
 

CABORA    –    9DE   MDB-MEMORIAL  
FIETS- OF AUTOZOEKTOCHT 
VAN  30 JULI TOT  1 NOVEMBER 2022 

 

Welkom op de negende MDB-Memorial. MDB staat voor ‘Maurice Deblaere’, pionier in het zoektochtengebeuren. 
Maurice was jarenlang bestuurslid van Cabora en bij Argus was hij tot zijn heengaan voorzitter.  
Voor de negende uitgave kozen we voor het Land van Rode, gelegen aan de poort van de Vlaamse Ardennen.  
De naam Land van Rode heeft een belangrijke historische betekenis. In de 13de eeuw schonk de graaf van 
Vlaanderen onder meer de parochie Bottelare en gedeelten van Munte aan Rodolf, heer van Rode. Door deze 
schenking werd het land van Rode uitgebreid tot zeventien parochies waardoor de heer van Rode één van de 
aanzienlijkste burgers werd in het graafschap Vlaanderen.  
In 1565 werd het Land van Rode verheven tot baronie en in 1682 tot markizaat. Het geslacht van Rode werd 
opgevolgd door dat van Kortrijk, van Kassel, van Bar, van Luxemburg en van Bourbon. Hendrik Bourbon, koning 
van Frankrijk, verkocht in 1602 het land van Rode aan Simeon Rodriguez d'Evora, een Antwerps koopman van 
Portugese afkomst.  
Deze streek is op het zoektochtengebied bijna onontgonnen terrein. Tijd dus om kennis te maken met deze mooie 
regio. We maken een tocht over een glooiend landschap naar de charmante dorpjes Schelderode,  Melsen, Vurste, 
Munte en Bottelare, allemaal deel uitmakend van het Land van Rode.  
De totale afstand bedraagt 18 km.  
Maurice, opnieuw hebben wij ons ingespannen om de toer, als aandenken tot in de puntjes te verzorgen, zoals jij 
het graag zag en zei: Pico Bello. 
Op het parcours komen we regelmatig cafeetjes en eetgelegenheden tegen. Deze worden aangegeven met 
We hopen u alvast een aangename dag te bezorgen. 
 

Deze zoektocht telt mee voor het Ros- en Caborakampioenschap 2022.  
Deze zoektocht werd samengesteld door Jacques Van Bruaene – Alix Liefooghe. 

Controle: Karel Jacobs – Jacky Colpin  
 

Het vernieuwd zoektochtenreglement: Spelregels & Afspraken is van toepassing op deze zoektocht. 
Te lezen op: www.caborazoektochten.com 

 

SPECIFIEK R E G L E M E N T:  
Lees dit reglement grondig voor je vertrekt.  
 

1. Gebruikte afkortingen en tekens: R = rechts, L = links, RD = rechtdoor, K.U. = kies uit, M.A. = mogelijk(e) 
antwoord(en), HNV = hier niet vermeld, v.g.t.p. = volgens gegevens ter plaatse, t.h.v. = ter hoogte van, g.v. 
= geen val. 

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

  2. Antwoorden indienen via mail: zoektochtencabora@telenet.be 
    of opsturen naar Van Bruaene Jacques, Sint-Michielsstraat 4 te 9000 Gent  
    uiterlijk op maandag 7 november 2022 
    De prijsuitreiking gaat door op zaterdag 26 november 2022 om 15 uur in de polyvalente zaal ‘De Zulle’  
    Botestraat 98/B002 – 9032 Wondelgem. De deelnemers kunnen zelf hun prijs kiezen.  
    Er volgt ook een waardevolle gratis tombola voor alle aanwezige deelnemers!  
    Aansluitend wordt ook de Caborakampioen en de zoektocht van het jaar bekend gemaakt. Vele redenen dus   
    om massaal op de prijsuitreiking aanwezig te zijn! 
 

  3. Met plaatselijke gegevens, gegevens op je routeblad en wat parate kennis kunnen alle vragen opgelost  
    worden. 
    - Bij een vraag gevolgd door “K.U.” is slechts één antwoord mogelijk. 
    - Bij een vraag gevolgd door “M.A.” zijn er minstens 1 of meerdere antwoorden juist. Daaruit moeten steeds  
      de VERSCHILLENDE correcte antwoorden gekozen worden.  
    - Een open vraag (zonder ‘K.U.’ of ‘M.A.’) kan meer dan één juist antwoord hebben ook als ze in het  
      enkelvoud gesteld is. Vraag je daarom bij elke vraag af of er nog een antwoord te vinden is, ook als je al één  
      antwoord gevonden hebt. 
 

  4. Eén = 1; een = 'n = 1 of meer. 

http://www.caborazoektochten.com/
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  5. 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 3 bomen  plein  
    met 4 bomen. Daarmee wordt de gedachtegang uitgesloten: als er vier bomen staan, staan er ook drie! 
 

  6. Wat tussen aanhalingstekens (“   “) staat duidt een tekst aan en is als dusdanig identiek terug te vinden.  
    Wat niet tussen dubbele aanhalingstekens staat, is te vinden als voorwerp of een afbeelding ervan.  
 

  7. Grootte en lettertypes spelen geen rol, spaties wel. “MUNTE”  = “Munte”  =  “MuNTe”    “Munten”;  
    “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 tellen hoofdletters wel: “Munte”  “munte” – “Deblaere”    “deblaere”.  
    Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen horizontale of verticale teksten.  

 

  8. Met een naam bedoelen we voornaam + familienaam of familienaam + voornaam of alleen familienaam  
    maar ook afgekort. MAURICE DEBLAERE = DEBLAERE MAURICE = M. DEBLAERE = M.DBL. 
 

  9. Een deel van het geheel geldt als geheel, vb. een paardenkop = een paard, een kerktoren = een kerk. 
   Dit geldt ook voor voorwerpen waar een onderdeel ontbreekt, zolang het herkenbaar is. 
  

10. Met “of” wordt bedoeld één van de gegevens, vb. “een pot of een pan” = één van de twee. Met “en/of” wordt  
    bedoeld één of alle gegevens, vb. “een pot en/of een pan” = één van de twee of beiden. 
 

11. Wat tussen haakjes ( ) staat, houdt nooit een val in! Nooit antwoorden op vragen tussen  haakjes.  
 

12. De klinkers zijn: a, e, i, o, u, y.      ij = i + j en ≠ y. 
 

13. De Arabische cijfers zijn: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.  
 

14. De Romeinse cijfers zijn: I of J =1, V of U =5, X =10, L = 50, C = 100, D = 500 en M = 1000.  
 

15. Een bord of een plaat kan uit om het even welk materiaal bestaan (hout, metaal, steen, brons, kunststof, ..). 
 

16. We zoeken nooit achter glas, tenzij beschermglas of binnenkant van een  kapel. 
    Ook niets zoeken op verkeersborden. 
 

17. Het woordje “hier” duidt steeds op de plaats waar je je bevindt. Het slaat nooit terug op de tekst in het  
    routeblad.  
 

18. ‘Hier’ of ‘In de omgeving van’ = in een straal van maximum 30 m, ‘In de onmiddellijke omgeving’ = in  
     een straal van maximum 10 m,  ‘Nabij’ =  binnen een straal van 5 m, ‘bij’ = binnen een straal van 2 m,   
     steeds het herkenningspunt inbegrepen.  De hoogte speelt nooit een rol in de bepaling van de afstand van   
     de zoekruimte. 
 

19. Antwoorden als ‘onmogelijk’, ‘strikvraag’, ‘geen’, ‘niets’, ‘niemand’ enz. zijn nooit juiste antwoorden. 
 

20. Nooit private grond betreden, tenzij anders vermeld of gevraagd. Wij probeerden de privacy van de 
       bewoners te bewaren en zochten daarom geen teksten op vb. deurbellen (parlofoons), brievenbussen,   
       sloten,  afvoerbuizen, vijzen, bandjes waarmee borden bevestigd worden e.d. 

 

21. Alle vragen zijn te beantwoorden met de gegevens die je ter plaatse of in het routeblad vindt.  
    Alle oplossingen kan je vinden door gewoon aandachtig rond te kijken. Een beetje oog voor detail  is wel  
    aangeraden. Wat parate kennis kan helpen maar je hebt geen woordenboek ook geen Prisma,  
    encyclopedie, PC, smart- en andere 'phones' nodig. Misschien kan een 'telraam' wel van pas komen. 
 

22. Wat de samenstellers je meedelen, aanvaard je als juist en waar! 
 

23. Deelnemen doe je  op eigen risico en met eigen verzekering. De inrichters wijzen alle verantwoordelijkheid  
    tijdens de zoektocht af.  
 

24. Eventuele errata en parcourswijzigingen worden aangekondigd op volgende websites: 
    www.caborazoektochten.com     /     www.wrvzoektochten.be     /   www.zvrosbeiaard.be  
 

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

 

http://www.caborazoektochten.com/
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WEGBESCHRIJVING EN VRAGEN / OPDRACHTEN 
 

We hebben een poging gedaan om het merendeel van de vragen relatief eenvoudig te houden. Iedereen kan 
op elke vraag haast zeker een antwoord ter plaatse vinden, al liggen de antwoorden natuurlijk niet altijd in 
koeien van letters op jullie te wachten. Wees dus alert en lees de vragen goed om dan ter plaatse de kijkers 
nog eens goed de kost te geven om zo tot een degelijk resultaat te komen.  
Nog eens, we gebruikten geen Prisma voor het opmaken van de vragen.  
Je dient alleen te zoeken op de stopplaatsen en niet tijdens het rijden met de wagen of fiets. 
Tip: We komen op onze tocht veel infoborden tegen met onderaan “Merelbeke”. Lees  deze infoborden goed 
want veel antwoorden zijn op deze borden terug te vinden of ervan af te leiden. 
 

1. De zoektocht start in SCHELDERODE aan de parking  voor de kerk = Gaverse steenweg. 
 

PARKEREN in de omgeving van de kerk of op de parkeerstroken R van de weg even voorbij de kerk, 
dit is aan het eigendom met huisnummer 512. 
 

   Casino bij Piens  Gaverse Steenweg 609 100 m van de kerk 
   Dagelijks open van 9u tot 12u30 en van 15u tot ...  / do. van  15u tot… 
   Een van de weinige overgebleven dorpscafeetjes met sociale prijzen, uitgeroepen door AVS tot de   
   beste dorpscafé van 2005. 

 

                                                                                                 Vanaf 1214 kwam de naam ‘Rode’ voor maar steeds werd  
                                                                                                 zowel Schelderode als Gontrode bedoeld. De naam Rode 
                                                                                                 zou ‘gerooid bos’ betekenen, afgeleid van het Germaanse 
                                                                                                 Ropa.  

                                                                                                 De naam Schelderode trof men in  1220 voor het eerst 

                                                                                                 aan in een charter van de graaf van Vlaanderen. 
                                                                                                 Tot in de 2de helft van de  19de eeuw waren  er  zeer uitge-  
                                                                                                 strekte bossen  op  het  heuvelachtige  grondgebied. 
                                                                                                 Resten  van  deze bossen zijn het  Nerenbos, Bruinbos en  
                                                                                                 Harenbeekbos. Op één van de heuvels ontstond het dorp.  
                                                                                                 In  de lagere gebieden langs de Schelde lagen hooiland en 
weiden, ‘meersen’ genoemd. Deze Scheldemeersen zijn sinds 1981 beschermd als landschappelijk erfgoed.  
Schelderode was de hoofdplaats van het Land van Rode. De oudst gekende heer van Rode was Siger de Rothen, 
vermeld in 1118. Zijn kasteel werd in 1460 vernield. De ruïne werd heropgebouwd maar in 1566 door 
beeldenstormers in brand gestoken. Na de komst van Alva in 1567 werd het kasteel opnieuw opgebouwd.  
Het kasteel is nu nog steeds in privébezit en kan niet bezocht worden. 
De heren van Rode bezaten de rechten op de visserij in de helft van de Schelde die zich in hun heerlijkheid 
bevond en ontvingen de tol op de schepen die er voeren.  
Vanaf de 18de eeuw tot de 2de helft van de 19de eeuw werd een deel van de Schelde rechtgetrokken, maar enkele 
oude armen bleven bestaan. Aan de Veerpontwegel bevond zich daardoor op het einde van de 19de eeuw een 
privé-veerdienst die de steenbakkers uit Schelderode van en naar Zevergem brachten. Naast de vele 
steenbakkers trof men ook schip- of boottrekkers aan in het dorp. Midden 1800 telde men er nog 55. 

 
Los de eerste vraag op met gegevens in de onmiddellijke omgeving van de parking voor de kerk en verder 
langs het voetpad tot en met het eigendom met huisnummer 518.  
Niets op het kerkhof en de kerk zoeken, noch aan de overkant van de straat: 

 

Vraag 1: Associeer elk van de vijf gegevens voorafgegaan door een letter, vermeld op een bordje met 

               “Merelbeke”, met één van de vijf gegevens voorafgegaan door een cijfer volgens gegevens 

                vermeld of te zien op dit stukje parcours.  

                     A:  ‘Leon Cottenie’       1:  school   

B:  ‘10 februari 2000’    2:  kasteel   

C:  “FL. OR.”                     3:  kerkfabriek                                                                                                                     

D:  ‘Florimond Van de Poele’    5:  1961   

E:  ‘De Graankorrel’      4:  mispelboom               

                     (Antwoorden met een letter/cijfercombinatie. Vb. A/4, B/2, ..  g.v.) 



Keer terug en neem voorbij huisnummer 510 L de kasseiweg en wandel verder tussen de graven tot bij 
het oorlogsmonument (witte zuil) in de omgeving van de hoofdingang van de kerk: 
 

Vraag 2: Op de witte zuil van het oorlogsmonument staan vijf namen van oorlogsslachtoffers.   

                Deze namen hebben we hierna, in een willekeurige volgorde, een cijfercode gegeven 

                volgens een bepaalde logica.  4   5   –   5   6   –    3   5    –    3   4   –   2   5                            

                Wat is de voornaam  van het oorlogsslachtoffer dat de cijfercode 2   5 kreeg? 

 
2. Verlaat de parking naar R. 

AUTO’S: Volg de Gaverse steenweg over een afstand van + 2200 m. OPGELET: FLITSPAAL 
100 m voorbij apotheek R Melsen straat (doodlopende straat) =  richting “Sint-Stefanuskerk”.  
FIETSERS: Neem na  + 350 m eerste straat R Langeweide. Volg richting fietsknooppunt 97. 
Toegekomen aan fietsknooppunt 97  volg L fietsknooppunt 41 tot aan de kerk van Melsen. 
PARKEREN op het pleintje voor de kerk. 

                              

                                                                                       Uit geschriften blijkt dat Melsen reeds in 818 bestond.  

                                                                                       De heerlijkheid Melsen was een leen van het land van Rode.  
                                                                                       De oudst bekende heren van Melsen  droegen de  naam  Vander 
                                                                                       Gracht. Aan de buitenzijde  van de  kerk vinden we een markante 
                                                                                       grafsteen van  de devote ridder Filips Vander Gracht,  gestorven  
                                                                                       in 1545.  
                                                                                       De pittoreske  Sint-Stefanuskerk  straalt,  samen  met  de  omlig- 
                                                                                       gende begraafplaats en een  mooi  uitzicht  op het natuurgebied 
                                                                                       Scheldemeersen, een unieke serene sfeer uit.  Al in de 8ste eeuw  
                                                                                       zijn er sporen te vinden  van een kerk en in de  11de  eeuw zijn er 
                                                                                       vermeldingen van het bestaan van een parochie.  
                                                                                       Het  dorpskerkje bewaart  nog een aantal  Romaanse  sporen uit 
                                                                                       de 12de  eeuw.  Later werd de kerk vergroot  in  Balegemse steen 
                                                                                       en  werd   de  vierkante  toren  aangebouwd.   Binnen  staat  een 
                                                                                       prachtig authentiek Van Peteghem-orgel. 
Aan de noordoostkant van het kerkhof komt in het verlengde van de kerkhofmuur, bij een gemetst poortje, een 
kerkwegel uit. Bij dit poortje staan aan de binnenkant twee gekandelaarde lindes met stamomtrekken van meer 
dan 2 m, die hier als welkomstbomen werden geplant. 

 
Los de volgende zes vragen op met gegevens op het pleintje voor de kerk en in de omgeving van de kerk: 

 

Vraag 3: Hoeveel verschillende namen kreeg de plaats waar het gemeentebestuur en/of de gemeente- 

                administratie van Melsen gevestigd was volgens het infobord met  “Herberg  “In ’t Oud 

                Gemeentehuis” ”?  

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

 
Nabij de hoofdingang van de kerk zien we op een zijmuur een imposante grafsteen behorend tot ridder 
Filips Vander Gracht, heer van Melsen en lid van de Raad van Vlaanderen: 

Vraag 4:  Welke van onderstaande gegevens is (zijn) niet te zien op deze grafsteen? 

M.A.:       een zwaard – handschoenen – sporen – een schelp – een paard – “novembre” – klauwen. 

                 Verboden de strooiweide te betreden. Alle gegevens zijn duidelijk te zien langs de zijkant. 

 
Op een kerkhofmuur recht tegenover de hoofdingang van de kerk zien we een oorlogsmonumentje: 
 

Vraag 5: Hoeveel bedraagt het verschil tussen het aantal op dit oorlogsmonumentje voorkomende 

                namen van oorlogsslachtoffers die stierven in de lente en de hier voorkomende 

                oorlogsslachtoffers die stierven in de herfst?  

K.U.:      1     –     2     –     3     –     4     –     5 

 
We maken nu een wandeling in wijzerzin rond de kerk. Voor de volgende 3 vragen niets zoeken op graven. 
Achteraan de kerk bevond zich het grafmonument van de familie Poucke-Verhaeghe-De Smet de Naeyer.  
 



In 1970  werd dit grafmonument weggehaald. Alleen een bord herinnert er ons nog aan: 
 

Vraag 6: Wie van deze familie, vermeld op dit bord, werd geboren in de 18de eeuw? 

 

Vraag 7:  Volgens hun naam was deze muzikale bende graag samen. 

                Waar stierf de brave man die hier ligt begraven en lid was van deze muzikale bende? 

 

Vraag 8:  Welke soort erfgoed treffen we aan volgens gegevens? 

 
Einde van de wandeling en we zoeken onze  wagen of fiets terug op.  

3. Keer terug. Einde straat R Gaverse steenweg en vervolg je weg over een afstand van + 1000m. 
4. Voorbij “Primus” en net voor het zebrapad en de zwart-gele verlichtingspaal L parking van ‘Campus 

Borgwal’ oprijden. PARKEER op parking 1 of 2. 
Fietsers stallen hun stalen ros op de kleine fietsparking achter de haag bij het speelplein. 
 

              Café Primus Tirolerhof     Leenstraat 24         Open van 10u  / di–do gesloten   
              Leuk café met een warm onthaal.        

                                                                                                                                                                               

                                                                                                Borgwal   is   een   waterkasteel   uit  de  18de 
                                                                                                eeuw, aangepast midden 19de eeuw.  
                                                                                                                      Het  kasteeldomein  heeft  een  monumentale  
                                                                                                                      toegangspoort die naar een prachtig midden-  
                                                                                                                      plein leidt. Voor het kasteel werd een neerhof 
                                                                                                                      aangelegd met karakteristieke opstelling in U- 
                                                                                                                      vorm   en   waar  de  verschillende   nutsvoor- 
                                                                                                                      zieningen van het kasteel gegroepeerd waren. 
                                                                                                                      Op  het  neerhof  staat   een  indrukwekkende  
                                                                                                                      vierkante duiventoren, heropgericht in de 19de  
                                                                                                                      eeuw naar een 17de eeuwse voorloper.  
                                                                                                                      Het  domein  is   volledig  omsloten  door  een 
bakstenen muur van meer dan 1900 meter. 
De oudste vermelding van Borgwal vindt men terug in een verkoopakte uit de 16de eeuw. In de 17de  eeuw zou het 
goed onder meer eigendom geweest zijn van bisschop Triest. Daarna werd het kasteel meermaals verkocht aan 
adellijke families. Een aankondiging in de 'Gazette van Gendt' in 1775 vermeldde de verkoop van: "het schoon, 
groot en vermaerd goed tussen de 2 en 3 mylen van de stad gelegen, strekkende tegen de kercke van Vurste ende 
omtrent de Schelde, bestaande in een kasteel ende hof, rondom in gemetste wallen, waarvoor ene schone 
bassecour ende daarachter ene gemetste spiegel ofte vijver hebbende in het midden ene hoog springende 
fonteyne, daernevens ene vijver, buitengemeyne druiftakken ofte wijngaerden, bosquien, gloriëtten, fonteynen 
ende andere vermaekelykheden, alsmede ene schone nieuwgebouwde hofstede, tesamen 18 bunder, alle't eene 
blokke ende besloten in nieuwgemaekte kloeke hoge muren".  
Door het huwelijk van gravin Flora Malfait met Louis Goethals de Mude de Nieuwland kwam het kasteel voor het 
laatst  in handen van een adellijke familie. 
In 1975 kochten de Broeders van Liefde Borgwal en richtten het domein in als verblijf voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking. Er werden nieuwe paviljoenen gebouwd, ingeplant in het kasteelpark. 

 
              Cafetaria Ebergiste Domein Borgwal      Open wo-vrij-zo van 14u tot 17u 
              Een huisbereid hapje, een drankje, een gezellige babbel, daarvoor moet je hier zijn. 
              Bewoners van het centrum helpen dan ook actief mee in de cafetaria. 

 
We maken een wandeling van + 800 m in en rond het kasteeldomein. 

 
Los met gegevens te vinden op je wandelweg de volgende vragen op. Hier geen borden met “Merelbeke” 
want het domein ligt in Vurste, deelgemeente van Gavere maar wel behorend tot het Land van Rode. 
 
De wandeling start op parking 1. 



- Begeef je eerst vooraan naar het terras van de cafetaria naast het speelplein, recht tegenover parking  
  1. Lees eens goed de tekst op het bord met “De  geschiedenis van het domein Borgwal”. Dit zal je helpen 
  om sommige vragen op te lossen. (Negeer alle andere borden op het terras  g.v.) 
 

Vraag 9: Tot welk jaar loopt de oudste vermelding, te lezen tijdens je wandeling, van het kasteel 

                Borgwal terug?    

 
- Neem daarna het pad tussen parking 1 en de fitnesstoestellen: 
 

Vraag 10: Welke code, beginnend met “OFS100”, heeft het fitnesstoestel dat de naam kreeg van een 

                 viervoeter? 

 

Vraag 11: Tijdens je verdere wandeling kom je een aantal kantelborden tegen met uitleg over de 

                  flora. Met welke plant zijn onderstaande gegevens in verband te brengen volgens een 

                  gegeven op  deze borden?   A: vruchthoofdjes       

                                                                     B: bloedvaten              

             C: dashboards             

                                                                     D: biobrandstof      

 
- Einde pad L en wandel langs een gebouw over de klinkerweg. 
- Einde klinkerweg R (= t.h.v. parking 2)  richting kasteelvijver. 
  Maar bekijk eerst het bord met “Veerkracht” : 

Vraag 12: Hoeveel is het verschil tussen het aantal veren afgebeeld op een bord met “Veerkracht” en 

                  het aantal maal dat ‘veer’ verborgen voorkomt op het bord met “Veerkracht”? 

 
- Begeef je ter hoogte van de vijver eerst even naar R om de monumentale duiventoren te bewonderen.  
   

Vraag 13: Hoeveel koppels duiven mochten de ‘Heren’ houden op de totale oppervlakte van het 

                 kasteeldomein? 

 

Vraag 14: Op het bord met “De geschiedenis van het domein Borgwal” kon je lezen  dat de biljartzaal 

                  zich aan de rechtervleugel van het staatsieplein bevindt en de orangerie aan de linker- 

                  vleugel. Maar aan welke vleugel van het staatsieplein bevindt zich het portiershuis? 

K.U.:         linkervleugel – rechtervleugel. 

 
     - Keer terug  en wandel verder RD langs de vijver.  

- Aan “Stille ruimte” RD. 
- Y-sprong R. 
- Blijf voorbij de vijver RD wandelen richting “STOP”. 
- Los aan de  uitgang volgende vraag op met gegevens op de kapel: 

 

Vraag 15: Hoeveel is het verschil tussen het aantal gevleugelden afgebeeld op de nis met het 

                 wapenschild van de familie Malfait en het aantal sleutels ook afgebeeld op deze nis? 

K.U.:         0    –    1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6    –    7 
 

- Verlaat het domein naar R en begeef je even verder naar het oorlogsmonument. 
 

Vraag 16: We hebben over dit oorlogsmonument een aantal beweringen gemaakt.               

                 Noteer voor elk van deze beweringen op je antwoordenblad een ‘W’ als de bewering 

                 WAAR  is of een 'NW' als de bewering NIET WAAR is. (één antwoord per bewering) 

                  A)    Een familienaam is zesmaal vermeld.  

B)    Er zijn vier burgerlijke slachtoffers vermeld die gestorven zijn tijdens WO 1.  

C)    Er komt iemand voor met een adellijke titel.  

D)    Eén naam is vermeld zonder voornaam.  

E)    Eén vermelde persoon is gestorven op de eerste dag van de herfst.  
 

- Voorbij het oorlogsmonument naar R over het zebrapad en verder wandelen langs de kasteelmuur. 
- Na + 150 m R en zo bereik je terug de parking. Zoek je wagen of stalen ros op.  



5. Verlaat de parking.  Hoofdweg L  Leenstraat HNV. 
6.  + 150 m verder voorbij vluchtheuvel L  Gentweg (voorsorteren).  
7. Vervolg je weg  + 350 m tot aan de kerk van Vurste. PARKEREN in de omgeving van de kerk. 

 
Wandel rond de kerk en los in de omgeving de twee volgende vragen op. 

       Op het oorlogsmonumentje tegen de kerk lezen we namen van oorlogsslachtoffers die we ook al konden  
       lezen op het oorlogsmonument bij het domein Borgwal. Een vraagje met gegevens op dit monumentje: 
 

Vraag 17: Vijf van de zes vermelde slachtoffers die vielen als offer voor hun land hebben twee klinkers 

                 in hun voornaam. Het zesde op dit oorlogsmonument vermelde slachtoffer heeft de eerste 

                 drie klinkers van ons alfabet in zijn voornaam. 

                 Wat is de eerste letter van de op dit oorlogsmonument vermelde voornaam die de eerste 

                 drie klinkers van ons abc bevat ? 
 

Met gegevens op een plaat: 
 

Vraag 18: Vervolledig onderstaande naam, in de plaats van de lijn, zoals hier vermeld. 

                  HENR_____________________________       

                 (Niets op graven zoeken g.v.)          

 
8. Vervolg je weg. Driesprong L = richting Baaigem. 
9. Na + 2100 m tuffen over betonweg, aan groot bord met “LIMARC” en “95”  L Kastijde straat. 

 
Stop na + 500 m bij de witte kapel L van de weg: 
 

Vraag 19: Welke klinker komt voor in de tekst met “BIJSTAND”. 

M.A.:        a   –   e   –   i   –   o   –   u   –   y   

 

10. Na + 150 m driesprong R Makkegem dries.   
11. Na + 200m Y-splitsing scherp naar L. Dit is t.h.v. een lage witte betonnen afsluiting. Blijft Makkegem 

dries. Onmiddellijk PARKEREN op de kiezelstrook tegenover een gevel met een beschilderd bord.  
Een zoekvraagje op deze kiezelstrook: 
 

Vraag 20: Welk getal is vermeld na de naam van een  herkauwend zoogdier? 

 
12. Vervolg je weg. Driesprong RD Kastijde straat. 
13. Einde straat L Makkegem straat. 
14. Na + 2000 m rijden op asfaltweg door bosrijk gebied einde weg L Bos straat. 
15. 200 m voorbij agglomeratiebord met “Schelderode” viersprong R Grep straat.  
16. STOP 200 m verder juist voor de bocht aan de kapel rechts van de weg. Met gegevens bij de kapel: 

 

Vraag 21: Met z’n vijven vormen ze een ‘stralend’ geheel. 

                 Eén van de vijf is zo te zien wat kaduuk. 

                 Welke van de vijf is wat kaduuk? 

K.U.:        de eerste   –   de tweede   –   de derde   –   de vierde   –   de vijfde 

 
17. Onmiddellijk voorbij kapel tweede straat R Burgem. Van Cauwenberghe straat. = richting 

fietsknooppunt 97. 
18. Einde weg R Molen straat maar eerst PARKEREN bij de molen: 

(Momenteel is de molen in restauratie maar de vragen kunnen opgelost worden.) 
 

Vraag 22: Tijdens 11 maanden van het jaar kan je hier elke  2de zaterdag van de maand molen- 

                  producten kopen.  

                  Hoeveel tijd vóór het begin van de verkoopdag moet je v.g.t.p. je bestelling plaatsen? 

K.U.:         8 uur   –   9 uur   –   10 uur   –   11 uur   –   meer dan 11 uur 

 

Vraag 23: Op het infobord met “SCHELDEROMOLEN” lezen we dat de laatste molenaar woonde 

                 in een van de drie bescheiden dorpshuizen aan de overzijde van de molen.  

                 Wat was zijn voornaam? 



19. Na + 800 m aan ‘STOP’ R Hundelgemse steenweg = richting Brakel. OPGELET GEVAARLIJK! 
20. Na + 200 m aan bushokje 1ste straat  L Motsen straat.  
21. Viersprong aan kapelletje R  Berren straat. 
22. Einde weg aan agglomeratiebord met “Bottelare” L = Edelaren dries. Wordt verder Sint-Anna straat. 
23. Einde straat aan pleintje met kapel (Sint-Annakapel)  L. Voorsorteren = Kon. Albert I plein.  
24. Even verder PARKEREN in de omgeving van de kerk.  

 

                           In De Linde Koning Albert I-Plein 4 Bottelare   
                           ma–di gesloten / wo-do van 15u / vrij-za-zo van 11u   
                           Heel tof café bij de kerk van Bottelare met een terras letterlijk onder de lindeboom waar je   
                           ook een heerlijk hapje kan eten.  

 
 
 
 

                                                                                             Bottelare  dankt  als landbouwgemeente haar 
                                                                                              naam  aan een bosachtig en moerassig terrein.  
                                                                                                                   Deze kleine gemeente duikt met de naam Botelar  
                                                                                                                   al op in een akte van 988. 
                                                                                                                   Bottelare  was een van  de parochies die  in 1226 
                                                                                                                   door de graaf  van  Vlaanderen  werd geschonken  
                                                                                                                   aan  Rodolf,  heer van Rode.  Van  dan af tot  het 
                                                                                                                   ancien  régime  maakte  deze  gemeente deel uit 
                                                                                                                   van het Land van Rode.                                                                                                                      
                                                                                                                   In de mooie  bedevaartskerk  in   renaissancestijl  
                                                                                                                   gewijd aan  Sint-Anna,  maakt het Sint-Annabeeld 
                                                                                                                   onderwerp uit van een sterke volksdevotie.  
                                                                                                                   Met behulp van giften van het  groeiend  aantal 
                                                                                                                   bedevaartgangers  naar  de  Sint-Annakapel  
werd in  de  17de eeuw deze grote nieuwe parochiekerk gebouwd.  
De industriële bedrijvigheid bleef in de gemeente beperkt tot traditioneel 19de eeuws brouwen en stoken.  
Het groene karakter, vertegenwoordigd door de talrijke onverharde weggetjes of  “Ketskes” slingerend tussen de 
akkers en de weides en niet te vergeten het feeërieke Gentbos, maken het dorp uniek.   

 
Los met gegevens in de omgeving van de hoofdingang van de kerk volgende 4 vragen op: 
 

Vraag 24: Hoeveel wezens zijn er afgebeeld bij de hoofdingang van de kerk? 

K.U.:        12    –    13    –    14    –    15    –    16    –    17    –    18    –    19  

 
Vraag 25: Juist boven de hoofdingang van de kerk zien we een chronogram van het jaartal 1663, 

                  het jaar van de wijding van deze kerk. 

                 Welk Romeins cijfer komt éénmaal voor in het chronogram boven de hoofdingang van 

                 deze kerk dat het jaartal 1663 vormt? 

M.A.:        I       –       V       –       X        –     L       –       C       –       D      –      M  

 
Links van de hoofdingang van de kerk zien we een ereperk voor oud-strijders uit de Eerste Wereldoorlog en een 
oorlogsmonument ter nagedachtenis van slachtoffers van deze oorlog, omheind met een lage taxushaag,  
Los de volgende twee vragen op met gegevens binnen deze omheining: 
 

Vraag 26: Op het oorlogsmonument vinden we een aantal familienamen waarin de klinkers E en O en  

                  de medeklinker C voorkomen.  

                  Van hoeveel vermelde personen, gestorven of vermist tijdens de Wereldoorlog, maken de 

                  klinkers E en O en de medeklinker C deel uit van de familienaam?   

 

Vraag 27: UBER  zijn, door elkaar geschud, de eerste vier letters van een zesletterige familienaam  

                 vermeld op dit ereperk. Wat is de voornaam van deze persoon? 

 
25. We keren terug richting pleintje met kapel. Aan kapel RD Koningin Astrid laan. 



26. Na + 800 m net voorbij agglomeratiebord L Groenstraat. Dit is richting “BUNKER D14”. 
27. Driesprong L Zink. 
28. Na + 1500 m aan agglomeratiebord “MUNTE” PARKEREN op parking rechts van de weg of bij de kerk. 

 

                                                                                                                     Munte is een typisch voorbeeld 

                                                                                                                     van  een  kouterdorp ontstaan in 
                                                                                                                                               de omgeving van bronnen.  
                                                                                                                                               De naam ‘Munte’ is afgeleid  van 
                                                                                                                                               het  Romaanse Monte  of  Munta 
                                                                                                                                               en  betekent berg.  De verwijzing 
                                                                                                                                               naar  de  heuvelrug  waarop   het 
                                                                                                                                               dorp ligt,  is meer dan terecht. 
                                                                                                                                               Met    bochtige   wegen,    pittige  
                                                                                                                                               paadjes  en  uitgestrekte  velden,  
                                                                                                                                               is  het uitzicht over de kouters  in 
                                                                                                                                               Munte adembenemend.    
                                                                                                                                               In  Munte  bevinden  zich  nog  25 
                                                                                                                                               bunkers,   stille  getuigen  van  de 
                                                                                                                                               verdedigingsgordel rond  Gent in 
                                                                                                                                               de aanloop naar WO 2. 
                                                                                                                                               Munte  lag ook op  een  historisch  
                                                                                                                                               kruispunt van oude wegen.   
                                                                                                                                               De  heren van  Munte verwierven  
                                                                                                                                               sinds de tweede helft van de 11de   
                                                                                                                                               eeuw veel aanzien. Het belang 
van  dit  geslacht  in  de middeleeuwen blijkt ook uit de schenking door deze familie van bezittingen aan de Sint-
Pietersabdij in Gent. Door ruil kwamen bezittingen van de graaf van Vlaanderen en van de Gentse Sint-Pietersabdij 
in handen van de heer van Rode. 
Kasteel Ter Zinkt in Munte was een echt middeleeuws waterslot, dubbel omgracht en uitgerust met een kerker 
voor misdadigers. Het kasteel was de zetel van de oude heerlijkheid van Munte, lang toebehoord aan de baron 
van Riviere, heer van Broucom (tot 1693). In de 18de eeuw werd het grotendeels gesloopt, en in de 19de eeuw 
werden de resten omgevormd  tot een lusthof.  
Het kasteel is niet te bezichtigen. Vanaf de parking kan je in de verte een glimp van het domein opvangen. 
Het verhaal van de Sint-Bonifatiuskerk,  is nauw verweven met de geschiedenis van Munte. De kerk wordt voor 
het eerst vermeld in 1129. Ze werd begin 16de eeuw vervangen door een eenbeukige kerk. In 1850-1875 werd 
een nieuwe parochiekerk gebouwd en ontstond ook het Munteplein. De kerk is vooral bekend voor een relikwie 
en het polychrome beeld van de Heilige Apollonia, beschermheilige tegen tandpijn en mondziekten.  
Merkwaardig is ook dat het oorlogsmonument aan de kerk in 1919 niet door de gemeente werd opgericht maar 
op initiatief  van de toenmalige pastoor.  
In 1905 werd naast de kerk een klooster met school opgericht voor de zusters van O.L.V. van de Visitatie. Het 
kloosterhuis werd door de zusters definitief verlaten in 1974. De basisschool bleef bestaan maar wegens het 
geringe aantal leerlingen sloot de school in 2000. Het complex werd uiteindelijk overgenomen door Steiner-
schoolgroep en werd zo weer een bloeiende school.  
Ook voor de pastorie werd een passende invulling gezocht. De locatie op de grens tussen het waterrijke 
Scheldeland en het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen maakte de keuze voor een toeristisch onthaal- 
en informatiepunt logisch en evident. 
Het Munteplein vormt jaarlijks het decor voor evenementen zoals de Muntebollenworp en het Reuzenmeifeest.              

  
 Bistro-café Oud Munte    Munteplein 7   
                            ma–di gesloten / wo-do van 11u  tot 15u  & van 17u30 / vrij-za-van 11u   
                            Dit typisch dorpscafé van meer dan 200 jaar oud was vroeger een afspanning waar paard en 
                            ruiter de dorst konden lessen.   In de bistro  wordt zonder poespas  lekkere  Frans-Belgische  
                            keuken geserveerd. 

 

 



De zoekruimte voor de vijf  laatste vragen is vanaf de parking tot en met de omgeving van het  Munte plein 
en de kerk: 

 

Vraag 28: We namen een aantal detailfoto’s die samengaan met een van volgende gegevens. 

                 Combineer elke  foto met één van deze gegevens.  

                 1) Napoleon       –       2) Ma-Merken       –       3) Albert Aelterman       –       4) stek      

                  –     5) Apollonia      –       6) Gierigaard      –      7) Ons Vermaak   

                  (Antwoorden met een letter/cijfercombinatie. Vb. A/5, C/2, ..  g.v.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aan beide zijden van de hoofdingang van de kerk zijn gedenkstenen aangebracht.  
Los met gegevens op één van deze gedenkstenen aan de voorgevel van de kerk volgende vraag op: 
 

Vraag 29: Om 'n getal te bekomen maken we de som van al de cijfers van de twee getallen die 

                  aangebracht zijn onmiddellijk na een anagram van de familienaam van misschien wel het 

                  bekendste lid van de Britse komediegroep Monty Python en wie kent hem niet als de 

                  opvliegende hoteleigenaar Basil in Fawlty Towers.  

                  Hoeveel is dit getal, uitgedrukt in Arabische cijfers? 

K.U.:         31    –    32    –    33    –    34    –    35    –   36 

 

Vraag 30A: Een pastoor van Munte, wiens naam te lezen is op een gedenksteen, richtte een school op. 

                    Maar wat richtte een pastoor van Munte wiens naam te lezen is op een gedenksteen 

                    volgens gegevens nog op?  

M.A.:           monument – kerk – pensionaat – klooster – kapel   
 

Vraag 30B: En wat is de naam van de pastoor van Munte die een school oprichtte? 

 

Vraag 31: Aan café “Oud Munte” zien we een man in blauw uniform.  

                 Op wat staat hij en wat was zijn beroep v.g.t.p.? 



 

Vraag 32: Ook aan café “Oud Munte” zien we een afbeelding van een alom bekend stripfiguur. 

                  Deze afbeelding werd hier niet toevallig aangebracht.  

                  Wie heeft v.g.t.p. een onrechtstreeks verband met deze stripfiguur? 

 
Schiftingsvraag 1: Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van zaterdag  

                               12 november 2022. 

 

Schiftingvraag 2:  Geef het reservegetal van diezelfde lottotrekking. 

 
  Einde van de zoektocht.  
 

Terugkeerroute voor fietsers naar startplaats: 
- Neem rechtover de kerk van Munte Torrekens straat. 
- Na 150 m aan Y-splitsing R kasseiweg nemen = Biest. 
- Einde weg R Hundelgemse steenweg. 
- Na 200m aan vluchtheuvel  L = Bos straat en volg de Bos straat tot het einde = + 2800 m .  
- Einde straat R Gaverse steenweg. Na +250 m bereik je  terug het startpunt aan de kerk van Schelderode. 

 

Cabora dankt je voor je deelname en wenst je een behouden thuiskomst. 

 

Hoe een antwoordenblad verkrijgen ? 
Na het invullen van je gegevens op onze website www.caborazoektochten.com 

of het verzenden van een e-mail naar zoektochtencabora@telenet.be en het 

overschrijven van 10,00 € per deelname op rekeningnummer:  

BE57 8900 1485 1135 op naam van Cabora met de mededeling van je naam, je 

e-mailadres + MDB, krijg je het antwoordenblad met unieke code elektronisch 

doorgestuurd.         

 

 
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 zoektochtenvereniging 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 2023.  
Meer inlichtingen → Ga naar onze website www.c aborazoektochten.com en vul het contactformulier in. 

 
 

http://www.caborazoektochten.com/
mailto:zoektochtencabora@telenet.be

