
  

WANDELZOEKTOCHT DEINZE / BACHTE-MARIA-LEERNE 2018   

Het parcours van deze zoektocht (± 6 km) loopt door 
de deelgemeente Bachte-Maria-Leerne en komt 
voorbij het prachtige Kasteel Ooidonk.  

De vragen zijn een mengeling van eenvoudige 
observatievragen en iets moeilijker denkvragen. Wie 
aan de zoektocht van 2017 deelnam weet alvast dat 
de opsteller al eens graag een strikvraag inlast.   

Lees het reglement aandachtig, enkele punten zijn 
van belang voor het correct oplossen van de vragen.  

We wensen alle deelnemers een aangename 
wandeling en succes. 

Het parcours is geschikt voor rolstoelgebruikers!  
 

Reglement :  

• De antwoorden vind je langsheen het parcours in volgorde van de gestelde vragen, tenzij anders vermeld.   

• Deelnemen kan tot 30 september 2018. Antwoordformulieren indienen ten laatste op 1 oktober in de  
brievenbus van DC Leiespiegel van Deinze, ofwel via e-mail op toerisme@deinze.be, ofwel opsturen naar  
volgend adres: DC Leiespiegel, dienst toerisme, Brielstraat 2, 9800 Deinze of Dienst Communicatie, 
gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15, 9850 Nevele. 

• Per deelnemer (persoon) zal slechts één antwoordformulier aanvaard worden en slechts één prijs 
toegekend worden.  Per gezin (adres) zal ook slechts één prijs toegekend worden.  
Er zijn in totaal 10 prijzen te winnen. Ook de deelnemer die het best antwoordt op de schiftingsvraag zal een 
prijs ontvangen.  

• Noteer je antwoorden in het overeenstemmende vak van je antwoordformulier. Een onleesbaar of 
onduidelijk antwoord zal als fout aangerekend worden. 

• Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters: Janssens = janssens =  
JANSSENS.  Zoek geen valstrikken bij voorzetsels (voor, aan, op, boven,  ...) 

• Alles wat op je routeblad tussen dubbele "..." aanhalingstekens staat moet als een te lezen tekst gevonden 
worden.  Vb. : "pad" : je moet zoeken naar en rekening houden met het woord pad.   
Enkelvoudige haakjes '...' dienen om iets te benadrukken of te omschrijven.  

• Wat niet tussen dubbele aanhalingstekens staat, moet als voorwerp of afbeelding gevonden worden.  Vb. : 
pad : je moet zoeken naar een echt(e) pad (de weg of het dier) of een afbeelding ervan.  Een deel van een 
geheel telt voor het geheel (bv. een paardenkop telt voor een paard, maar een hoefijzer is uiteraard geen 
paard).  

• Hier betekent : de plaats of directe omgeving waar je je normalerwijze op dat ogenblik bevindt. 

• Vgtp betekent : volgens gegevens ter plaatse. 

• Een enkelvoudige vraag kan meer dan één antwoord hebben, en een antwoord is slechts correct als alle 
mogelijke antwoorden gegeven worden.   

• Hou geen rekening met affiches, zelfklevers, of dingen achter vensters. 

• Eventuele wijzigingen/aanpassingen zullen uitgehangen worden in het infokantoor (DC Leiespiegel Deinze).  

• Gebruikte afkortingen : R rechts   -   L links   -   RD rechtdoor  -  KP kruispunt 

Parkeren en start zoektocht :  

Bachte-Maria-Leerne is één van de elf deelgemeenten 
van Deinze.  Dé trekpleister van deze gemeente is het 
Kasteel Ooidonk dat we uiteraard niet links kunnen laten 
liggen.   

We rijden naar Bachte-Maria-Leerne via de 
Leernsesteenweg. Aan het kruispunt met de 
Kiekendreef nemen we de Leernsesteenweg (jawel, 
dezelfde naam) ter hoogte van het kunstwerk (zie foto 
hiernaast).  Hier kunnen we de wagen gemakkelijk 
parkeren. De zoektocht start aan de hoek met de 
Bagattestraat aan de kapel.  

We wensen je veel plezier en succes.  

 
  



 

ROUTEBLAD  
 

 Fotovraag :   

Deze 12 foto's werden genomen langsheen het parcours.  Geef de volgorde waarin je de plaatsen 
tegenkomt waar deze foto’s genomen werden.    

Je krijgt de plaats van één foto cadeau.  

            

             A                     B                    C                   D                   E                   F 

               

          G                    H                        I                           J                         K                         L 

Aan de kapel aan het T KP van de Leernsesteenweg (waar we onze wagen geparkeerd hebben) en de 
Bagattestraat, start de zoektocht.  Hier krijgen we de eerste vragen voorgeschoteld.   

Vraag 1 :   Hoeveel dubbelkoppige adelaars zijn hier te zien ?  

Vraag 2 :  Het is de naam van een BRT komedieserie uit de jaren 90, maar hier staat het uiteraard voor 
iets anders.  Waarvoor staat hier de tweede letter ?  

Vraag 3 :  Je kan hier een woord vinden waarvan de betekenis iets is wat je nodig hebt om in deze 
zoektocht een goed resultaat te behalen.  

       A : Om welk woord gaat het ?          B : Waar kunnen we dat woord langsheen het parcours 
            ook nog vinden ?  

We wandelen de Bagattestraat in, die uitkomt op een kleine parking.  We nemen daar RD het korte grindpad, 
en komen zo aan LEERNEst, de Vrije Basisschool van Bachte-Maria-Leerne.    

Vraag 4 :  Welk zeedier kunnen we hier zien ? 

We nemen het smalle wegje tussen de haag en de school, de Kloosterstraat.  Op het einde van de 
Kloosterstraat gaan we via het zebrapad de straat over en gaan verder naar L. We komen aan café “Den 
Appel”. 

Vraag 5 :  Welk netwerk bekomt men als men de twee helften van plaats verwisselt ?     

Vóór café “Den Appel” gaan we R naar de kerk.   Om het respectvol te houden,  hoeven we niets te zoeken op 
of tussen de graven van het kerkhof.  De kerk is elke dag open tussen 10u00 en 17u00.  Ga gerust een kijkje 
binnen nemen, maar respecteer de afgebakende ruimtes, zoniet gaat het alarm af.  

Vraag 6 :   Hoeveel keer is Jesus hier terug te vinden op de kruisweg (vooraan rechts in de kerk) ?  

We gaan terug naar buiten en gaan naar R.  Voor we de kerk achter ons laten, buigen we ons over de 
volgende vraag.  

Vraag 7 :  Van welke stad uit  را��ل) ישראל�(إ wordt hier, in een afkorting, de eerste letter weergegeven ? 

We gaan verder en vooraleer we naar R gaan bekijken we goed de kerktoren.    

Vraag 8 :  Iets is hier niet helemaal correct, t.t.z. niet echt volgens de regels van de kunst.  Het is echter 
ook geen fout, maar wel bewust gedaan in deze omstandigheden.  Wat bedoelen wij ?  

(Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom de 'correcte' vorm niet is toegepast : de correcte vorm zou verwijzen 
naar de Romeinse oppergod Jupiter - om verwarring te vermijden - om een zekere symmetrie te verkrijgen, ...) 

We gaan daarna dus verder naar R, voorbij de Brasserie “De Sterre”.    

 



 

Vraag 9 :  Welke bond wordt in deze straat op 2 manieren vermeld ? 

We wandelen verder en lopen nu door een prachtige lindendreef, richting Kasteel Ooidonk.  
In het begin van de dreef, te midden van het groen, komen we aan de “Blauwe Poort”.  

Vraag 10 : Van groen naar blauw, in hoeveel stappen ?  

We wandelen voorbij het voetbalveld R en komen daarna aan het Kasteel Ooidonk.  Voor de zoektocht is het 
bezoek aan het park en het kasteel niet nodig. 

Uiteraard staat het je vrij om toch een bezoek te brengen aan het park en het kasteel.  Het park kan alle 
dagen bezocht worden, behalve op maandag en dinsdagvoormiddag.  Voor inwoners van Deinze is het 
bezoek aan het park gratis.  Anderen dienen de democratische som van 2 € te betalen (kinderen 0,5 €).  
Ook het kasteel zelf kan bezocht worden, maar alleen op zon- en feestdagen.  Kostprijs 9 €  (kinderen 3 €).   

Wie kans wil maken op een gratis bezoek aan het kasteel kan dit doen door het 
park te bezoeken en correct te antwoorden op de volgende vraag. 

Waarvan zien we hiernaast een detail  ? 

De winnaars zullen door lottrekking bepaald worden.  
 

 

Vooraleer onze wandeling verder te zetten, gaan we even naar links (richting “Koetshuis”) en nemen daar de 
Montmorencydreef.  

We wandelen onder een brug en komen zo aan een brug vanwaar we kunnen genieten van een prachtig 
uitzicht op de vijver en het kasteel.   Verder gaan we niet ! 

We keren op onze stappen terug, lopen voorbij de ingang van het kasteeldomein en gaan daar RD (Ooidonk 
wandelroute volgen).  We wandelen nu in de Graaf Henridreef tussen de mooie platanen.  We krijgen iets 
verder een mooi zicht op de zijkant van het kasteel.  

Vraag 11 :  Van welke waterloop, waarvan de naam begint met een “L”, kan men hier de naam lezen ?  

Je kan nu even ontspannen, er is niets te zoeken tot vraag 12.  In de bocht krijgen we een mooi zicht op het 
park van het kasteel.   

De Leiemeersdreef laten we links liggen.  We komen aan een KP.  

Vraag 12 :  Hoeveel vervoermiddelen kunnen we hier steeds zien ? 

Vraag 13 :  Wat moeten we, vgtp, doen als ze op den grond liggen ?  Antwoord met één woord, door de 
letters hierna in de juiste volgorde te plaatsen.  V  N  L  J  I  F  E  B  A   

We gaan RD  (doodlopende straat).   De “Moeykenslos” laten we links liggen  

We komen aan een T KP met een grindweg. 

Vraag 14 :   Voor wie is Oost-Vlaanderen, vgtp ?  

We gaan hier verder naar R.  We volgen het grindpad langsheen de Leie, de Maaigemdijk.  Tot vraag 15 hoef 
je weer niets te zoeken.  Na een tijdje gaat het grind over in beton.  

Vraag 15 :  Ter hoogte van de ponyweide L vinden we een eigennaam van 9 letters.  Wat denk jij, is 
dat een winnaar van de Ronde van Frankrijk of niet ?   Hoe luidt die naam ?  

We wandelen verder en voor het T KP komen we aan de woning nr 4.  

Vraag 16 :  We kunnen hier een boom zien, die winter en zomer zijn bladeren behoudt.   
 Hoeveel bladeren draagt die boom ?  

Aan het T KP nemen we L (we volgen de Ooidonk wandelroute). 

 
Vraag 17 :  In welke richting keek de fotograaf toen hij deze foto, in een normale 

houding, nam.  
 
Kies uit :  Noorden  -  Oosten  -  Zuiden  -  Westen 

  

We lopen even over kasseistenen en dan terug op beton.  We komen na een tijdje aan de grote baan, de 
Leernsesteenweg.  

 



 

Vraag 18 :   We hebben ‘hem’ onderweg al vele malen gezien, maar hier lijkt ‘hij’ op het eerste gezicht 
verdwenen.  Over wie of wat hebben we het ?  Antwoord met 2 woorden ! 

We steken voorzichtig over en volgen RD de Ooidonk wandelroute via de Holdenweg.  

Vraag 19 :   Wat is “9451”, vgtp ? 

Na een tijdje nemen we R, de Meirebeekstraat (fietsknooppunt “96” volgen).   We naderen een bocht naar L.  

Vraag 20 :   Wie of wat heeft hier ‘losse handjes’ ?  

Nog verder komen we aan een sloot.  We gaan hier naar R en volgen de sloot en de Elfdorpenroute.  In de 
sloot zit karper, maar die is niet altijd gemakkelijk te zien.   We laten na een tijdje de sloot achter ons en 
kunnen weldra de volgende vraag oplossen.  

Vraag 21 : Wat kunnen we hier zien, en is vermoedelijk afkomstig van een auto ?  

We vervolgen onze weg en nemen R de Kiekendreef (Elfdorpenroute en Ooidonk wandelroute nog volgen).  

 

 

 

Vraag 22 : Wat hebben we weggemoffeld op deze foto ? 

 

 
We wandelen door de Kiekendreef en komen uiteindelijk terug aan de hoofdbaan, de Leernsesteenweg.  We 
steken voorzichtig over en komen aan het kunstwerk en zo aan het vertrekpunt, tevens het eindpunt van de 
zoektocht. 
 

  Schiftingsvraag :  

De opsteller van de wandelzoektocht heeft op 5 juni het 

parcours met de fiets afgelegd (zonder het stukje met 

de Montmorencydreef).   Hij deed dit aan een, voor hem, 

rustig tempo.   Zijn gemiddelde snelheid was ± 17km/h. 

 
 

  Hoeveel tijd (minuten en seconden) heeft hij hiervoor nodig gehad ? 
 

 

 
Na afloop van de wandelzoektocht wordt er een prijsuitreiking georganiseerd waarop de winnaars persoonlijk 
uitgenodigd worden.  Tijdens die prijsuitreiking zullen ook de juiste antwoorden gegeven worden. Daarna zal 
elke deelnemer per mail of brief een document krijgen met de juiste antwoorden en de rangschikking.  Wel je 
adres en/of email duidelijk vermelden.  

We hopen dat je enkele aangename uurtjes hebt doorgebracht en geniet nog van je verblijf in deze prachtige 
Leiestreek.  

Alfred Bauwens 

Foto’s : André Deprêter 


