan 3   –   B: 3   –   C: 4    –   D: 5   –   E: meer dan 5. 
 
 
2x CB in steen op kasteel   
3x CJK  
1x op windwijzer op dak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Keer terug en verlaat het kasteel naar L en onmiddellijk R ‘A. Claeys-Bouüaertdreef’. (aardenweg tussen bomen) 
Einde dreef R Alphonse Claeys-Bouüaertlaan. 
30 m verder aan 2de  zebrapad (juist voorbij  houten paaltjes) straat oversteken. 
Wandel naar R en begeef je naar het oorlogsmonument. 
 
Vraag 13: Niet alleen bij roddeltantes zal deze familienaam aangenaam 
in de oren klinken maar ook voor zij die van sensatie houden. 
Welke familienaam te lezen op het oorlogsmonument 

bedoelen we? STORY 
 
verwijzing naar het sensatieblad STORY 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Verder RD en wandel  + 20 m verder  L tussen twee pilasters naar de kerk. 
Wandel rond de kerk in tegenwijzerzin. Los ondertussen de volgende 4 
vragen op. NIETS zoeken op het kerkhof. 

 

Vraag 14: In de hoeveelste statie van de Sint-Corneliusommegang rond de 
kerk bevinden zich de meeste handen? 

V  
In statie I zijn er 9 handen maar OPGELET:  Sint-Cornelius 
draagt handschoenen. Dus zien we maar 7 handen.  
VERDER ZOEKEN: We komen bij statie V & VI elk met  8 
handen maar hier weeral draagt onze heilige in statie VI 
handschoenen en zien we maar 6 handen.   
Uiteindelijk kwam je bij statie V waar we 8 handen zien.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Vraag 15: Aan de kerk bemerken we acht ruitvormige grafstenen.  Eén ervan valt een beetje uit de toon zeker 
als we het hebben over bloedverwantschap. Hoeveel twee opeenvolgende letters uit ons alfabet komen 
voor in de tekst op deze steen? 
KU:    3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10. 
RUSTPLAATS DER ECHTGENOTEN MINOODT DE PREIJKE.   
OPGELET: twee opeenvolgende letters ≠ drie opeenvolgende letters. Dus niet I J K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 16: Op welke datum overleed ene Maria Dobbelaers volgens gegevens ter plaatse? 

18 APPRIL J635  
Opgelet: APPRIL met 2x de letter P.   



 
Vraag 17: De weledelen Heer Franciscus Gulielm. De 

Nayer had volgens de plaatselijke gegevens twee 

ongetrouwde dochters. In welke maand overleed zijn 

oudste dochter? 

K.U.: A: augustus – B: september – C: oktober –  

D: november – E: december. 

MARIA NOBERTINA FRANCISCA    

 geboren in 1792 &  

overleden 24   9 ber    1876   op 84 jaar     =    

24 november  1876.  

→ 9 ber = NOVEM + BER → NOVEM = 9 in 

het Latijns.  

Dus niet september.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verlaat de kerk via dezelfde toegang richting rood infobord. 
Neem voorbij het infobord het kasseienpad richting zitbanken. 
Voorbij 3de zitbank R en oversteken aan zebrapad richting “Wit-Gele Kruis”. 
Los in de omgeving van deze rotonde de volgende vraag op. 
Vraag 18: Als we ons baseren op wat er juist naast wordt aangegeven zijn drie van de vier correct  ingevuld. 
Bij één van de vier, het klein broertje, valt één van de ‘vier’ duidelijk uit de toon. Meer kleur bekennen 
gaan  we hier niet doen.  Het moet toch  een beetje pittig blijven.  We vragen jullie alleen  die  ene die 
duidelijk uit de toon valt te beschrijven in twee woorden. 

Oranje vierkant 

We zagen 4 borden met het logo 
van het wit-gele kruis. 

Het klein broertje is het kleinste 
bord van de vier met het logo van 
het Wit-gele kruis bestaande uit 4 
vierkanten. 

→ We zien op dit bordje 2 gele,  
één witte maar ook een oranje 
vierkant. Dit is in tegenstelling met 
de naam van deze organisatie. De 
andere 3 borden waren correct. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Wandel verder rechtdoor ‘Notenstraat’ tot aan de parking maar los ondertussen de laatste vraag in Mariakerke op. 
Vraag 19: Wat is het huisnummer van de eigendom waar we aan de straatkant twee werkloze duimen zien? 

5 – 15 – 8 – 2 – 4 
Duim is hier in de betekenis van een uitholling in de greep van een hengel.  
Gewoon goed rondkijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier eindigt onze wandeling in Mariakerke. Zoek uw wagen op. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
START WANDELING IN LOVENDEGEM 

 

De naam Lovendegem is een samensmelting van de verbastering van de familienaam ‘Lubantos’ (lovende) en ‘gem’ wat 
heem betekent. Net zoals Mariakerke wordt Lovendegem  ook het kastelendorp genoemd. 
Het dorp is vooral bekend geworden door het verblijf van Petrus Jozef Triest. Hij ligt trouwens in Lovendegem begraven. 
In 1797 werd hij tot pastoor in Ronse benoemd. Korte tijd nadat hij er was aangekomen werd de eis, gericht tot de priesters 
om de eed van trouw aan het burgerlijk gezag af te leggen, Triest weigerde en verdween in de clandestiniteit. Er werd jacht op 
hem gemaakt maar hij kon steeds ontsnappen. Vanaf 1800 werd, op bevel van consul Bonaparte, de jacht op onbeëdigde 
priesters gestopt. Triest kon stilaan weer in de openbaarheid verschijnen. 
Door zijn rebels karakter kwam Triest in botsingen met de liberale burgemeester van Ronse. Hij bleef maar jonge koppels 
trouwen nog voor ze burgerlijk waren getrouwd. De gemoederen liepen hierover zo hoog op dat de bisschop van Gent, om 
verdere problemen te vermijden, Triest tot pastoor benoemde in het rustige Lovendegem. 
In Lovendegem trof hij grote armoede aan. In een brief lezen we: "De drie hoofdzonden van mijn parochie, nl. dronkenschap, 
godslastering en onkuisheid zouden verminderen als er godsvrucht tot Maria ontstaat". Triest bleef niet bij de pakken zitten,  
Hij bezocht  de families die in schrijnende armoede leefden. Ondertussen rijpte in hem het plan een kloostergemeenschap op 
te richten. Een rijke dame, Juffrouw Limnander, stelde een klein huisje in de Appensvoorde wijk (We bekijken het tijdens deze 
zoektocht)  ter beschikking en met de toestemming van de bisschop van Gent stichtte Triest op 4 november 1803 samen met 
een groep eenvoudige meisjes een kloostergemeenschap. De congregatie van de zusters van Liefde was geboren. 
De St-Martinuskerk werd in 1970-75 gerestaureerd. Indien open, moet je zeker eens de prachtige geklasseerde orgel bekijken. 

 

 

 



Omloopvraag 2: Zoals je hierboven kan lezen is Lovendegem nauw verbonden met kanunnik Triest.  
                           Niet verwonderlijk dat we tijdens onze wandeling in deze gemeente zijn naam meermaals aantreffen.  
                           Hoeveel van volgende acht benamingen werden gegeven aan deze geestelijke volgens gegevens  

                           vermeld  op het  parcours van onze wandeling in Lovendegem? (Alleen zoeken vanaf de kerk gv)  
 
 
“Can. P.J. Triest”   te zien op metalen poort aan ingang graf Triest    
     
“Le Vincent de Paul Belge” aan diezelfde metalen poort eens door het sleutelgat piepen 
 
“P.J. Triest”  te zien op bord voor het smal wegje naar het graf      
               
“Vincentius a Paulo apud Belgas” te zien op de steen aan de kerk 
 
“Petri Josephi Triest”  ook te zien op dezelfde steen 
 
“Pastor S. Petri”    ook te zien  op dezelfde steen maar  is geen benaming voor Triest  
                                   maar  wil zeggen ‘ pastoor van de Sint-Petruskerk  
 
“Petrus Jozef Triest” te zien bij het monument naast de kerk. 
 
 “kannunik Triest” in “kannunik Triestlaan” vermeld is ook juist. Bij gebruik van de  
                                term  ‘VERMELD’ moeten  alle vormen of varianten die het   
                                betreffende gegeven aanduiden meegeteld worden. 
 

              K.U.:  2      –      3      –     4     –     5     –     6     –     7     –     8.  

  



 
Begeef je eerst naar het oorlogsmonument. 
Vraag 20: Oh wee! Een hersenbrekertje waarbij we niet ‘onbezonnen‘ te werk gaan. Een rekenmachine heb je 
niet nodig, een telraam is voldoende.Vul aan, aan de hand van gegevens op dit monument: 
 

K.U.: 18     –     21     –     21     –     19     –     21     –     20. 
Telkens de som van de cijfers van de respectievelijke jaartallen en het aantal slachtoffers 
in datzelfde jaar. 
1914 = 15 + 3 slachtoffers = 18  
1915 = 16 + 5 slachtoffers = 21  
1916 = 17 + 4 slachtoffers = 21  
enz.. 

 



Begeef je nu naar het gemeentehuis en los op dit gebouw de volgende vraag op: 
Vraag 21: Een eenvoudige vraag mag ook eens. Wie was, volgens gegevens op of aan het gemeentehuis, 
aannemer bij de bouw van het gemeentehuis? 
 
G. De Rudder - G. De Ruddere 
 

OPGELET: De naam is tweemaal vermeld . Eenmaal achteraan zonder de letterr e. 

 

 
 
 
 
 



Wandel nu naar de ‘Kerkstraat’ en los in deze straat de volgende twee vragen op: 
Vraag 22: Het tweede deel van een hier te lezen familienaam van een bouwmeester is fonetisch de naam van  

                een wezen waarvan we verder in deze straat een afbeelding zien. Welk wezen? De zodiak kan je helpen! 

Een maagd 

We lezen op een steen “DE MAEGDT”  

en vinden even verder een afbeelding 

van de maagd uit het dierenriem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Driesprong RD. Wandel tussen “Café Sport”en ‘kerk’. Met gegevens nabij de hoofdingang van de kerk. 
Vraag 23: In welke eeuw werd er volgens gegevens niet gewerkt (herbouwen, restaureren) aan de Sint-Martinuskerk? 
Sint-Martinuskerk? MA: 16de      –      17de       –      18de       –       19de      –      20ste   -      21ste . 

- Opnieuw opgebouwd in de 17e eeuw (1616) 

- De toren gerestaureerd in de 18de eeuw 

- Begin 19de belangrijke wijzigingen en uitbreidingen. Ook in 1896-97 
Zie ook inleiding over Lovendegem: “De St-Martinuskerk werd in 1970-75 
gerestaureerd.” 

 



 
 
Einde weg aan “bpost” R ‘Dorp’. Blijf langs de kerk wandelen. 
 

Driesprong aan “KBC” RD. Blijft ‘Dorp’ maar begeef je eerst naar R naar de gedenksteen voor kanunnik Triest: 
Vraag 24: Welk woord in de Latijnse tekst op deze gedenksteen is tevens een correct zelfstandig naamwoord in 
onze moedertaal? (geen rekening houden met eigennamen.) 
 
 

TITULARIS 

PASTOR 2x 

DOM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Viersprong R ‘Kasteeldreef’ maar eerst op deze viersprong: 
Viersprong R ‘Kasteeldreef’ maar eerst op deze viersprong: 

Vraag 25: Wat is het verschil tussen het aantal namen van een (deel)gemeente vermeld op een bord aan het hoekhuis  
                  met “Guerrillagirls” en het aantal afbeeldingen van een persoon van het vrouwelijk geslacht in de  

                  omgeving van deze viersprong?                  KU:     3     –      4     –      5       –      6      –       7       –        8.  
 
 
GEANNULEERD 
 
 
OPGELET: BEKE 
is een gehucht 
geen 
deelgemeente 
10-6= 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Begeef je even verder naar de ingang (d.i. de grijze deur met de sticker voor het rookverbod) van de school ‘De Bron’. 
Vraag 26: Hoeveel dubbele klinkers bevinden zich in een woord op een rechthoekig bordje vlakbij de ingang van 
deze school? Simpel toch! Weeral gewoon tellen. 

KU:  A. minder dan 9      –     B. 9    –      C. 10      –      D. 11      –      E. meer dan 11. 
 
 
 
OPGELET:  
rechthoekige bord →  
het groen bord is niet 
rechthoekig dus niet 
meetellen.  
Alleen op het bord met 
“BLOSO” tellen = 6 x 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Even verder een zoekvraagje: 
Vraag 27: Van welk automerk is hier de naam vermeld?  
                  Gevonden?  
Niet rondvertellen a.u.b. Laat de anderen ook wat 
zoeken. 

AUDI / JA 
 
Op klok “AUDI”  
 
Ook de vraag  “Gevonden?” antwoorden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Voor ons zien we weer het Gemeentehuis. Neem voorbij huisnummer 78 L ‘De Noense Wegel’. 
Wandel tot aan de metalen poort van het graf van Triest d.i. + 150 m verder. Los ondertussen de volgende vraag op: 
Vraag 28: Welke van volgende woorden of afkortingen zijn tweemaal te lezen op dit stukje wegel? 
MA: A. “Brevete”     –     B. “PAT”     –     C. “D WA”     –     D. “argenta”     –     E. “STOP”. 
“Brevete” 4x  te zien. 
 
“PAT” “15x” te zien.    
 
“D  WA” 2x te zien met spatie tussen “D” & “W” en opgelet éénmaal “DWA” zonder spatie. 
 
“argenta”  2x te zien. 
 
“STOP” 2x te zien.  

 
Keer terug en voordat we naar de parking terugkeren wandelen we nog even naar R tot aan het prachtige herenhuis 
met huisnummer 72 nu OCMW (Sociaal huis). 
Begeef je naar het gedicht in de voortuin. 
Vraag 29: Hoeveel verschillende soorten ponsen (mallen) heeft 
men moeten gebruiken om de klinkers van  de 
tekst van dit gedicht te ponsen in het metaal? 

KU:  5     –     6     –     7     –    8     –     9     –     10. 
 
E   (hoofdletter)  1     = 1 
i     2 ook puntje         = 3 
e    1                              = 4                  
o    1 werd tweemaal dezelfde pons gebruikt.  = 5 
a    2             = 7 
 
Niet de ‘u’ & de ‘y’ gebruiken. De naam Hugo Van 
der Cruyssen maakt geen deel uit van het 
gedicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ga nog wat verder in de tuin tot aan het beeld met de titel “Vredesdag”. 

Vraag 30: Wat is het verschil tussen het aantal vuurwapens op dit beeld en het aantal wezens van hieruit te zien? 
                  MA: A. een tweevoud     –     B. een drievoud     –     C. een viervoud     –    D. een vijfvoud      –      
                          E. een priemgetal. 

 

Op het beeld zien we 8 vuurwapens.  

WEZENS:  
We zien op het beeld  een kind 

                                         een hond  

                                         een reiger  

van hieruit (= vanuit de omgeving): 

                                         een  slang (op huis)  

                                         een stier (op café)  

                                         een haan (op kerk)  

= 6.  8-6=2 
 

 
 
 

Hier eindigt onze wandeling in LOVEDEGEM. 
 

1. ← We stappen terug in/op onze vehikel en verlaten de parking naar L ‘Kasteeldreef’. 
2. ← Viersprong L ‘Appenvoorde’ en stop even verder aan het huisnummer 7. Dit is het stichtingshuis van de 

Zusters van Liefde. 



 
Vraag31: Welke letter in de tekst op het infobordje staat taalkundig niet op zijn plaats? 

De letter n 
In “Kannunik” de letter n op de verkeerde plaats. Een klassieke spellingsfout! 
 

Los in de onmiddellijke omgeving van het infobordje met “Kasteel Diepenbroeck” de voorlaatste vraag op: 

Vraag 32: Welke twee ‘groten’ zijn hier serieus gehavend? tenen 

De grote tenen van de stenen reus. Niet de 2 reuzen 

 



 
 

In de omgeving van het dorpsplein de laatste parcoursvraag oplossen, een ietwat cryptische doordenkertje: 
Vraag 33: Hopelijk heeft iedereen tot nu toe al zijn ‘sporen’ verdiend. Een ‘stoerdoener’ van hieruit te zien heeft er  
                  alvast twee. Noteer op je antwoordenblad de exacte naam van de plaats waar deze stoerdoener te zien is 
                  in je mooiste handschrift. (Voor wie zijn antwoorden digitaal invult werd in het vakje van vraag 33 een  

                  sierlijk lettertype voorzien!)  

SINT-CHRISTOFFELKERK 
 
Met ‘stoerdoener’ wordt verwezen naar een haan. Een 
haan heeft sporen. Te zien op de toren van de Sint- 
Christoffelkerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schattingsvraag 1:   Hoeveel schelpen bevinden zich in deze bokaal?  220 
 
schattingsvraag 2:  

Wat is het verschil tussen het aantal knikkers en het aantal hoorntjes in deze bokaal? 0 

 



UITSLAG  6de MDB-MEMORIAL 2018 
 

   

 P 

87 

S1 

220 

S2 

0 

    verschil verschil 

1 VANACKER DANNY Langemark 87 1 44 

2 VAN HAVER ROBIN Dendermonde 87 5 66 

3 MALENGIER MARCEL Zonnebeke 87 13 45 

4 D’HAESELEER MICHEL Kester 87 15 40 

5 DE GRYSE MIEKE Zonnebeke 87 17 43 

6 DUERINCK EUGENE Dendermonde 87 21 42 

7 MEULEBROUCK  MARLEEN Ieper 87 27 3 

8 ASSEZ MANUELA Langemark 87 29 42 

9 DE GRAVE RONY Ieper 87 44 9 

10 BELLETER LINDA Dendermonde 87 68 35 

11 ELPERS HUGETTE Kester 87 78 35 

12 COEN ANN Wilrijk 87 80 5 

13 SCHOLLAERT EDDY Wilrijk 87 201 12 

14 MAES JULIENNE Bornem 87 218 50 

15 ROTTIERS VIC  Bornem 87 365 60 

85P 

16 JACOBS KAREL Buggenhout 85 23 15 

17 COLPIN JACKY Buggenhout 85 45 20 

18 THIENPONDT ANNETTE Overmere 85 62 38 

19 VAN HAVER WIM Dendermonde 85 68 38 

20 VAN DE VELDE PETER Maarkedal 85 70 50 

21 VERHEGGEN HERMAN Overmere 85 73 22 

22 VERHEGGEN FRAUKE Overmere 85 87 25 

23 VERHEGGEN KJETILL Overmere 85 94 15 

24 VERHEGGEN LOBKE Overmere 85 105 20 

25 DE VRIEZE MARIANNE Maarkedal 85 105 95 

26 DE VEIRMAN OCTAAF Gent 85 121 5 

27 ROELS ANNE-MARIE Heusden 85 121 5 

84P 

28 JANSSENS KARIN Lokeren 84 19 155 

29 DANNEELS RIA Jabbeke 84 39 26 

30 KNOCKAERT HANS Jabbeke 84 59 53 

31 DE VLIEGHER BART Sleidinge 84 171 287 

32 TACK BRIGITTE Sleidinge 84 181 247 

83P 

33 CARSAU LIEVE Willebroek 83 19 13 

34 EMMANUEL NANCY Buggenhout 83 30 20 

35 VAN ELSUWE ALAIN Strombeek-Bever 83 31 17 

36 BAERT CHRISTELLE Kuurne 83 48 23 

37 JACOBS ELLEN Buggenhout 83 50 15 

38 DE RIJCKE MARC Schellebelle 83 68 233 



39 JACOBS ERIC Buggenhout 83 70 10 

40 BEERNAERT STEFAAN Sint-Andries 83 83 27 

41 SCHELFHOUT RIA Buggenhout 83 110 15 

42 BRAEM JOSEE Hoboken 83 132 40 

43 BRUELEMANS JAN Hoboken 83 170 30 

44 BEERNAERT FRANS Kuurne 83 323 21 

82P 

45 DE WINTER VEERLE Schellebelle 82 30 250 

46 WEST DIRK Ursel 82 67 21 

80P 

47 LEFEVERE PAULA Roeselare 80 22 32 

48 VERSTRAETE LINDA Torhout 80 51 22 

49 MARTENS ROGER Oostakker 80 72 56 

50 COLYN ELS Oostakker 80 85 45                               

51 PRAET ROGER Eeklo 80 96 66 

52 GEIRNAERT RITA Ursel 80 96 110 

53 MATTHYS LUC Sleidinge 80 104 112 

54 ROEGIERS YVETTE Eeklo 80 106 50 

79P 

55 WINDELS IVAN Waregem 79 21 21 

78P 

56 VERHELST RONALD Roeselare 78 7 45 

57 STEVENS DIRK Tielt 78 17 15 

58 VAN ACKER RIKA De Panne 78 31 82 

59 CORNILLIE FRANS Loppem 78 70 15 

60 VERSYP PAULA Loppem 78 90 20 

61 VERLINDE WILLY De Panne 78 96 56 

62 VERWEIRE SONIA Sleidinge 78 504 73 

77P 

63 LEFEVERE ERNA Waregem 77 16 16 

64 VAN HOORDE MONIQUE Laarne 77 30 40 

76P 

65 WULLAERT WIM Tielt 76 35 45 

66 MEEUWS NOEL Torhout 76 72 25 

67 VAN LIERDE SIMONE Borchtlombeek 76 111 18 

75P 

68 HAUTEKIETE LIEVEN Ooigem 75 47 47 

69 RAMAN JACQUES Laarne 75 50 50 

72P 

70 GEERINCKX RAOUL  Evergem 72 15 7 

71P 

71 STROBBE DANIEL De Pinte 71 195 2 

70P 

72 HEBBELINCK ANNIE Deurle 70 4 51 

73 NIJS FRANS Gent 70 80 7 

74 VAN DAELE ERIC Kluizen 70 163 149 

75 TEIRLINCK RAYMOND  Evergem 70 323 87 



minder dan 70 

76 MARTENS STEVEN Maldegem 63 1130 59 

77 BUYSSE FIRMIN Kalken 62 4 41 

78 VAN DE VELDE MARTINE Evergem 62 57 42 

79 VANDESTEENE LUCRECE Uitbergen 62 68 11 

80 GHEKIERE PAUL Ieper 62 150 277 

81 DEGRANDE KATHLEEN Maldegem 62 560 40 

82 BUDTS PASCALE Hever 61 14 14 

83 BARBE LUC Hever 61 27 27 

84 VAN DE VELDE CHRISTINE Evergem 61 39 39 

85 BRYON-DERAEDT MARC Evergem 58 184 360 

86 DE FAUW MARTIN  Oostakker 46 100 20 

87 LEYMAN De Pinte 0   

88 VAN DROM  Wilrijk 0   

89 WEEMANS KURT Sint-Niklaas 0   

90 WEEMANS LIEVE Sint-Niklaas 0   

91 SAX CARLA Sint-Niklaas 0   

92 BAUDUIN KATHY Roosdaal 0   

93 BAUDUIN DIRK Roosdaal 0   

94 VAN OVERBERGHE DIEDERIK Gent 0   

      

      

      

      




