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VRAGEN & ANTWOORDEN 
 
We starten aan de etalage van Ellen Beauty & Styling (voorheen AURA) in de Cesar 
Meeusstraat 23 te Zele. 
Vraag 1: welke behandeling staat er op het etalageraam tussen “Nails” en “Waxing” 
SKINCARE 
 
We wandelen verder in de Cesar Meeusstraat richting kerk/markt. Even verder kom je 
aan een opmerkelijk ‘geel’ gebouw. 
Vraag 2: Wat is de naam van de ‘gebrevetteerde cimenteur’? 
P.J. BEESEMANS 
 
We lopen verder richting Markt/Heilig Hartplein en krijgen een mooi zicht op de Sint-
Ludgeruskerk (hou rechts aan) 
Vraag 3: In welk jaar werd deze kerk gebouwd? 
1700 (MDCC) staat bovenaan op de kerk – maar 1699-1704 was ook goed 
(stond op bordje aan kerk° 
 
We blijven hier aan de rechterkant van de Markt en stappen verder tot vóór het ronde 
punt. 
Vóór het rond punt nemen we het zebrapad en komen aan de achterkant van de kerk. 
Vraag 4: Waar werd Livinus Marquenie geboren? 
WACHTEBEKE 
 
We steken het plein over en gaan verder links, waarbij we de pastorij/dekenij passeren. 
Vraag 5 : Wanneer werd de pastorij opgericht? 
1737 
 
Op het einde van het plein slaan we rechtsaf tot aan het zebrapad aan het 
gemeentehuis. Hier steken we over. 
Vraag 6: Welke tekst staat er links en rechts van het jaartal op het bankje? 
VAN VLAS TOT KANT 
 
We keren even terug en slaan linksaf aan het gemeentehuis en blijven wandelen langs 
het gemeentehuis tot aan het kleine parkje net voor het voormalige postgebouw. 
Vraag 7: Hoeveel ‘lelies’ staan er hier boven de poort? 
14 
 
Net vóór de ingang van het voormalige postgebouw steken we rechts over via het 
zebrapad en gaan we dan links. 
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Op de hoek van deze straat (Avil Geerincklaan) slaan we rechtsaf in de Minister 
Edmond Rubbensstraat. We vervolgen deze straat tot aan de parking van Park Peeters 
(Dreef). 
Vraag 8: Wie was er in 2018 Schepen van Cultuur? 
GUY DE ROOVER 
 
We wandelen door het Park Peeter en houden dan links richting uitgang (De 
Deckerstraat). 
Vraag 9: Net voor de uitgang staat rechts een kunstwerk, wat stelt dit voor? 
VOGELS 
 
We slaan linksaf (De Deckerstraat) en gaan dan rechtdoor via de Lokerenbaan tot aan 
de bibliotheek (+/-300m). Hier slaan we linksaf tot op het binnenpleintje achteraan de 
bib. 
Vraag 10: “Hoe oud waren we toen de wereld een tuin was om in te spelen?” 
TIEN 
 
Achteraan op het plein staat ook een beeldhouwwerk 
Vraag 11: wat is de naam van dit kunstwerk? 
DE ZEELSE KLODDEZAK 
 
We keren nu terug naar de Lokerenbaan en slaan rechtsaf (opgelet voor de fietsers!). 
Daarna nemen we de eerste straat rechts (Raakstraat). 
Aan het einde van deze straat steken we over en nemen de Ravestraat. 
 
Op het einde van de Ravestraat (ga niet in het doodlopend stuk) nemen we de bocht 
naar links (Eikenlaan) 
Vraag 12: Welke 3 dieren zijn hier te zien op de gevel van een huis? 
VLINDERS (vraag was op de gevel: niet op vensterbank, bel, brievenbus, niet op 
verschillende gevels, …  ) 
 
------------------------------------ KORTERE ROUTE ----------------------------------------------- 
BELANGRIJK ! Indien u de korte route (3.5 km) wenst te nemen, sla dan links in de 
Beukenlaan tot aan het gemeentelijk sportpark en ga naar vraag 20. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
In de Eikenlaan nemen we het zebrapad en slaan dan rechts af naar de Cederlaan. 
Vraag 13: Hoeveel goudenkleurige dennenappels sieren hier de omheining van huis nr 
1? 
11 
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Vervolg de Cederlaan en neem de bocht naar links (opgelet – gevaarlijke bocht !) en 
vervolg je weg via de Tuimelaarstraat. 
Vraag 14: Welk nummer heeft de éérste verlichtingspaal aan de rechterkant van de 
baan? 
3703 
 
Loop verder in de Tuimelaarstraat tot op het volgende kruispunt. 
Steek hier de straat over en sla rechs de Paradijzen in. 
Vraag 15: Uit welk jaar stamt de Tuimelaarskapel? 
1760 
 
Vervolg je weg lang de Paradijzen 
Vraag 16: Wie zijn er hier gezien in de Paradijzen? 
SLUIKSTORTERS 
 
Geniet hier van de natuur tot aan het kruispunt met de Wezepoelstraat. 
Sla hier linksaf en vervolg je weg (+/-400m) tot aan geitenkaasboerderij ’t Leenhof. 
Vraag 17: Welk woord gebruiken ze in Zele voor de 1ste melk na de geboorte? 
BIESTEMELK 
 
Vervolg de Wezepoelstraat tot aan huisnummer 142 en sla linksaf in het Tuimelaarspad 
Vraag 18: Welk logo (3 letters) staat hier op het gele hesje van de propere pionier? 
IDM 
 
Volg het pad en hou op de volgende kruising links aan (langs het bankje). 
Op het einde van deze wegel komt u uit in de Stokstraat. Hier slaat u linksaf en dan 
direct rechtsaf. 
Vraag 19: Hoe noemt de wegel die de verbinding maakt tussen de Stokstraat en de 
Eikenlaan? 
BAUTINKWEGEL 
 
Op het einde van deze wegel komt u uit in de Eikenlaan. 
Sla hier linksaf en dan neem u de eerste straat rechts (Beukenlaan) 
Op het einde van de Beukenlaan kom je aan het gemeentelijk sportpark. 
Vraag 20: Van welke voetbalploeg ziet u hier de voetbalpleinen? 
KFC EENDRACHT ZELE 
 
Wandel het park in, en aan de rechterkant ziet u het skatepark. 
Achter het skatepark staan 5 gekleurde bollen. 
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Vraag 21: Wat is de hoofdkleur van de middelste bol? 
GEEL 
 
Hou hier links en wandel verder langs de atletiekpiste. Als u nog energie over heeft kan 
u hier nog wat extra oefeningen doen :-) 
Hou hier rechts aan, en aan de kantine slaat u linksaf en verlaat u het sportpark. 
 
Na de parking slaat u linksaf (Elststraat) en slaat u eerste straat rechts af 
(Langemunstraat). 
Op het einde van de Langemunstraat komt u aan de voormalige Stokerij Rubbens. 
Vraag 22: Wat werd er gebrouwen tijdens WO I in plaats van jenever? 
VOLKSSOEP 
 
Zo, we zijn op het einde gekomen van deze zoektocht. 
U kan nu uw antwoordformulier deponeren in de brievenbus van Ellen Beauty & Styling 
(Cesar Meeusstraat 23). 
 
Geniet gerust nog van een leuk terrasje of een bezoek bij de lokale handelaars. 
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ANTWOORDBLAD 

Uw naam: _____________________________________________________ 

Tel/gsm: ______________________________________________________ 

Email adres: ___________________________________________________ 

 

Vraag 1: ________________________________________________________ 

Vraag 2: ________________________________________________________ 

Vraag 3: ________________________________________________________ 

Vraag 4: ________________________________________________________ 

Vraag 5: ________________________________________________________ 

Vraag 6: ________________________________________________________ 

Vraag 7: ________________________________________________________ 

Vraag 8: ________________________________________________________ 

Vraag 9: ________________________________________________________ 

Vraag 10: _______________________________________________________ 

Vraag 11: _______________________________________________________ 

Vraag 12: _______________________________________________________ 

Vraag 13*: _______________________________________________________ 

Vraag 14*: _______________________________________________________ 

Vraag 15*: _______________________________________________________ 

Vraag 16*: _______________________________________________________ 

Vraag 17*: _______________________________________________________ 

Vraag 18*: _______________________________________________________ 

Vraag 19*: _______________________________________________________ 

Vraag 20: _______________________________________________________ 

Vraag 21: _______________________________________________________ 

Vraag 22: _______________________________________________________ 

* Niet nodig om in te vullen bij het nemen van de kortere route 

De winnaars worden persoonlijk verwittigd en verschijnen op onze website en sociale media. 


