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Eenvoudige fotowandelzoektocht 
verweven met wat geschiedenis en 

weetjes van de Marul wordt u gratis 
aangeboden. 

 
 
 



Beste Ma(e)rullers, 
 
Omwille van de alom gekende coronatoestanden zijn vorig jaar onze wijkfeesten niet kunnen doorgaan. 
Met wat aandacht tijdens de kerst- en paasperiode hebben we toch geprobeerd De Marul wat levendig te 
houden. De kerstboom, kerststal en de talrijke affiches met nieuwjaarswensen van de Marul sierden het 
straatbeeld. Voor onze kleinsten kwam ook de paashaas langs met een heuse tekenwedstrijd en 
zoektocht naar de paashaasjes. 
Ook dit jaar hebben we uiteindelijk moeten besluiten om de feestelijkheden wat te beperken tot enkele 
activiteiten waar de mensen niet dicht bij elkaar zitten. Verder in dit boekje vind je ons, enigszins 
beperkte, programma maar we beloven dat we er volgend jaar een lap gaan op geven. 
 
Ter gelegenheid van het 40ste kermisjaar willen we met het bestuur van Wijkfeesten ‘De Marul’ eens 
terugkijken op boeiende momenten uit de geschiedenis van de Molenaarelst. Van de tijd van de vele 
cafés, seizoenarbeiders, de school, de kapel,… Kortom een terugblik van een gehucht die bijna volledig 
op zichzelf kon functioneren. Voor de meesten onder u zal het allemaal wel vertrouwd klinken, en we 
zijn ervan overtuigd dat toch heel wat nostalgie de kop zal opsteken. Voor de recente inwoners en 
jongeren worden beslist heel wat weetjes en nieuwtjes onthuld. 
We willen graag alles aan jullie voorstellen in een ontspannend kader en bieden hiervoor een gratis 
brochure aan. 
 
Met een wandeling doorheen De Marul kan je deelnemen aan een eenvoudige, zelfs kindvriendelijke, 
fotowandelzoektocht waar een 20-tal foto’s moeten worden herkend en een 20-tal vraagjes moeten 
worden opgelost. Tussenin de vragen lees je in het boekje een stuk geschiedenis van de plaatsen waar je 
voorbij wandelt, al dan niet aangevuld met foto’s uit de oude doos.  
Een speciale dank aan de mensen die foto’s en info ter beschikking hebben gesteld. Volgend jaar kan je 
een bezoek brengen aan onze tentoonstelling waar je heel wat foto’s van de geschiedenis van De Marul 
kan bekijken. 
 
Vanaf het moment dat de brochure in uw brievenbus terecht komt, kan je tot en met zondag 26 juli 
2021 onze zoektocht doen. Je kiest zelf een dag uit wanneer het u best past. Het antwoordenblad moet 
ten laatste maandag 27 juli in de brievenbus gepost worden van Landuyt Filip, Beselarestraat 114 te 
Zonnebeke. De prijsuitreiking gaat door op de openingsavond van de 40ste Wijkfeesten (vrijdag 6 
augustus 2021) om 20u. Er zijn waardevolle prijzen te winnen en je kan er deelnemen aan een gratis 
tombola als je je antwoordenblad hebt ingediend. Er kan slechts één antwoordenblad, door ons 
voorzien van een klever met een raaf, per gezin ingediend worden. Andere mensen die niet op De Marul 
wonen kunnen de zoektocht terugvinden op onze website www.demarul.org en zelf afprinten maar 
komen voor alle duidelijkheid niet in aanmerking voor een prijs. 
 
Voor wie zin heeft om onze zoektocht mee te doen, hier alvast enkele praktische regelingen. 
Om de vragen op te lossen heb je geen woordenboek of internet nodig. Alle antwoorden zijn ter plaatse 
te vinden of te lezen. Het blijft wel belangrijk de vraag goed te lezen. We durven al wel eens een 
strikvraagje stellen. Wijzigingen of aanpassingen van de zoektocht zullen uithangen achter een venster 
in de Beselarestraat 114. 
Bij iedere plaats waar we een vraag stellen, is er in de omgeving van 10 m een foto genomen. 
Al deze foto’s zijn genummerd en hebben we op één blad gezet. Aan jullie om de foto terug te vinden en 
dat nummer dat bij de foto staat te noteren op het antwoordenblad in het daarvoor voorziene vakje, 
naast het nummer van de vraag.  
 
De tocht start aan de weide op de hoek van de Spilstraat en de Beselarestraat bij de groene kledijbak. 
Op die weide is het in 1980 allemaal begonnen. In ’t Zagershof werd met een groep tussen pot en pint 
besloten om de feesten op te starten. 
 
 



In de weide stond jaar na jaar een grote tent waar namen als Eddy Wally, Luc Steeno, Bart Kaëll, Willy 
Sommers, Paul Severs, enz de revue passeerden. De Nieuwpoortse visbakkers waren ook telkens weer 
een speciale attractie waarbij ze verse vis in een grote pan bakten. Vanaf dan werd er elk jaar een 
kermis georganiseerd. 
 
We wensen jullie alvast veel succes met de zoektocht ! 
 
Hier stellen we onze eerste vraag, en vergeet ook de eerste foto niet. 
 
Vraag 1 : Welk dier is afgebeeld op de groene kledijbak ? 
Vul het antwoord in op uw antwoordenblad. 
 
We wandelen verder langs de weide in de Spilstraat tot aan de Molenaarelststraat die we inslaan. 
 
Langs de weg zien we ‘kapsalon Rita’ waar Rita jarenlang een kapsalon had. Wat verder ter hoogte van 
het huisnummer 51 was er vroeger een kleermaker. Iets verderop bij het kruispunt met de Berten 
Pilstraat hadden we café ‘De Jager’ waar een houthakker woonde. 
 
In de Spilstraat was er ook de vinkenzetting van ‘De Grensvink’. Omwille van wegeniswerken verhuisde 
dit later naar de Molenaarelststraat. De naam ‘De Grensvink’ is ontstaan door het feit dat de Spilstraat 
op de grens lag tussen Beselare en Zonnebeke. 
 

      
 
In de Molenaarelststraat hebben we van 3 woorden de letters door elkaar gehaald. Aan jullie om te 
zoeken welke woorden dit zijn. De woorden zijn te zien vanop de openbare weg. De te zoeken foto is 
dus ook te vinden langs deze straat. 
 
Vraag 2 : Van welke woorden zijn de onderstaande letters door elkaar gehaald in deze straat ? 
A)  FILSUUV       B)  AAEEEGLNRSVV       C)  AAAAEELLMNORRSSTT 
 
Op het einde van de straat gaan we naar rechts tot bij de arduinkapper met huisnummer 124 voor 
volgende vraag, maar eerst nog dit. 
 
Nadat de Beselarestraat, die vroeger een slingerende weg was, werd rechtgetrokken begin de jaren ’70, 
bleven nog enkele van die wegjes over waarvan we er hier nog een zien.  
Langs deze overgebleven kronkel stond café Noordeinde, waar een kolenhandelaar was en een 
maalderij. 
Waar nu de arduinkapper woont was café De Smisse, waar er een kleine stock was waar men onder 
andere gasflessen verkocht en waar het lokaal was van de Beselaarse voetbalclub EVC Beselare. 
 
 
 
 



Enkele foto’s van het vroegere wegdek. 
 

      
 

Vraag 3 : Welk getal van 3 cijfers is hier te lezen waar 2 maal het dubbele van een ander cijfer in zit? 
 
We wandelen verder tot aan de grote baan die we dwarsen ter hoogte van het huis met huisnummer 
150. We begeven ons nu naar het bord met ‘Welkom op de Molenaarelst’. Over dit bord een vraagje. 
De 2 borden werden geschonken door het vorig bestuur van de wijkfeesten en werden ingewijd door 
voormalig provinciegouverneur Paul Breyne. 
 
Vraag 4 : Welke klinker doet hier dienst voor 2 verschillende woorden ? 
 
We wandelen nu De Marul binnen tot aan de Spilstraat. 
Langs dit stukje weg was ter hoogte van het huisnummer 109 café Pretoria, waarachter het voetbal-
plein van EVC Beselare lag. Waar het huis met huisnummer 105 is, was café ’t Leeuwke waar ook kolen 
verkocht werden. Het hoekhuis met huisnummer 101 was café De Molenaarelst. De naam is trouwens 
nog leesbaar boven de voordeur. In ditzelfde gebouw had Hair Design Cindy haar kapsalon en is er nu 
een Pastabar gevestigd.  
We proberen het antwoord te vinden op volgende vraag met gegevens op die voorgevel. 
 
Vraag 5 : Geef de familienaam van 1 van de uitbaters van het vroegere café ? 
 
Op dit kruispunt vertrokken en kwamen de bussen van de seizoenarbeiders toe die na het zware werk 
maar al te graag een pint gingen drinken in de vele cafés die de Marul telde. 
 

  
 
We wandelen nu de Spilstraat in naar rechts tot aan het kapelletje nabij het huis met huisnummer 24. 
Dit kapelletje is steeds toegankelijk en we hebben daar dan ook een vraag gesteld. 
 
 



Vraag 6: Hoeveel beelden zijn er te zien van Jezus aan het kruis ? We tellen geen kaarsen mee. 
 
Een eindje verder bij het huis met huisnummer 39 was er een groenten- en bloemenwinkel. 
 

       
 

     
 
We wandelen verder tot aan de hangaar rechts van het huis met huisnummer 48 waar heel wat jaren de 
wijkfeesten ook zijn doorgegaan. Op die plaats ook een vraag. 
 

 
 
 
 



Vraag 7 : Welke kleur hebben hier de banden van een voertuig te zien van op de openbare weg ? 
 
We wandelen verder en ter hoogte van het huis met huisnummer 91 dwarsen we de straat om op de 
gevel van dit huis zonnen en manen te zien. 
Ter info willen we nog meegeven dat er in huisnummer 97 ook een kapsalon was (Suzanne). 
 
Vraag 8 : Hoeveel zonnen zijn er meer te zien dan manen op de voorgevel van het huis met huis-
nummer 91? 
 
We keren terug richting Beselarestraat. Tussen het huis met huisnummer 91 en het huis met 
huisnummer 75 schrijf je op je antwoordenblad bij welk huisnummer je onderstaande voorwerpen kan 
zien. 
 
Vraag 9 : Bij welk huisnummer zie je A) een envelop - B) een eend – C) een karrewiel – D) een mand ? 
 
We wandelen verder naar de hoek van de straat. Bij het huis met huisnummer 75 stond café De Treurniet. 
Langs deze weg was in het huis met huisnummer 63 een kruidenierswinkel. 
Tijdens een hevige storm in januari 2007 is de 40-meter hoge zendmast van Top Radio, later radio Relax, 
die op de plaats stond waar nu de automaten staan, op dit huis gevallen. 
 
Links van dit huis staat de vroegere kapeltoren die op de kapel stond. 
 

     
 
Bij de automaten op de hoek proberen we volgende twee vraagjes op te lossen. 
Wij houden geen rekening met de daar aanwezige pizza-automaat. 
 
Vraag 10 : Welke naam van (een) groente(n) zit(ten) verborgen in een langer woord dat op de borden 
staat boven de automaten ? 
 
Vraag 11 : Wat is de totale waarde van de afgebeelde muntstukken die op de 4 automaten samen staan 
? 
 
We wandelen naar rechts en gaan voorbij plaatsen waar in de tijd heel wat handelszaken waren. 
We noemen er hier enkele op : 
- bij huisnummer 77 hadden we een bakkerij waar eveneens café was (zie foto op volgende pagina); 
- bij huisnummer 75 een schoenwinkel en schoenmakerij; 
- bij huisnummer 73 een kleermaker; 
- bij huisnummer 67 was er café De Wandeling. 
 



 
 
 

Vraag 12 : We houden halt bij de reclameborden van Eddy Blondeel om volgend vraagje op te lossen. 
Hoeveel maal komt een dubbele medeklinker voor op die reclameborden ? 
 
We wandelen verder en bij huisnummer 61 was er café De Krone ook wel de 14 Billekes genoemd, 
omdat de moeder zes dochters had en ze samen dus 14 billekes hadden. 
 
Wat verder komen we bij het bedrijf BENSOL, waar vroeger de kapel was. 
De kapel werd gebouwd in 1963. 
Valère Cools, die een tijdje priester was, en een boeiend spreker, zorgde op De Marul telkens voor een 
volle kerk op zondag. Men had er zelfs een Molenaarelstkoor. 
Men beweert dat op Kerstnacht mensen hun eigen stoelen van thuis meebrachten om te kunnen zitten.  
Heel wat mensen van De Marul zijn er gedoopt, en hebben er hun Eerste Communie gedaan. 
Elk jaar was er ook een autowijding waarvoor heel wat mensen in de rij stonden. 
 

    
 



  
 
Hier hebben we ook een vraag gesteld over de tekst op de gevel van het bedrijf BENSOL. 
 
Vraag 13 : Welke letters groter dan 5 cm uit ons alfabet komen niet voor op de gevel langs de straat-
kant van dit gebouw ? 
 
We wandelen verder tot aan de Ryselbosstraat voor volgende vraag.  
Bij het huis met huisnummer 53 was café Au voyageur. We wandelen de straat niet in, maar zien het 
antwoord in het begin van de straat. Informatief kunnen we nog meegeven dat in deze straat, jawel, ook 
daar 2 cafés waren namelijk café De Perelaar en café Het haantje. 
 
Vraag 14 : Welk soort houwer was Werner Lagae volgens info hier te lezen ? 
 

  

Werner Lagae was geboren te Roeselare op 29 
april 1938. Zestien jaar was hij leraar in het 
kunstonderwijs, van 1969 tot 1994 was hij 
directeur van de kunstacademie in Tielt.  
Van 1987 tot 1994 fungeerde hij als artistiek 
directeur van het kunstcentrum De Poort in 
Zonnebeke en was organisator van tentoon-
stellingen, poëziedagen, literaire activiteiten, 
diverse concerten en cursussen. 
Hij vond zelf dat er te weinig aandacht voor 
kunst, filosofie en poëzie werd vrijgemaakt. 
Door zijn initiatief bracht hij verschillende 
kunstenaars naar Zonnebeke. Hij is gestorven 
op 57-jarige leeftijd op 21 mei 1995. 
Men kan zijn werken bewonderen in onder 
andere het park van Zonnebeke (foto links) 
nabij het museum, en op de Sint-Denijsplaats 
in Geluwe (foto rechts). 

      



We dwarsen de Ryselbosstraat en wandelen tot aan het huis met huisnummer 64. We dwarsen daar 
de straat en gaan naar Houtvakwerk Tijs Merchie. 
 
Vraag 15 : Welke voorwerpen te zien op een reclamebord kan je gebruiken om onderstaande spreek-
woorden aan te vullen ? Een klop van de …………… krijgen. De ………… op de kop slaan. 
 
Rechts van de houtwerkzaak van Tijs Merchie, waar vroeger garage Vandenbroucke was, stond de 
St.- Jozefsschool.  
Op onderstaande foto zien we duidelijk de school met links daarvan de huisjes van de 2 nonnen die 
er les gaven. Links van die huisjes was er een beenhouwerij. 
Na het sluiten van de school werden er heel wat activiteiten gegeven.  
 
De school had ook een eigen kapel. Heel wat meer info en foto’s hierover kan je bekijken op onze 
tentoonstelling tijdens de Marulfeesten van volgend jaar. 
 

   
 

   
 
In het hoge huis dat we zien staan, huisnr.54, was ook daar een café genaamd ‘De oude wandeling’. 
 
We wandelen naar links richting Spilstraat en houden halt bij de bushalte nabij het huis met huis-
nummer 72. 
 
Vraag 16 : Welke (deel)gemeenten en steden, vermeld bij de bushalte, beginnen met de letter M ? 
 
Op de plaats waar nu een modern huis staat, stond vroeger een mooie boerderij waarvan een foto te 
zien is op de volgende pagina. 
 



 
 

We wandelen verder tot bij de fruit- en groentenautomaten voor volgende vraag. We hebben de 
vraag binnen gesteld. 
 
Vraag 17 : Welke getallen ontbreken er op de plaats van het kruisje om het geheel logischerwijze 
compleet te maken ? 
          10      14      18      22 
           x       15      19      23 
          12      16      20       x 
 
Links van de automaten is er ook nog een stukje van de Beselarestraat. Dit was en is nog altijd een 
oude kerkwegel die uitkomt aan De Meerlaar, waar ook een café was, en later een restaurant die 
intussen ook niet meer bestaat. Langs deze weg was er ook een juwelier en een tv- en radio-
hersteller. 
 
We wandelen verder tot aan het huis met huisnummer 114 om achter het grootste ronde venster de 
schiftingsvraag op te lossen en vraag 18.  
 
schiftingsvraag : Hoeveel champagneflesjes zitten in de glazen bokaal achter dit raam ? 
 
Achter een venster hangt een blad met een spreekwoord waarvan we de klinkers hebben weggelaten. 
 
Vraag 18: Van welk spreekwoord hebben we hier de klinkers weggelaten? 
 
In dit huis was er een fietswinkel en later ook een klein kruidenierswinkeltje. Rechts van dit huis, in 
nummer 112, herstelde men fietsen. 
 

        



We wandelen verder naar garage Ghesquière.  
Hier was voordien ook een garage, en nog vroeger een maalderij. 
Ooit moet het ook hier café geweest zijn genaamd In den Transvaal. 
We lossen hier de volgende vraag op. 
 
Vraag 19 : Wat is de som van de cijfers die op de zwarte deur van de garage staan ? We houden geen 
rekening met de klever met camera op. 
 
We wandelen verder tot aan de hoek van de straat waar vroeger herberg ’t Zagershof was. 
 
’t Zagershof kreeg die naam omdat er daar na de eerste wereldoorlog een houtzagerij was. 
Het was ook het hart van het verenigingsleven van De Marul. 
Duivenbond De zeven hoeden, vinkenlokaal De Grensvink, een kaartersclub enz. hadden er hun stek. 
De deelnemers aan de stoet voor de burgemeester verzamelden er ook graag. 
 

    
 

       
 
We stellen hier nog een laatste vraagje. 
 
Vraag 20 : Wanneer zijn de buren van het vroegere café ’t Zagershof thuis volgens de te lezen 
gegevens ? 
 
In het huis waar die bovenbedoelde buren wonen was er, hoe kan het ook anders, café La Mezarde. 
 
Hopelijk hebben jullie ervan genoten en mogen we jullie verwelkomen op de prijsuitreiking. 
Vergeet dus niet om uw antwoordenblad op tijd binnen te brengen. 
 
Vele groeten vanwege het bestuur van ‘Wijkfeesten De Marul’.  



  Antwoordenblad           
 
 
 
Naam : ................................................................................. Voornaam : ................................................. 

Straat : ......................................................................... ,  nr : ............................................... 
 
                  Foto nr.     Antwoord 

Vr. 1  Welk dier ? 

Vr. 2  A)                                       B)                                        C) 

Vr. 3  Getal met 3 cijfers is ………………………… 

Vr. 4  Welke letter ? 

Vr. 5  Naam uitbater ? 

Vr. 6  Aantal ? 

Vr. 7  Welke kleur ? 

Vr. 8  Aantal ? 

Vr. 9  A)                           B)                            C)                                D) 

Vr. 10  Welke groenten ? 

Vr. 11  Totaalwaarde muntstukken ? 

Vr. 12  Aantal dubbele medeklinkers ? 

Vr. 13  Welke niet voorkomende letters ? 

Vr. 14  Welke houwer ? 

Vr. 15  Voorwerpen ?         A)                                                   B) 

Vr. 16  Met M ? 

Vr. 17  Welke 2 getallen i.p.v. kruisjes ? 

Vr. 18  Spreekwoord ? 

Vr. 19  Som van de cijfers ? 

Vr. 20  Wanneer thuis ? 

 

Schiftingsvraag : Aantal champagneflesjes ? …………….. 
 

Volgnummer: 
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Programma Wijkfeesten De Marul 
 
Vrijdag 6 augustus 
 
- Wandelingen De Drevestappers  

- Inschrijvingen vanaf 07:30 tot 15:00 uur. 
- 19:00 uur: Opening van de wijkfeesten. 
- 20:00 uur: Prijsuitreiking Zoektocht doorheen De Marul. 

 
Zaterdag 7 augustus 
 
- Vinkenzetting 09:00 uur.  

- Inschrijving vanaf 07:30 uur. 
- Wielrennen 

- 13:30 uur: Categorie C en C+ en dames (7 rondes van 7,350 m). 
- 15:00 uur: Categorie B en B+ (8 rondes van 7,350 m). 
- 16:30 uur: Categorie A (9 rondes van 7,350 m). 

 

Zondag 8 augustus 
 
- Rommelmarkt van 06:00 tot 17:00 uur. 

- Inschrijving: Stefaan Vermeulen 0478/942315 
- Deelname 3 euro ter plaatse te betalen. 

 
Tijdens het weekend is gedurende de activiteiten de bar met open-
luchtterras open. 
 
Er zijn braadworsten en hotdogs te koop. 
Vrijdag vanaf 10:30 uur tot 21:00 uur 
Zaterdag vanaf 14:00 uur tot 18:00 uur 
Zondag vanaf 11:30 tot 18:00 uur 


