CABORA – 8STE MDB-MEMORIAL
FIETS- OF AUTOZOEKTOCHT
VAN 1 AUGUSTUS TOT 1 NOVEMBER 2021
KORTE WANDELING IN NEVELE (+ 800 m)
In de oudste teksten over Nevele van einde 9de eeuw wordt er gesproken over Niviala. In deze naam schuilt
naar alle waarschijnlijkheid het Keltische nevia-ialo wat "nieuwland, niet ontgonnen land" betekent.
Hoewel archeologische vondsten wijzen op voorhistorische en Gallo-Romeinse bewoning, schrijft Nevele vooral
geschiedenis vanaf de Middeleeuwen.
De heerlijkheid Het Land van Nevele bestond toen uit verschillende dorpen en werd bestuurd door de Heren
van Nevele. De hoofdplaats van Het Land van Nevele was het dorp Nevele zelf dat het statuut had van een stad.
De Heer van Nevele woonde in het centrum van Nevele in een omwald kasteel in de buurt van de kerk.
Tijdens de godsdienstoorlogen in de 16e eeuw hadden Nevele en omgeving sterk te lijden onder plunderingen
en Beeldenstorm. De heerlijkheid Nevele werd verbeurd verklaard en Nevele heeft zich met moeite van deze
slagen kunnen herstellen.
Pas in de 18de eeuw was er een verbetering merkbaar, maar de 19de eeuw werd weer gekenmerkt door
economisch verval. Van belang was echter de aanleg van het Schipdonkkanaal, dat in 1847 gegraven werd. Zo
ontstonden enkele fabriekjes voor aardappelmeel en stijfsel, een cichoreifabriek en enkele brouwerijen.
De bekendste Nevelaar is Cyriel Buysse, een van de belangrijkste Vlaamse schrijvers. Nevele heeft iets met
schrijvers want ook de gezusters Loveling, Monica Van Paemel en Erwin Mortier zijn van Nevele afkomstig.
Ook wielrenner Eddy Planckaert is in deze gemeente geboren.
-

Onze wandeling start op de parking aan het beeld ter ere van Cyriel Buysse waar je de eerste vraag
oplost:

Vraag 1: Als we de verschillende drieletterwoorden van de literaire tekst hier bij het beeld ter ere van
Cyriel Buysse alfabetisch rangschikken, met welke letter begint dan het woord dat in deze
rangschikking op de eerste plaats staat en met welke letter eindigt dan het woord in deze
rangschikking dat op de derde laatste plaats staat?
M.A.: D –
E – H – J – L – N – U.
Op de eerste plaats “DAT”
Op de derde laatste plaats “MIJ”
Niet “van” meetellen (maakt geen deel uit van de literaire tekst) dus niet “wil” als derde laatste

-

Steek ter hoogte van dit beeld de straat over en wandel naar R langs de kerkmuur.
Driesprong aan “De Vischmijn” L.
Wandel tot aan het schoolhekken.
Los de volgende vraag op met gegevens bij de schoolpoort:

Vraag 2: In de tekst op het bord met een mus bevindt zich een pleonasme (= taaluiting waarin
hetzelfde tweemaal wordt uitgedrukt). In dit gedicht is het geen stijlfout, de dichter wou
waarschijnlijk een stilistisch effect bereiken.
Welke klinker moet je in het ‘overbodig’ woord vervangen door een andere klinker om een
woord te vormen dat volgens de betekenis, tenminste als je het ‘proper’ houdt, toepasselijk
is op de inhoud van dit bord?
M.A.: A – E – I – O – U – Y.
IN BLIJE DUIKVLUCHT VLIEGEN → VLIEGEN -I + O = VOGELEN
Een duikvlucht vliegen is een pleonasme, net als een wandeling stappen.
Bij een pleonasme wordt een eigenschap die onlosmakelijk verbonden is met een woord of een
woordgroep nog eens – dubbelop – door een ander woord uitgedrukt. De eigenschap staat in een
andere woordsoort dan het hoofdwoord; vaak gaat het om een combinatie van een bijvoeglijk en
een zelfstandig naamwoord: witte sneeuw, rood bloed.
Het kan ook om andere woordsoortcombinaties gaan: iets opnieuw herhalen.
Pleonasmen worden vaak als stijlfouten beschouwd, maar dat is niet altijd terecht.
Soms gebruikt een schrijver ze bewust, om een stilistisch effect te bereiken of de betekenis te
versterken.

-

Wandel aan de schoolpoort naar L langs de achterkant van de kerk tot je het Nevelse kerkhof bereikt:

Vraag 3: Welke van volgende familienamen van een gesneuvelde is (zijn) te lezen op het oorlogsmonument dat zich bevindt op het kerkhof van Nevele?
M.A.:“Bytebier” – “Bijtebier” – “Tellier” – “Van Holsbeek” – “Snoeck” – “De Schuijter”.
Op het monument op het kerkhof in het centrum van NEVELE lezen we “BIJTEBIER”,
“DE SCHUIJTER” & “SNOECK”.
Goed kijken, we lezen wel degelijk “DE SCHUIJTER” niet “DE SCHUUTER”
OPGELET: Bij de kapel ‘O.-L.-Vrouw- van-Zeven-Weeën’ bij vraag 9 is er een tweede kerkhof
van Nevele. Daar zien we een oorlogsmonument met dezelfde namen maar soms wat anders
gespeld.
Zo vonden we ook nog “BYTEBIER” & “VAN HOLSBEEK”.

-

Verlaat het kerkhof langs het middenpad tussen de graven en begeef je voorbij de trap naar R.
Rechts wandelen en rechts zoeken.
Los de volgende vraag op vanaf hier tot het einde van de wandeling in Nevele:

Vraag 4: We hebben detailfoto’s genomen die samen horen met een van de detailfoto’s eronder.
Combineer elk van deze 6 foto’s met één van de 8 foto’s eronder.
Antwoorden met een cijfer/lettercombinatie. Vb. 1/E, 5/G, …

Vraag 5: In welke eeuw had de Sint-Mauritius- en Gezellenkerk erg te lijden volgens plaatselijke
gegevens?

14de – 16de – 20ste
In 1381 in brand gestoken.
In de 16de eeuw door godsdiensttroebelen beschadigd.
In 1918 tijdens W.O. I en in 1940 tijdens W.O.II zwaar beschadigd.

Wandel verder RD = Cyriel Buysse straat.

Cyriel Buysse behoorde tot een familie uit de hogere Gentse burgerij. Zijn vader richtte
in 1865 een cichoreifabriek op, hier in de gebouwen van huisnummer 38. Cyriel Buysse
woonde er van zijn 6 jaar tot zijn huwelijk. Zijn ouders verbleven er tot de dood van zijn
vader in 1901.
Buysse doorliep het atheneum in Gent en hielp zo nu en dan in de cichoreifabriek van zijn
vader, die wilde dat hij de fabriek zou overnemen.
De schrijfsters Rosalie en Virginie Loveling waren zijn tantes. Op aanraden van zijn tante
Virginie begon hij op zijn zesentwintigste te schrijven.
Zijn verhalen over de erbarmelijke levensomstandigheden van het ‘volk’ en de exorbitante
levensstijl van de bourgeoisie schokte de Vlaamse goegemeente en werd veelal negatief onthaald.
Hij keerde zich tevens tegen de Vlaamse Beweging en de flaminganten. Hij liet zich ooit op virulente antiVlaamse uitspraken betrappen (‘Het Vlaams is een arme, kleine taal’), maar er is geen enkele andere Vlaamse
auteur die zijn personages zo levensecht hun taal liet spreken. Hij stond heel dicht bij het lokale boerenvolk. Met
hen praatte hij graag in het Nevelse dialect.
Hij hoopte meer gehoor te vinden in Nederland en vertoefde daarom vaak in Den Haag. Hij leerde er de
Nederlandse weduwe Nelly Dyserinck kennen en op 1 oktober 1896 trouwden ze. Tot in 1899 bleef het paar in
Den Haag wonen, waar hun zoon René geboren werd. In 1903 stichtte hij in Den Haag het literaire maandblad
Groot Nederland, samen met Louis Couperus en Willem Gerard van Nouhuys.
Maar zijn liefde voor zijn Vlaanderen bleef hem achtervolgen. Vanaf 1900 bracht Buysse met zijn vrouw en zijn
zoon enkele maanden per jaar in Vlaanderen door, vooral in Afsnee.
Hij wordt aangezien als de grootste naturalistische schrijver in de Vlaamse literatuur. De romans ‘Het recht van
de sterkste’ en ‘ ’t Bolleken’ worden beschouwd als meesterwerken. Het toneelstuk ‘Het gezin Van Paemel’ is
een van zijn bekendste werken en wordt nog geregeld opgevoerd door allerlei gezelschappen.
Pas op latere leeftijd vond hij erkenning. In 1921 ontving hij de Staatsprijs voor Vlaams verhalend proza.
In 1930 werd hij lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde. Op 21 juli 1932 werd hij
verheven in de adelstand met de titel baron. In hetzelfde jaar overleed hij.
Kortom Cyriel Buysse was een einzelgänger en een man van uitersten die zich nergens echt thuis voelde: artiest
in een gezin van een fabrikant; bourgeois tussen de boeren; thuis en niet thuis in twee taalgemeenschappen;
vrijdenker in katholiek Vlaanderen; Vlaming in Holland; liberaal met socialistische sympathieën; apolitiek in een
partijpolitiek verkaveld België.
-

Aan huisnummer 38 komen we bij het woonhuis van Cyriel Buysse. Bekijk het infobordje:

Vraag 6: Tijdens hoeveel kalenderjaren woonde Buysse volgens gegevens in dit pand? 32 – 37
Cyriel woonde van 1865 tot 1896 in dit pand = 32 kalenderjaren.
OOK de vader van Cyriel (Louis) woonde in dit pand → Zie inleidende tekst over Cyriel Buysse: “Zijn
ouders verbleven er tot de dood van zijn vader in 1901.”
Louis woonde er dus van 1865 tot 1901 = 37 kalenderjaren.

-

Wandel even verder tot aan de Y-splitsing, steek de straat over en begeef je naar het monumentale
herenhuis Blomme-Penneman (huisnummer 44). Dit prachtig ‘kasteeltje’ vormde het decor voor de
roman ’t Bolleken van Cyriel Buysse.
Meneer Vitàl, een man met klasse, is de enige erfgenaam van een bejaard renteniertje ‘Nonkelken’ die ten onder
is gegaan door jarenlang overdadig genot van de goede dingen des levens, vooral van te veel jenever en te veel
van zijn jonge kamermeid Flavie. Zoals de dorpsarts het lapidair samenvat: 'Alcohol en lust', die hebben
Nonkelken geknakt.
De titel van deze kostelijke korte roman verwijst naar de slokdarmkanker, gevolg van drankmisbruik, die
aanvoelt als een ‘bolletje’ dat de keel verschroeit.
Hoewel meneer Vitàl zich zeer bewust is van de oorzaken van de ondergang van zijn oom, gaat hij na verloop
van tijd toch dezelfde weg op. De ironie van het lot dus, maar in vooroorlogs Vlaanderen bestond er ook zoiets
als het lot van de ironie. Niet gehinderd door enig gevoel voor zelfironie zag de katholiek-flamingantische kritiek
de opdracht 'Aan mijn landgenoten' als de zoveelste provocatie van de 'onwaardige' Vlaming Cyriel Buysse, die
eropuit was zijn eigen volk te belasteren en te beledigen.
Los met gegevens op het infobord met “Herenhuis Blomme-Penneman” de volgende vraag op:

Vraag 7: Wat is de naam van het leesteken dat op dit bord voorkomt?
M.A.:
apostrof – backslash – aanhalingsteken – haakje – uitroepteken – accolade – punt komma – geen van vorige.
apostrof = ’
aanhalingsteken = ‘
haakje = (
uitroepteken = !
We zien een slash / NIET een backslash = \ (zie Prisma)
NIETaccolade = {
Ook punt & komma zijn goede antwoorden!
Bekijk het afbrekingspuntje na ‘punt’ (punt -). Er is een spatie na punt. Een afbreekteken moet
ALTIJD onmiddellijk volgen op de laatste letter voor de afbreking. Er mag zeker geen spatie tussen
gelaten worden. De LENGTE van het afbreektekentje is van geen belang!
Er is ook een koppelteken in de tekst → is ook antwoord ‘geen van vorige’

-

Keer terug naar de Cyriel Buysse straat. Wandel verder RD tot voorbij de rotonde tot aan “KBC”.
Los ondertussen de volgende vraag op:

Vraag 8: Wat is de voornaam van de persoon die vgtp op een natuurlijke wijze communiceert?

Bert
fluisteraar = iemand die op een natuurlijke manier communiceert met..

-

Aan “KBC” eindigt de wandeling in Nevele centrum.
Keer terug naar uw wagen of fiets.
Auto’s:
1. → Verlaat de parking ter hoogte van “VDK” naar R.
2. → Neem aan de rotonde de tweede afslag Cyriel Buysse straat.
3. → Y-splitsing R Graaf Van Hoornestraat.
4. → Driesprong aan vluchtheuvel R Ijsbeerlaan.
5. → Aan einde weg bij elektriciteitscabine R. Blijft Ijsbeerlaan.
6. → Driesprong R Gezusters Lovelingstraat. OPGELET: Zone 30!
7. ← Eerste straat L Herman Lovelingstraat. OPGELET: Zone 30!
8. ← Einde straat L Camille Van Der Cruyssenstraat.
9. → Aan ‘STOP’ R Biebuyckstraat = N437.
10. → Over brug rijden en 1ste straat R Zeistraat. = richting Sportcentrum
11. → Eerste straat R = richting Sportcentrum.
12. → Rij het sportcentrum binnen. Onmiddellijk R en meebochten aan skatebaan.
PARKEER aan het einde van de parking zo dicht mogelijk bij “STOP”.
Fietsers:
- Aan “KBC” RD Kortemunt HNV.
- Einde straat aan kanaal L en neem 100 m verder de fietsbrug over het kanaal.
- Aan de overkant naar L tot aan het sportcentrum.

-

Wandel aan “STOP” onmiddellijk naar R en stap 20 m verder R naar het kerkhof van Nevele.
Wandel tot bij de grote kapel ‘O.-L.-Vrouw- van-Zeven-Weeën’

De kapel van O.-L.-Vrouw- van-Zeven-Weeën werd
omstreeks 1850 opgetrokken in een neogotische stijl op de
funderingen van een oudere kapel, waarvan de bouw in 1651 zou
gestart zijn in een periode waarin tal van boskapellen de ultieme
recuperatie van heidense devotieplaatsen bezegelden.
Over het ontstaan van de kapel doen verschillende legendes de
ronde. Volgens een ervan zou op deze plaats tot drie maal toe
een paard gestorven zijn. Men zou dan een kapel gebouwd
hebben om heksen en kwade geesten te bezweren.
Volgens een andere legende zou hier een houten Mariabeeldje
teruggevonden zijn door een koewachter. Hij nam het mee naar
huis, maar het beeldje kwam op onverklaarbare wijze tot
driemaal toe terug naar de plaats waar hij het gevonden had, hierdoor groeide de plaats uit tot een
bedevaartplaats.

Los in de omgeving van deze kapel de volgende vraag op. Niets zoeken op graven:

Vraag 9: Noteer voor elk van onderstaande beweringen op uw antwoordenblad een ‘W’ als de
bewering WAAR is of een 'NW' als de bewering NIET WAAR is.
A: Een Lievevrouwbeeldje kwam hier op miraculeuze wijze tot drie keer toe terug. W
Het beeldje kwam hier vgtp op miraculeuze wijze tot drie keer toe terug.
B: Op de bakstenen muren van de kapel zien we 18 muurankers. NW
Twee van de 18 muurankers zijn bevestigd op arduinen stenen.
C: De kapel werd gerestaureerd o.l.v. de Nevelse architect Walter Holvoet. NW
“HOLVOET” ≠ ”HAELVOET”.
D: In 1832 was het een hospitaal voor lijders van een heel besmettelijke longziekte. NW
‘Cholera’ = een heel besmettelijke darmziekte geen longziekte.
E: We zien 2 metalen kruisen en 1 stenen kruis. NW
Ook nog een tweede stenen kruis in de omgeving op het oorlogsmonument.

-

Keer terug naar het sportcentrum en los aan de ingang in de onmiddellijk omgeving van “Extra time”
nog een speurvraagje op:

Vraag 10: Welke cijfer bevindt zich het dichtst bij de wijsvinger van de man met pet?
K.U.:
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
Achter de man met pet cijfer 4 te lezen, daarvoor moest je de klep verschuiven!

-

Wandel terug naar je vehikel.

Auto’s & fietsers:
13. ← Verlaat de parking aan “STOP” naar L. Dit is langs de vaart rijden.
14. ← Driesprong L = Langemunt. Maar parkeer eerst bij deze driesprong.

Los in de omgeving van deze driesprong de volgende vraag op:

Vraag 11: Schrap in een hier meermaals duidelijk te lezen elfletterwoord alle verschillende letters
van de voornaam van één van de gezusters Loveling, hier ook vermeld, en je houdt een
‘hemels’ woord over.
Noteer dit woord op je antwoordblad. lucht Gemakkelijk toch? JA (of NEEN)
VERLUCHTING → VIRGINIE / lucht = de hemel

De Gezusters Loveling zijn geboren in de Langemunt, hier op de hoek, waar
nu recentelijk appartementen werden gebouwd.
Hun zuster Pauline werd later de moeder van Cyriel Buysse.
Rosalie en Virginie Loveling zijn zo atypisch als het maar kan. Ze zijn liberaalvrijzinnig, rebels en geëmancipeerd en doen aan literatuur wat voor een vrouw
in die tijd niet evident was.
Hun vader was Duitser afkomstig uit Nedersaksen en hun moeder beheerde
landerijen en pachthoeven.
De zussen gingen nooit naar school. Moeder onderwees hen geschiedenis en
kennis van de natuur en vader leerde hen Hoogduits. De ouders bezaten ook een
rijke bibliotheek waaruit de zusters veel kennis raapten in de literatuur van
Franse filosofen, maar ook Duitse en Scandinavische meesterwerken die ze langs
vaderskant ontdekten.
Nog piepjong waren ze, maar toch creëerden ze alle drie hun eigen krantje en wat later wagen Rosalie en
Virginie zich aan het schrijven van gedichten over het leven op het platteland.
Met hun gezamenlijk uitgegeven Gedichten in 1870 lieten ze zich meteen opmerken in het Nederlandse literaire
landschap. Zij werden al heel snel beroemde figuren in letterkundige kringen in Noord en Zuid in tegenstelling
met hun neef Cyriel Buysse.
De realistische gedichten zijn ongecompliceerd en erg beschrijvend van aard, af en toe met een sociale
ondertoon. Voor velen betekent het sobere dichtwerk van de Lovelings het eerste contact op school met poëzie.
Rosalie sterft als ze nog maar eenendertig is. Haar twee jaar jongere zus Virginie schrijft volkse romans. Ze
kennen behoorlijk wat succes en worden nu weer herontdekt. Haar gedicht ‘Het geschenk’, dat je kan lezen hier
aan de oever, is de moeder van alle smartlappen. Het gedicht begint met de overbekende regel: ‘Hij trok het
schuifken open’. Met die regel wordt het droeve verhaal ingezet over een grootvader die, omdat hij de dood
voelt naderen, zijn zilveren ‘uurwerk’ aan zijn kleinzoon schenkt, maar het kort daarop weer in zijn ‘schuifken’
moet opbergen, omdat de kleine jongen gestorven is.

-

Wandel even in de Langemunt tot het infobordje met “Paterije” aan huisnummer 13A :

Vraag12: Een verblijf voor twee paters kreeg hier een wel bijzondere naam. Uit hoeveel letters
bestaat de naam van een verblijf voor deze twee paters zoals vermeld op dit infobord?
M.A.: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – minder dan 10.
paterij – paterije
7
8
OPGELET: Volgens de plaatselijke gegevens werd ook een residentie (10 letters) gebouwd voor
twee paters.

Auto’s:
15. ↑ Vervolg je weg. Viersprong bij Siemens RD.
16. → Einde weg aan rotonde 1ste afslag Vosselaredorp. Zo verlaten we Nevele.
17. ↑ Weg blijven volgen tot aan de kerk van Vosselare. Parkeren bij de kerk.
fietsers:
- Vervolg je weg. Viersprong bij Siemens R Blasiusdriesstraat.
- Na + 400 m L Koestraat (kasseiweg).
- Einde weg R Vosselaredorp en fiets tot aan de kerk.

Vosselare is een deelgemeente van Nevele. Het dorp ligt aan het Schipdonkkanaal, en sluit aan op Nevele
zelf, waarvan het dorpscentrum aan de overkant van het kanaal ligt.
De naam werd voor het eerst vermeld in 694 in een jaarboek van de Sint-Pietersabdij van Gent, en opnieuw in
802. Later wordt het dorp vermeld als 'Voslariensis ecclesiae’, Vurslar, Vorselar, Furselare, Vurselaer, Vorselaer,
Vursselare, Vorslaer, Vurselare en Vosselare voor het eerst in 1650. Verschillende betekenissen worden aan de
naam gegeven. Waarschijnlijk komt de naam van 'Vurst' en 'Laar' en betekent het 'een open lege of woeste
plaats in een bos'. Het kan ook 'onbebouwd stuk land begroeid met stekelbrem' betekenen.
Tot de veertiende eeuw was het dorp een zelfstandige heerlijkheid; daarna kwam het in het bezit van de heren
van Nevele en ging behoren tot het Land van Nevele.
Op 1977 werd de toenmalige gemeente Vosselare bij Nevele gevoegd. Op 1 januari 2019 werd de gemeente
Nevele, inclusief Vosselare, op zijn beurt met Deinze samengevoegd.
-

Los de twee volgende vragen op in de omgeving van de hoofdingang van de kerk:

Vraag 13: Wat is een synoniem of betekenis van een drieletterwoord dat verborgen voorkomt in de
naam van een slachtoffer ‘gevallen tijdens den oorlog van 1914 1918’ vermeld op het
oorlogsmonumentje?
M.A.: soort jenever – mond van een dier – droog zand – plaats van ellende – lakens.

GIN

Deketelaere alfons
Coen Regina
Demulder August
Schelpe Alfons
Vanoverbeke Camiel

BEK

MUL

HEL

DEK

dek
gin
mul
hel
bek

Maar OPGELET!!
Van Overbeke is gestorven in 1919
↓
↓

Vraag 14: Hoeveel maal werd de Sint-Eligiuskerk, volgens gegevens op het infobordje, herbouwd?
K.U.:
1x – 2x – 3x – 4x – 5x.
Zie hiernaast →
1) de oude driebeukige kruiskerk
dateert uit 1087 en wordt in oktober
1918 vernield.
2) de gotische kerk, een reconstructie
van de oude kerk, wordt op 25/5/1940
opgeblazen.
= 1ste heropbouw.
3) de huidige kerk dateert uit 1952 en
vervangt de gotische kerk.
= 2de heropbouw
3x werd ook juist gerekend: Men kan
veronderstellen dat er al een kerk was
voor de gotische kerk want de gotiek
ontstond pas in 1140.

18. ↑ Vervolg uw weg (fietsers omkeren). We blijven de weg volgen over een afstand van + 2,8 km.
19. → Juist voorbij huisnummer 18 en aan bord met “Bachte grot” R = Merelstraat. Doodlopende straat

-

maar je mag doorrijden tot aan de parking bij de ingang van het bedevaartsoord.
De wandeling begint aan de ingang van het domein. Wees respectvol en bewaar de stilte!

In 1900 bracht een priester een Mariabeeld mee uit
Lourdes voor de zusters St. Vincentius à Paulo van Deinze.
In 1902 richtten de zusters de Mariagrot op langsheen
het Schipdonkkanaal.
Door het geschut van W.O. I werden de bomen totaal
verwoest maar bleef de grot miraculeus geheel intact.
Decennialang was de plek een vertrouwde en druk
bezochte toeverlaat voor bedevaarders.
De verbreding van het Schipdonkkanaal, een EEG-richtlijn
van 1976, dwong tot een andere inplanting voor deze
gebedsplaats.
De zusters richtten hier een nieuw Maria-Lourdes-bedevaartoord op. Eind april 1978 werd het Mariabeeld
postkaart met afbeelding van de verdwenen ‘Bachte grot’
naar de nieuwe site overgebracht en in een voorlopige
houten kapel geplaatst. Het duurde nog tot half augustus 1990 voor er een nieuw hoofdgebouw kon ingezegend
worden. Wat later werd de neogotische kruisweg met 14 staties uit 1877, teruggevonden op een zolder van het
klooster, hier in ere hersteld. In 1998 kwamen er de 7 staties van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten bij.

Vraag 15: Hoeveel namen van een maand komen voor in de onmiddellijk omgeving van het infobord
met “Bachte-Grot”?
M.A. :
Meer dan 3 – 4 – 5 – 6 – meer dan 6.
- We zien 3 infoborden met “Bachte-Grot”. Koppelteken mag weggedacht worden.
- Op groot bord (maart, augustus (2x), november, april, januari) = 6
- Op bord aan ingang (maart, april, september, oktober) en de in de onmiddellijke omgeving 1 op
houten kruis (mei). = 5
- Op bord met “Parking uitsluitend voor bezoekers van Bachte Grot” + op bord
ernaast aan ingang (maart, april, september, oktober) = 4

-

Viersprong L.
Aan “Kruisweg” L. Wandel in wijzerzin rond de kruisweg en los met gegevens in de onmiddellijke
omgeving van de 14 staties van deze kruisweg de twee volgende vragen op:

Vraag 16: Noteer voor elk van onderstaande beweringen op uw antwoordenblad een ‘W’ als de
bewering WAAR is of een 'NW' als de bewering NIET WAAR is.
(Bij zijn val in statie III draagt Jezus nog het kruis op zijn schouder. g.v.)
A: Op zeven taferelen worden telkens zes personen afgebeeld. NW
Ook lijkwade is afbeelding van een persoon.

B: Simon van Syrene is op drie taferelen afgebeeld. NW
Simon van Syrene ≠ Simon van Cyrene

C: Op vier taferelen zijn geen afbeeldingen van wapens te zien. NW
OPGELET: Afbeeldingen van wapens = meervoud.
Ook taferelen met één wapen meetellen = 4 + 2
D: Op vijf taferelen is een volwassen vrouwelijk persoon afgebeeld. NW
Op 6 taferelen te zien.
E: We zien Jezus acht maal afgebeeld met een kruis op zijn schouder. W
7x op een tafereel maar OPGELET ook éénmaal in de onmiddellijke omgeving

Vraag 17: 'De teerlingen zijn geworpen' – ‘Zijn handen in onschuld wassen’.
Op welke tafereel zijn respectievelijk deze uitdrukkingen van toepassing?
M.A.:
I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII – XIV.
‘Zijn handen in onschuld wassen’ = op statie I wast Pontius Pilatus na de veroordeling ter dood
van Jezus.
'De teerlingen zijn geworpen' = op statie X zien we 2 soldaten met teerlingen om te bepalen
wie de kleren van Christus krijgt.
De figuurlijke betekenis van een gezegde heeft altijd voorrang op de letterlijke betekenis. En dat

is alleen van toepassing op STATIE I waar de beslissing om Christus te kruisigen
valt. in STATIE X waar we twee teerlingen zien (al geworpen of niet) speelt geen enkele rol. De
twee soldaten tonen alleen de letterlijke betekenis!

-

Verlaat de kruisweg naar L en wandel rond de centrale kapel terug richting uitgang.
Los ondertussen volgende vraag op:

Vraag 18: Hoeveel maal is outdoor de Heilige Maagd Maria te zien op dit stukje parcours?
K.U.:
8x – 9x – 10x – 11x – 12x – (meer dan 12x) .
Tip: Maria is op alle 7 staties van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten te zien.
- 7x op de staties van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten (in een tempel afgebeeld = ook
‘outdoor’. Beide staties staan in de buitenlucht!)
- 3x op de borden waar je vraag 15 moest antwoorden
- het centraal Mariabeeld
- 1x op zijkant van de kapel voor de heilige Antonius.
Op het groot Mariabeeld werd tijdens de zoektocht een paternoster aangebracht met daarop een
afbeelding van Maria, daarom werd meer dan 12x ook juist gerekend.

20.
21.
22.
23.

→ Keer terug. Aan hoofdweg R.
← Aan “STOP” L N466 richting Gent-West. Opgelet gevaarlijk!!
↑ Volg de N466 over + 1,4km.
→ Voorbij bushalte en rode vlaggen aan bord met “OOIDONK” R Della Failledreef.
Parkeer onmiddellijk. Los aan de Raesboomkapel de volgende vraag op:

Vraag19: Welke medeklinker volgt onmiddellijk op twee opeenvolgende klinkers van
ons alfabet in een woord te lezen bij het kapelletje hiernaast afgebeeld?
M.A.:
K – L – M – N – P – R – S – T – V.

- Op de gedenksteen met “Ter herinnering”: THIENPONT – WOUTERS - DIENST
- Op de steen onder het kapelletje: RAESBOOM
- In het kapelletje op Mariabeeld: LOURDES

24. ← Rij verder. Na + 1,1 km aan bord met “Ooidonk” L Graaf Henridreef.
25. ↑ Na + 900 m komen we aan het kasteel van Ooidonk. Parkeren op de parking of de onmiddellijke

omgeving.

KORTE WANDELING ROND HET KASTEEL VAN OOIDONK (+ 700 m)
Het kasteeldomein Ooidonk, gelegen binnen een grote meanderende Leiebocht en uitgestrekt
meersengebied, is één der bekendste en integraal best bewaarde historische kasteeldomeinen van Vlaanderen.
De naam “Ho-donc”, van Frankische oorsprong, verwijst naar een oude nederzetting met strategische functie,
gezien zijn ligging op een verhevenheid in de grote Leiebocht, in de nabijheid van de baan Gent-Deinze-Ieper.
Oorspronkelijk ontstaan in de 12e eeuw als boerderij, spreekt men in de 14e eeuw van een versterkte
waterburcht. Het kasteel diende
vroeger als voorpost en verdedigingsbolwerk van de stad Gent.
Het werd de zetel van de heerlijkheid
Nevele, het is Jan de Fosseux, heer van
Nevele, die in 1387 de plaats uitkiest
voor zijn nieuwe verblijfplaats en de in
kern nog aanwezige waterburcht liet
optrekken met zijn typische vierkante
plattegrond met vier hoektorens,
omgeven door een brede walgracht.
De vijvers en de walgracht werden
gevoed door de Kalebeek.
Wat later werd het eigendom van de
hertogen van Montmorency, onder wie
de beroemde Philips, graaf van
Horne.
Ooidonk was betrokken bij talrijke sociale conflicten en de godsdienst-oorlogen van de 16de eeuw. Het tot
tweemaal toe verwoeste kasteel werd herbouwd door de Antwerpse notabele Maarten della Faille, die het
kasteel volgens de smaak en de geest van de renaissance liet inrichten en het een residentieel karakter gaf.
Ondanks de renovatie- en restauratiewerkzaamheden van vorige eeuwen is Ooidonk altijd blijven schitteren als
juweel van de flamboyante renaissance-architectuur.
Vandaag, 150 jaar na hun grootvader, bewonen de zesde graaf en gravin t’Kint de Roodenbeke en hun drie
kinderen het kasteel. Dit historische erfgoed vormt de dagelijkse leefomgeving van het gezin. Met veel passie
onderhouden zij het kasteel en het domein. Het is hun betrachting dat iedereen - gasten en bezoekers - de
herinnering overhoudt aan deze prachtige plaats.
Kasteel van Ooidonk is sinds 1958 open voor bezoekers. Voor 3 € kan je het omliggende park met de prachtige
Franse tuinen het gehele jaar bezichtigen, zeker een aanrader!

Vraag 20: Tijdens deze kleine wandeling namen we foto’s van stenen of metalen palen. Rangschik
de foto’s van stenen of metalen palen in de volgorde waarin je het gefotografeerde de
eerste keer voorbij gaat tijdens je wandeling. (Vb. 2-6-3-4-1-5)

3–6–1–4–2
FOTO 5 niet = houten paal

-

Aan het begin van de parking naar L stappen ‘de Mont-morencydreef’ =kasseiweg. (“Private weg” negeren):

Vraag 21: De voornaam van de graaf die werd onthoofd kreeg in de geschiedenis verschillende
schrijfwijzen. Ook tijdens je wandeling zal je verschillende schrijfwijzen tegenkomen.
Welke van volgende voornamen kreeg volgens gegevens deze graaf?
M.A.: Filip – Philips – Filips – Philippe – Philip.
En Noteer ook de datum waarop deze graaf werd onthoofd volgens de gegevens hier.

05.06.1568
OPGELET: Het eerste deel van deze vraag is op te lossen met gegevens terug te vinden tijdens de
volledige wandeling rond het kasteel.
Aan het begin van de Mont-morencydreef op straatnaambord: FILIPS.
Op het infobord dat je nodig hebt voor het oplossen van vraag 25: PHILIP
Zie ook inleidende tekst over het kasteel van Ooidonk: “onder wie de beroemde Philips, graaf
van Horne.”
Was ook heel moeilijk te zien aan brug tussen struikgewas op verlichtingsspot.
Datum ‘05.06.1568’ te zien op op straatnaambord met “de Mont-morencydreef”

-

Wandel tot de overwelfde Montmorencypoort, meteen tijd voor twee vraagjes:

Vraag 22: Welk hierna volgend priemgetal is de som van cijfers van het jaartal dat zich bevindt op
de steen met “JOHANNES REFECIT”?
M.A.:
2 – 3 – 5 – 7 – 11 – 13.
TIP: De som van cijfers is niet hetzelfde als som van de cijfers. V.b. som van cijfers van het
jaartal 1111 = 1+1=2 of 1+1+1=3 of 1+1+1+1=4
M.A.:

2 – 3 – 5 – 7 – 11 – 13.

Aan de Montmorencypoort lezen we op een steen 2012 = 2+0=2 / 1+2=3 / 2+1+2=5
MAAR OPGELET:
Tussen vraag 31 & 32 vinden we een tweede steen met “JOHANNES REFECIT” en het jaartal 1993
= 1+9+3=13

Vraag 23: Op wat vaart hier in de omgeving van deze poort, volgens het bijkomend ‘vreemd’
gegeven, een bootje?
K.U.: een meer – een oceaan – een rivier – een beek – een vijver.
Op een slot zien we een varende zeilboot en volgens het vreemd gegeven “ATLANTIC” eronder is dit
op de atlantische oceaan.

- Wandel onder de overwelving tot aan de brug over de Kalebeek. Van hieruit heb je een prachtig zicht op
het kasteeldomein. Geniet van dit sprookjesachtig zicht!
Keer terug en wandel nu naar L richting hoofdingang van het kasteel.
- Wandel verder RD, wordt asfaltweg = Graaf Henridreef tot aan de twee infoborden d.i. na + 150m.
Met gegevens op deze borden:

Vraag 24: Merkwaardige gebouwen en plaatsen worden op het plan met “Oude Leie en Ooidonk”
aangeduid met een letter.
Welke letter van ons alfabet werd niet gebruikt bij deze aanduidingen? P – X – Y
Gewoon goed kijken want de alfabetische volgorde werd niet altijd gevolgd.
MAAR OPGELET: Ook de windrichtingen zijn aanduidingen, dus ook (Westen) & Z (zuiden).

Vraag 25: Uit hoeveel verschillende bostypes bestaat het Ooidonkbos?
K.U.: 2 – 3 – 4 – 5 – (6).
zuur eikenbos – essenbronbos – beukenbos - elzenbroekbos – wilgenstruweel – (populieren)

-

Wandel nog wat verder over het gras. Van hieruit heb je een idyllisch zicht op de Franse tuinen.
Los ondertussen volgend zoekvraagje op: (zoekruimte tot aan het bordje met “VERBODEN TOEGANG”.)

Vraag 26: Wat of wie kan diefstal of beschadiging in gevaar brengen?

een mensenleven
Gewoon goed zoeken tussen het struikgewas.

-

Keer terug naar je wagen of fiets.
Auto’s & fietsers:
26. ← Verlaat de parking naar R kasseiweg = Ooidonkdreef. Volg deze dreef tot voorbij de indrukwekkende toegangspoort van het kasteeldomein en parkeer even verder L op de parking.

KORTE WANDELING ROND IN BACHTE-MARIA-LEERNE + 600 m
-

Verlaat de parking naar L en wandel op het voetpad richting kerk.

Basiel De Craene is geboren op 15 april 1880 te Waarschoot, als zoon van een
timmerman en een huishoudster-winkelierster. Hij studeerde aan het Groot
Seminarie te Gent en aan de universiteit te Leuven. In 1905 werd hij tot priester
gewijd.
In 1931 werd hij tot pastoor benoemd in Bachte-Maria-Leerne.
Bachte was al van in het begin van de 20ste eeuw de verblijfplaats van menig
kunstenaar, o.a. de schilder Emiel Claus en schrijver-dichter Karel van de Woestijne
werkten er.Door de aanwezigheid van de vele kunstenaars in het dorp kreeg zijn leven
een andere wending. De pastorie wordt vrij vlug een ontmoetingsplaats voor
schilders, dichters, voordrachtkunstenaars en toneelspelers.
Hij moedigde kunstenaars aan, ongeacht hun leeftijd, opinies of standpunten, in een
kader vol natuurschoon en serene rust.
Beïnvloed door de jongeren die bij hem aanlopen, begint Basiel De Craene zelf gedichten te schrijven. In 1933,
hij is al 53 jaar, publiceert hij zijn eerste bundel.
Stilaan groeit het idee van een jaarlijkse bijeenkomst voor dichters. Een jaar later komen voor de eerste maal
dichters samen in het park van het kasteel van Ooidonk. De Vlaamse Poëziedagen zijn geboren. Met stijgend
succes groeiden deze poëziedagen uit tot een unieke gebeurtenis in het literaire leven in Vlaanderen.
Toch was Basiel De Craene in de eerste plaats pastoor. Hij kende zijn mensen, sprak hun taal, leefde met hen
mee en was met hen begaan, dronk mee een glas bier, speelde mee met de kaarten en schoot mee naar de wip
voor de oppergaai.
En de zondagmorgen, op zijn eigen schalkse manier, boeide hij vanop de preekstoel de hele parochie.
Even voorbij de ingang van de pastorie wordt op een bord van Toerisme Oost-Vlaanderen informatie
gegeven over een prachtige wandeling van 7,5 km langs de Oude Leie in de omgeving van Ooidonk:

Vraag 27: Hoeveel maal is “LEIE” terug te vinden op een bord met “Provincie OostVlaanderen” even voorbij de toegangspoort van de pastorij?
M.A.:
meer dan 2x – 2x – 3x – 4x – 5x – 6x – meer dan 6x.
OPGELET: Er waren twee borden met “Provincie Oost-Vlaanderen”. Vooral goed kijken op het klein
bordje was de boodschap! Zo telden we 4x “Leie” op groot bord en 3x op het klein bordje.

- Voorbij de kerk onmiddellijk naar L, asfaltwegje naast kerk volgen.
We zien twee stenen met de namen van overledenen van de adellijke familie t’ KINT de
ROODENBEKE: Voor de twee volgende vragen niets zoeken op graven!

Vraag 28: Als we de verschillende jaartallen vermeld in de onmiddellijke omgeving van deze 2 stenen
chronologisch rangschikken hoeveel twee opeenvolgende jaartallen uit een vorige eeuw
bekomen we dan in deze rangschikking?
K.U.:
3 – 4 – 5 – 6 – 7.
In de onmiddellijke omgeving aan de straatkant boven de crucifix vonden we nog het jaartal 1893
Het jaar 18 is ook vermeld maar niet het jaartal 1918! 18-1919 klopt niet!

Vraag 29: Is Graaf Henri t’ Kint de Roodenbeke ouder geworden dan Graaf Juan t’ Kint de
Roodenbeke volgens de jaartelling op deze stenen? ? JA / NEEN
Zo ja, hoeveel jaar ouder? 15 – 4 – 10
Zo neen, hoeveel jaar minder oud? 1
We beschouwen het geboortejaar en het sterfjaar als volledige jaren g.v
Graaf Henri t’ Kint de Roodenbeke 1) 1817 – 1900 = 83j
2) 1912 – 1990 = 78j
Graaf Juan t’ Kint de Roodenbeke 1) 1886 – 1954 = 68j
2) 1934 – 2013 = 79j
VERSCHIL HENRI 1 met JUAN 1 = 83-68=15j
VERSCHIL HENRI 1 met JUAN 2 = 83-79= 4j
VERSCHIL HENRI 2 met JUAN 1 = 78-68=10j
VERSCHIL HENRI 2 met JUAN 2 = 78-79= 1j

-

Op het einde aan muurtje R, wandel voorbij het zwarte hek.
Einde weg R Leernsesteenweg H.N.V.
En nu nog een wat cryptisch speurdersvraagje in dit stukje straat:

Vraag 30: Geef ‘gehoor’ aan volgende eenvoudige harmonisch uitgespreide optelling:
5+5 + 5 + 5 + 5 + 9 + 9
+
9
+
9
+
9
+
Welk voornaam zit verborgen in het woord juist boven dit geheel?

9.

MAX – (ERMA) – (FE)
FERMAX

-

Kapsalon RD.
Driesprong R Ooidonkdreef H.N.V.

Vraag 31: Wat is de respectievelijke voornaam van de kunstenaars die volgens gegevens in BachteMaria-Leerne hebben gewerkt?

GUSTAAF – LEON – FRITS – EMIEL – KAREL – BASIEL - BAZIEL
‘Volgens gegevens’ zijn niet alleen de plaatselijke gegevens maar ook wat je in het routeblad kan
vinden!
Zie tekst over Basiel De Craene: “Bachte was samen al van in het begin van de 20ste eeuw de
verblijfplaats van menig kunstenaar, o.a. de schilder EMIEL Claus en schrijver-dichter KAREL
van de Woestijne”.
Zie ook op de gedenkplaat BAZIEL

Vraag 32: Hoeveel culinaire sterren heeft de zaak ‘DE STERRE’ vgtp?

nul
We zien 3 sterren maar geen culinaire sterren!

Schiftingsvraag 1: Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van zaterdag
6 november 2021. 8845
Schiftingvraag 2: Geef het reservegetal van diezelfde lottotrekking. 29
Einde van de zoektocht.

Cabora dankt je voor je deelname.

Ben je geïnteresseerd in het zoektochtgebeuren?
Wil je er op regelmatige tijdstippen nieuws over ontvangen?
Wens je een beetje begeleiding als nieuweling in de hobby?
Sluit dan aan bij Rallyclub CABORA !!!
Voor slechts € 10.00 per persoon ben je een heel jaar lid van onze club.
Ontvang je om de drie maand ons digitaal clubblad de Weergalm, met specifiek Cabora nieuws,
besprekingen van zoektochten, een caboraraadsel, een zoektochtenkalender en nog veel meer...
Hoe word je lid?
Stort de som van € 10.00 op rekening BE57 8900 1485 1135 ten name van rallyclub Cabora.
Dan ben je lid van Cabora tot eind 2022.
Meer inlichtingen → Ga naar onze website www.caborazoektochten.com en vul het contactformulier in.

