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Zoekers en bezoekers van het land van Gavere,  
 

 

Het is dezer dagen niet allemaal kommer en kwel,  

sommige dingen lukken nog wel.  

Burgers met een fijne neus snapten ‘t al snel 

ze ontsnapten uit hun bubbel en cel. 

 

De mensen ontdekten al bewegend hun dichtste 
omgeving. Facebook barstte van de foto’s van de meest 

idyllische plaatselijke plekjes. Daar speelt de overheid op 

in met haar tournée nationale van 12 gratis treinritten. 
Je zou zeggen: Gavere en de VVV ’t Gaverland springen 

ook op die trein, maar daar zaten die pioniers al lang op. 
Het is immers voor de TIENDE KEER dat aan een 

groeiend aantal wandelaars telkens een andere 
Valeirzoektocht wordt aangeboden. Corona hield ons dus 
niet tegen, integendeel!  

 

Deze tinnen jubileumeditie is speciaal: zoals de laatste 

jaren steeds het geval was, focust de zoektocht op de 

trage wegen. Negen trage wegen, waarvan liefst zes 
nieuw benoemde, recent geopende, worden aangedaan. 

Het traject is ook het langste tot nu toe, een anticipatie 
op problemen met social distancing: op een klein 

omloopje van 5 km loop je elkaar al snel voor de voeten. 
Een afstand van 11,5 km verkleint dat risico. Het spreekt 
voor zich dat je de veiligheidsvoorschriften respecteert. 

 

Een feestelijke sierpluim gaat naar de drie samenstellers 

van deze tiende tocht: Patrick Vermeulen, Paul Deprez 

en Wilfried Schaubroeck hakten zich als rambo’s door de 
rimboe van brandnetel en bereklauw om het pad voor 

jou te effenen. Jan Vanquaille en Alex Vertenten 



  

plaatsten de finishing touch. Je kunt nu veilig langs de 
meest prinselijke stukjes van ons Prinsdom. 

 

Deelnemen kan van 4 juli tot en met 30 september 
2020. De prijsuitreiking heeft plaats in het najaar. Alleen 

de prijswinnaars worden vooraf verwittigd en 
uitgenodigd op dag en uur die hun dan worden 
medegedeeld. De uitslag komt op www.gavere.be 

 

In deze moeilijke tijden voor menig sponsor, steekt de 
VVV ‘t Gaverland financieel een tandje bij. Wij zijn onze 

sponsors blijvend dankbaar en hopen op hun steun in de 
toekomst: de firma Breydel vleeswaren, Brouwerij 

Contreras, Wijnen Van Hende, Sint-Christianabronnen, 
Dakwerken Vanquaille, B&B’s Cimbarsaca, Dadivaro en 

Het Tweede Leven, BBQ Academy, Bistro’s  ’t Valeirke en 
Iris, Restaurant De Klokke, Bakkerijen Danneels, 

Demeyer, Van Huffel en De Pourcq. De hoofdprijzen zijn 
dit jaar twee ballonvaarten en korven prinselijke 

streekproducten. Denk eraan: op weg zijn en zoeken is 
soms belangrijker dan aankomen en vinden. En: 

 

Bij een jubileum van tin 

Hoort het pad van een Keizerin 

 

Jean-Marie Schepens, voorzitter VVV ’t Gaverland, 

gemeentelijke adviesraad voor toerisme en erfgoed 

De trage weg 

Vertraagt want versmalt  
versnelt omdat hij verkort 

snijdt haast  
altijd de pas af 
 
 

http://www.gavere.be/


  

LEES DIT VOOR JE START! 

 

 

PARCOURS  

 

We starten en eindigen aan het toeristisch onthaal De 
Poort, Markt 1 – 9890 Gavere.  

Een gedetailleerde wegbeschrijving incl. plannetje is in 

deze brochure opgenomen. Geniet van de boeiende 
wandeling (11,50 km). 

 

VRAGEN  

 
Alle vragen kunnen opgelost worden tijdens de wandeling 

of door raadpleging van deze deelnemersfolder.  
Alles “tussen haakjes” is te zien of te lezen op het 

parcours. 
 

 

ANTWOORDEN 

 

Alle antwoorden dienen leesbaar genoteerd te worden op 
het antwoordformulier. Dit vindt u achteraan of kan u 

downloaden van de gemeentelijke website 
(www.gavere.be/valeirzoektocht). 

Het antwoordformulier moet uiterlijk op 30 september 
2020 om middernacht worden gedeponeerd in de 

brievenbus van het gemeentehuis, Markt 1, 9890 Gavere.  

 

 

 

Veel zoekplezier! 



  

  



  

WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

De V.V.V. ’t Gaverland organiseert een wedstrijd onder de 
naam: “10e  Valeirzoektocht”. 

 
1.  De Valeirzoektocht 2020 staat open voor iedereen 

en vindt plaats van 4 juli t.e.m. vrijdag 30 

september 2020 middernacht. VVV-Leden en 
hun aanverwanten in eerste graad mogen 

deelnemen, maar kunnen geen prijzen winnen. 
 

2.  De prijsuitreiking zal plaatsvinden in oktober 2020. 
Enkel de winnaars worden verwittigd. De 

locatie wordt aan hen medegedeeld. De dag na de 
proclamatie zullen de antwoorden gepubliceerd 

worden op de website van Gavere.  
 

3. Per gezin is slechts 1 deelnemingsformulier geldig. 
Onder gezin wordt verstaan: alle personen die op 

éénzelfde adres woonachtig zijn. Bij ontvangst van 
meerdere formulieren van leden die tot eenzelfde 

gezin behoren, worden deze allemaal ongeldig 

verklaard. 
 

4.  Indien men de prijs niet kan afhalen op de 
prijsuitreiking, dient men contact op te nemen met 

de V.V.V. ’t Gaverland: vrijetijd@gavere.be. 
 

5.  De organisatoren kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens 

het afleggen van het parcours. 
  

6.  Door deel te nemen aanvaardt men de uitslag en 
het wedstrijdreglement. 



  

VRAGEN 
 

Antwoord steeds met correcte schrijfwijze zoals op 

parcours of in de brochure! 

Start aan De Poort (Markt 1)  

Vanaf het toeristisch onthaalpunt De Poort gaan we op 
verkenning langs schitterende trage wegen, door mooie 

bossen en velden, en ontdekken we de rijkdom van 
natuur en erfgoed van ons unieke prinsdom aan de 

Schelde.  

 

Vraag 1 

Rangschik de foto´s van fotoreeks 1 in volgorde 

waarin u ze langs de route ziet. Vraag op 5 punten 

Zie middenkatern 

 

 

Vraag 2 

Rangschik de foto´s van fotoreeks 2 (kapelletjes 
en andere) in volgorde waarin u ze langs de route 

ziet.  Vraag op 5 punten 

Zie middenkatern 



  

  
 

 
 

Kasteeldreef richting Schelde  
  

Vraag 3 

Vul telkens het juiste woord in : Gavere-centrum 
bevindt zich op de  ……… (linker/rechter)-oever 

van de …………… (boven/beneden)-Schelde.                   

Links Sportdreef 

Om de Schelde beter bevaarbaar te maken, ging de 
mens herhaaldelijk over tot het rechttrekken van de 

Schelde-meanders. Rond overgebleven gedeeltes van 
de oude Schelde-armen ontwikkelden zich interessante 

biotopen met specifieke flora en fauna. Een prachtig 
stukje natuur en een paradijs voor vissers.  

 

Vraag 4  

Hoe heet de visclub aan de oude Schelde-arm in 

Gavere?                                     

Voorbij de Schelde-arm, wandelen we langs de wal van 
kasteel Grenier, in 1837 gebouwd door één van onze 

eerste Belgische senatoren, baron Grenier, nadien 

militair domein (staf luchtmachtbasis). 

Hofmeerspad  



  

 De trage weg tussen de 
Sportdreef en de Rotse is 

het Hofmeerspad. Op dit 
rustige aarden wegje kan 

je (rechts) tussen de 
bomen door af en toe de 

Scheldevallei zien, terwijl 
je links de mooie glooiingen van de Halsberg kan 

bewonderen. 
 

Vraag 5 

Welke weg tussen Gavere en Dikkelvenne schittert 

met een diamant ?                                      

Op T-stuk links Rotsestraat; na Christiana-Bronnen 
rechts Sint -Christianastraat 

Onderweg wijzen knotwilgen en roze 
dagkoekoeksbloemen (in het voorjaar) op de 

aanwezigheid van veel water in de bodem.                                                                                                        

 

De Rotse is een zogenaamde getuigenheuvel, een 

heuvel die getuige is van een vroeger plateau dat 

duizenden jaren geleden versnipperd werd door de 

erosie van de Schelde.   

 

Vraag 6 

Wat is de benaming voor bewoners van ‘De Rotse’?                                                    

  



  

Vraag 7 

Hoeveel maal vind je de naam Christiana terug op 
het parcours in de wijk De Rotse (tussen de 

Halsberg en de Beekstraat)?                                                                                                
Flessen en bakken, brievenbussen en bellen, niet 

meegerekend.                                                                                                          

Dikkelvenne is hét bronnendorp bij uitstek.                                                                    

Deze bronnen ontstaan door aanwezigheid van water-

doorlatende lagen afgewisseld met slecht doorlatende 

kleilagen.                                                                       

Wanneer dergelijke kleilaag aan de oppervlakte komt 

treedt het water naar buiten en ontstaat er een bron.                                                                                        

De aanwezigheid van ijzerzandsteen in de bodem 

veroorzaakt roest in de omgeving van de bronnen. 

                                                                            

Sint-Christiana-bronnen in de 

Rotsestraat is producent van waters en 

limonades en draagt fier het officiële 

label van streekproduct. Met wat geluk 

staat de poort open en kan je het 

bottelen bewonderen. 

Neem de ingang aan de Sint-Christiana-fontein 

Christiana-domein: geniet hier even van de rust van 

dit unieke stiltegebied.  Volgens de eeuwenoude 

legende was de Heilige Christiana een Angelsaksische 

prinses die zich bekeerd had tot het christendom. Om 

een gedwongen huwelijk en vervolgingen te ontlopen, 

vluchtte ze met zeven maagden het Kanaal over en de 

Schelde op.  Van de 8ste eeuw, ten tijde van Karel de 

Grote, tot de 11de eeuw stond op de Rotse een 



  

Benedictijnerabdij gewijd aan Sint-Petrus. De 

maagden ontscheepten te Dikkelvenne bij de abdij, waar 

ze zich onder de geestelijke leiding van abt Hilduardus 

plaatsten. Als je door het sleutelgat van de kapel gluurt, 

zie je het prachtig retabel. In 740 leefden hier 15 

monniken. Christiana sloeg hier met haar stok op de 

grond en een miraculeuze bron ontsprong. Tijdens de 

invallen van de Noormannen in de 9de eeuw, werd de 

abdij vernield. De stoffelijke overschotten van Christiana 

en Hilduardus werden in veiligheid gebracht in 

Dendermonde. Later ontstond hier de parochie van 

Dikkelvenne, tot de kerk in 1824 verzakte (door 

kleiwinning en grondverschuiving) en instortte. 

 

Vraag 8 

De abdijsite werd tot in de 19de eeuw gepatroneerd 

door de abdij van Anchin. Welke naam had het Hof 

van Anchin in de 17de eeuw ?                                                            

 

Bij het bronmonument – Sint-Christiana-fontein - is bij 
vroeger vandalisme in de rechterhand een witte lelie, 

symbool van maagdelijkheid, verdwenen. 

Vraag 9 

Op het kruis boven de kapel lezen we de initialen 

DS van een adellijke familie die ooit kasteel 
Baudries in Dikkelvenne bewoonde. Wat is de 

familienaam van de graaf die de Sint-Christiana-

kapel liet bouwen?  



  

Vraag 10 

Wat is de meisjesnaam van de gravin die de Sint-

Christiana-fontein liet oprichten?                      

Onderaan de heuvel vinden we Estaminet De Rotse 

Vraag 11 

Welke Gentse vechtersbaas is hier altijd welkom?                                                         

Beekstraat 

Vraag 12  

Langs ons parcours staat een granaatappel 
(symbool van het Zuid-Spaanse Granada) 

keramisch afgebeeld aan een inrijpoort.                                                                                                             

Hoe heet dit huis ?                                                                                                   

 
De vlaggenmast van Huize Roegiest in de Beekstraat is 

meestal getooid met de Europese vlag. De oudste delen 
van deze oude pastorie dateren nog uit de 17de eeuw. 

Hier woonde ooit pastoor Leonardus Van Kerckhove, die 
een Madonna van Jan van Eyck verkocht om voor de 

nieuwe St.Petruskerk (1825) een orgel te kunnen 
betalen. Benieuwd?  In 2021 brengen we het ganse 

relaas in Dikkelvenne.  
                                                                         

Vraag 13 

Social distancing? Aan de oude pastorie staan we 

met 5 op een rij. Wie zijn we?   

 



  

Links d’Hekseketse  

d´Hekseketse is de 

Trage Weg van de 
Beekstraat tot de 

Schoolstraat.                                  

Die gekke naam komt 
van Lut en Biep, 

beter bekend als d' 
heksen die vroeger in 

Dikkelvenne café-bistro De Betoverde Maan openhielden.                                       
Ongeveer halverwege d’Hekseketse vind je een oude 

bron. 

 

Vraag 14 

In de archieven lezen we dat in de 14de  eeuw in 
Dikkelvenne en in de omstreken een 

verschrikkelijke ziekte uitbrak: de Zwarte Pest 
maakte vele slachtoffers.  “ De personen, welke 

van het water eener fontein, op de wijk ‘Rots’, 
dronken, genazen weldra.” Toen was dit een enige 

bron die zuiver water gaf. Nu is ze vervuild door 

industriële solventen van een hogerop gelegen 

fabriek.  Wat is de naam van deze bron?                                                 

Rechts Schoolstraat   

Beekstraat kruisen   

Steenberglos 
Rechts Klikhoutestraat 

Links  Ten Vrekhem  



  

                                                                          
Ten Vrekhem is de naam 

van de trage weg van 

Kerkstraat naar Klikhoute 

 

 

 

 
Kerkstraat kruisen 

Toekomststraat  even verder links Toekomststraat  
Rechts Graaf de Lichterveldestraat 

 
 

Vraag 15 

de Lichterveldestraat                                                                                 

Hoe luidt de voornaam van de graaf naar wie deze 

straat genoemd is?                                                                                                             

Kasteelstraat/Lindestraat kruisen 
Links Keizerinnepad 

 

 

Het Keizerinnepad is de 

trage weg tussen de “de 
Lichterveldestraat” en de 

Bossemstraat. 

 

 



  

 

Onder het Oostenrijks bewind in de 18de eeuw ontwierp 

de Oostenrijkse graaf de Ferraris landkaarten van onze 

contreien, in opdracht van keizerin Maria-Theresia. 

 

Vraag 16 

Aan welk vervoer vertrouwt de keizerin haar 

honden toe?                                                  

 

Links Bossemstraat   

Rechts Deboekt en op het einde naar Rechts 
Deboekt / Scaephof rechtdoor 

                                                   De Trage Weg van 
Openveldstraat naar 

Bossemstraat kreeg 
de naam Deboekt, 

en die van 
Openveldstraat naar 

kruispunt 
Bossemstraat-

Kasteelstraat de 
oude naam 

Scaephof. 

 

 

Vraag 17 

Vul onderweg aan met 4 cijfers : P.V.H.V.A.     

 



  

Hukkelgem, midden de velden, is een oud gehucht van 
Dikkelvenne. Nu is het nog steeds omringd door “open 

veld”. Hukkelgem werd ook gesitueerd op de Ferraris-

kaarten in de 18de eeuw.  

Vraag 18 

Hoe heette in die tijd de belangrijkste hoeve van 

Hukkelgem? 

Hukkelgemstraat kruisen 

Rechts Vluchtenboerlos 

 

De trage weg van 

Vluchtenboerstraat 
tot Openveldstraat 

luistert naar de naam 
Vluchtenboerlos.                                                                                                    

Een los is de naam 
die in onze contreien 

gebruikt wordt voor een vrije, onbelaste wegel. 

In de verte bemerken we ‘de Bol’.                                                                        
Na WO II installeerde de Belgische luchtmacht in 

Semmerzake de radar ter controle van het luchtverkeer 
de ‘Bol’  van de Luchtmacht, wordt officieel het Air 

Traffic Control Centre genoemd.                                                                                                  
Deze verzorgde van 1952 t.e.m. 2019  vanuit 

Semmerzake de luchtverkeersleiding van het militaire 

luchtverkeer en de coördinatie tussen burger- en 

militaire luchtvaart.   

Links veldwegel (kruispuntje - Bloso-paaltje)   
Links op T-stuk (Bloso-paaltje) 

Schuin Rechts op veldwegel 



  

Rechts Tonnekestap  (Bloso-paaltje) 

 

Tonnekestap is de 
Trage Weg van 

Vluchtenboerstraat 

naar de 
Nijverheidsstraat –  

o.a. achter de 

brouwerij 

 

Vraag 19 

De Tonnekestap-wegel is zo genoemd naar het 

Tonnekesbier, wereldberoemd in Gavere en 
omgeving. In 1818 werd hier brouwerij Latte 

opgestart. Wat is de huidige naam van deze 

brouwerij?                                                                                         

De Kiem biedt gedifferentieerde hulp aan mensen met 
problemen omwille van het gebruik van drugs, alcohol of 

medicatie.  

Rechts Vluchtenboerstraat 
Links Vluchtenboerstraat/Raes van Gaverstraat 

Aan lantaarnpaal 383 Rechtdoor 
Op T-stuk Rechts  

Aan lantaarnpaal 687 direct Links 
Na trapje aan lantaarnpaal 69 direct Rechts 

Aan lantaarnpaal 321 Rechtdoor 
Aan lantaarnpaal 696 Rechtdoor 

Aan lantaarnpaal 315 Links 
Raes van Gaverstraat kruisen 

Middelwijk 



  

 

Vraag 20  

Onder wiens leiding stond xxl in september 2010 ?                                                           

Links Middelwijk 

Aan lantaarnpaal 494 Rechts ketseke 
Rechts Molenstraat 

Rechts Onderstraat 
Links ketseke   

Molenstraat kruisen  
De Weverij (Nieuwbouwproject) 

Rechts Warandeklim 
 

                                                                     
De trage weg Warandeklim 

brengt je vanuit de Warande 

tot de Markt. 

 

 

Links poortje naar het Gemeentehuis 

 

Vraag 21 

Voor het gemeentehuis bevindt zich een klein 
burchtmonument, opgebouwd uit stenen van de 

verdwenen waterburcht van Gavere.  Wie was in 
1560 eigenaar van de burcht en tevens Prins van 

Gavere? Naam en voornaam 

Rechtover de ingang van het Gemeentehuis  

de trapjes dalend naar de voortuin  

De Poort Gavere 



  

 

Vraag 22 
 

Maak van onderstaande letters 4 namen die je 
opmerkt tijdens de  Valeirzoektocht 2020. 

AG  AT  AV  BIJ  DE  ER  ES  GA  GA  KL  LD  RA  RA  

RE  RIJ  SL  ST  VE  VE  VE WE  VAN  VER 

 

SCHIFTINGSVRAAG:  

Hoeveel antwoordformulieren zullen in totaal 

binnengekomen zijn op 30 september 2020 

(24u00)? 

  



  

 
 
DE POORT  

 
regionaal toeristisch 

onthaalpunt Vlaamse 
Ardennen 

  
Markt 1 - 9890 Gavere 

 
09 389 29 80 - 

toerisme@gavere.be 
  

 

De Poort is het ideale startpunt voor jouw verkenning 
van onze gemeente en streek! 

We onthalen je vriendelijk en helpen je op weg, te voet 
of met de  fiets.  

  
Openingsuren: 

 
ma.:                 8.45 - 11.45 uur, 17 - 19 uur 

di., do. en vr.:   8.45 - 11.45 uur 
wo.:                 8.45 - 11.45 uur, 14 - 16 uur 

 

v.u. 

 

V.V.V. ’t Gaverland, adviesraad voor toerisme en erfgoed 

Markt 1 – 9890 Gavere - 09 389 29 80 

toerisme@gavere.be - www.gavere.be 
 

volg ons op Facebook: cultuurdienst Gavere 
 

  

mailto:toerisme@gavere.be
http://www.gavere.be/


  

  

Het VVV-bestuur  

wenst  jou een boeiende en 

leuke wandeling toe!  

 

Geniet van deze 10de editie 

en hou het ook veilig! 

Zie: 

www.gavere.be/coronavirus 



  

ANTWOORDFORMULIER -10de Valeirzoektocht 2020 

Voornaam – Naam: 

Straat en huisnummer.: 
Postnummer en gemeente: 

Tel/GSM/email: 

 
 

1. 
 
 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 

 

12. 
 

 
 



  

Dit antwoordformulier moet 
uiterlijk op 30 september 2020 

om middernacht worden 
gedeponeerd in de grijze 

brievenbus van het 
gemeentehuis, Markt 1, 9890 

Gavere.  

13. 
 
 

14. 
 

 

15. 
 

 

16. 
 
 

17. 
 
 

18. 
 

 

19. 
 

 

20. 
 
 

21. 
 
 

22. 
 

 

Antwoord op de schiftingsvraag: 

 
 

 


