
  

        
 

 

 

 

 

 

Formulieren: Toeristische dienst De Permanensje  (= vertrekpunt, Markt 5, Geraardsbergen) 

                         Openingsuren: van maandag tot vrijdag doorlopend van 9 u tot 17 u 

              op zaterdag, zondag en feestdagen doorlopend van 10 u tot 17 u 30 

  Prijsuitreiking van de Ros-voorjaarszoektochten (zondag 14 mei, 10u.30, Opwijk) 

Praktisch: Parking ruime gratis parking op +/- 150 meter van dienst toerisme op ‘Vesten’  

Wie met de trein komt bereikt vertrekpunt na 10 minuutjes wandelen of neemt de 

     bus tot halte ‘Post’, vandaar Brugstraat tot op de Markt 

Opgelet: vermijd maandag, dit is marktdag in Geraardsbergen en heel druk! 

Deelname: € 9,00 (een echte Geraardsbergse mattentaart twv € 1,50 is inbegrepen bij elk 

formulier! – opgelet: sluitingsdagen: maandagnamiddag en dinsdag – tip: Olav’s 

Mattentaartenhuis is geopend vanaf 7u.30 ’s morgens (zondag 8 u.) voor ontbijt!) 

Samenstelling: Karl Delauw                                                                                                         

Controle: Michel D’Haeseleer -  Hugette Elpers 

Prijsuitreiking: vrijdag 14 juli 2017 om 20 uur in zaal-taverne ‘t Hemelryck op de top van de Muur 

Prijzentafel: Hoofdprijs: de winnaar van de Denderroute wacht zoals steeds de jackpot van 

                                          300 € cash! 

Ook voor alle andere deelnemers is een prijs voorzien waaronder nog een aantal

 mooie prijzen en verschillende elektrische toestellen. Mooie prijs (elektrisch toestel) 

is voorbehouden voor de 30ste, 60ste, 90ste, 120ste, enz. in de eindstand!                

in samenwerking met stad Geraardsbergen en Olavs Mattentaartenhuis     

Eenvoudige wandelzoektocht door Geraardsbergen, met 2 korte lussen van slechts 1 kilometer: een 

wandeling langs steegjes en bezienswaardigheden in het historisch centrum, en een wandeling in de 

groene en rustige omgeving van de Oudenbergkapel,‘t Hemelryck en de legendarische Muur van 

Geraardsbergen. 30 korte vragen oplossen en een ‘mini-fotozoektocht’ op een kort stukje parcours, 

met 8 gemakkelijk te vinden foto’s die je moet rangschikken. Geen Prisma of naslagwerken nodig, 

geen ingewikkeld gestelde vragen. Alles is oplosbaar met gegevens ter plaatse. Valletjes en 

addertjes komen voor, maar de zoektocht is ook aangenaam voor gelegenheidszoekers. Deze 

zoektocht telt mee voor het ROS-, WRV- en CABORA-clubkampioenschap. 

 

   4de ROS Denderroute                                                                            

__van 1 april tot 30 juni 2017__ 
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