
 

 

 

 

REGLEMENT 

Lees dit reglement zeer aandachtig, het zal je helpen bij het oplossen van de vragen en bevat ook nuttige tips! 

1.Bij vragen gevolgd door “kies uit”, “choisissez” of “K.U.” is maar één van de opgegeven antwoorden het juiste 

antwoord en mag je dus nooit meer dan 1 antwoord kiezen. Bij vragen gevolgd door “mogelijke antwoorden”, 

“réponses possibles”, “R.P.” of “M.A.” is er minstens één juist antwoord, maar kunnen er ook meerdere juiste 

antwoorden zijn en in dat geval moet je alle juiste antwoorden geven.  

2.“In de omgeving” of “hier” = in een straal van 25 meter, het herkenningspunt inbegrepen (bv. “in de omgeving van 

het standbeeld van Manneken Pis”, dan zoek je op het beeld zelf + 25 meter) / “In de onmiddellijke omgeving” = in 

een straal van 15 meter, het herkenningspunt inbegrepen / “Bij” = in een straal van 5 meter, het herkenningspunt 

inbegrepen. “Op een gebouw” is op het gebouw of er aan bevestigd (bv. een deur, een raam, een bord, een 

uithangbord aan de muur, enz). De hoogte speelt geen rol in de bepaling van de zoekruimte.  

3.Wat tussen dubbele aanhalingstekens staat moet als exact te vinden/te lezen tekst of exact te noteren tekst worden 

beschouwd, bv. “kerk” je moet zoeken naar het woord “kerk” en niet naar een echte kerk. Wat niet tussen 

aanhalingstekens staat betekent een echt gegeven, bv. kerk je moet zoeken naar een kerk, of naar een afbeelding van 

een kerk, want een afbeelding telt in een zoektocht altijd voor werkelijkheid: een afbeelding van een kerk is een kerk, 

een afbeelding van een walvis is een walvis enz. Een deel van het geheel telt ook voor het geheel, bv. een 

leeuwenkop = een leeuw. Verticale teksten zijn altijd geldig: hoe de letters onder elkaar staan heeft geen belang.  

4.Als je een gegeven moet noteren dat je ter plaatse vindt, noteer dan steeds juist en exact zoals je het ter plaatse 

vindt. Hoofdletters of kleine letters, kleur, vorm van de letters, grootte of lettertype heeft geen belang, bv. “ABC” = “abc” 

= “AbC” = “abc”. Maar de spelling en spaties in teksten hebben wel belang, bv. “theater” is niet hetzelfde als “teater”, 

en “kerktoren” is niet hetzelfde als “kerk toren”. Accenten en punten op letters mag je wegdenken, bv. é = è  = e en 

ook i = I = i zonder puntje. Ook leestekens (punten, komma’s, enz.) in teksten mag je wegdenken. Een koppelteken 

(bv. in ‘Sint-Maarten’ is ‘-‘ een koppelteken) doet twee aparte woorden ontstaan. Jaartallen moeten steeds correct zoals 

ter plaatse te vinden genoteerd worden (Romeinse I of J is niet hetzelfde als 1).  

5.Prisma of naslagwerken zijn niet nodig, deze zoektocht is perfect oplosbaar enkel met gegevens ter plaatse, 

in de bundel en wat parate kennis, zonder raadplegen van woordenboeken. Zoek dus geen vallen op bijkomende 

betekenissen van woorden in Prisma noch op een Prisma-betekenis die afwijkt van de algemeen gangbare betekenis, 

en bij het zoeken naar bv. namen van een dier zijn algemeen gekende dieren (die elke normale mens kent ook zonder 

een woordenboek te moeten raadplegen) voldoende als antwoord.  

6.Een vraag kan meer dan één juist antwoord hebben dat je ter plaatse kan vinden, ook als ze in het enkelvoud 

gesteld is. Vraag je daarom bij elke vraag af of er nog een antwoord te vinden is, ook als je al 1 of 2 antwoorden 

gevonden hebt. Soms zal de inrichter je helpen door te vermelden ‘één antwoord’, in dat geval hoef je uiteraard niet 

naar meer dan één antwoord te zoeken. Toelichtingen tussen haakjes (  ) zijn ook steeds bedoeld om je te helpen, en 

nooit om je in de val te lokken, te misleiden of op het verkeerde been te zetten.  

7.Een en één is niet hetzelfde. “Een” betekent 1 of meerdere en verwijst dus zowel naar enkelvoud als meervoud, “één” 

of “1” betekent “1 en slechts 1, niet meer of niet minder”. Een aantal moet in een zoektocht immers juist zijn, als ik je 

bijvoorbeeld vraag of er 2 bomen staan dan is het antwoord “neen” als er maar 1 boom staat, maar ook “neen” als er 3 

bomen staan. Enkel als er precies 2 bomen staan, niet meer of niet minder, mag je antwoorden met “ja”.  

8.Alles wat de inrichter meedeelt in de tekst op het routeblad of in het reglement moet je steeds blindelings voor 

waarheid aanvaarden en heeft voorrang op informatie ter plaatse of parate kennis die hiervan afwijkt. Stel bijvoorbeeld 

dat de inrichter in de tekst zegt dat er in de fontein een beeld van een leeuw staat. Ter plaatse stel je echter vast dat dit 

geen leeuw maar een arend is. Toch moet je, indien daarnaar gevraagd, antwoorden dat er een leeuw te zien is.  

9.Romeinse cijfers zijn I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M =1000. Arabische cijfers zijn 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Een 6 ≠ 9 en 9 ≠ 6. Namen van muzieknoten zijn ut, do, re, mi, fa, sol, la, si. Klinkers zijn enkel a,e,i,o,u,y.  ij is geen 
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klinker maar twee letters en is daarom niet gelijk aan y. Tweeklanken (diftongen) zijn twee opeenvolgende klinkers, bv. 

aa, ee, oo, ie, ou... 

10.Bij “volgens gegevens ter plaatse” of “vgtp” maak je alleen gebruik van wat je ter plaatse  vindt om de vraag te 

beantwoorden en haal je dus geen antwoorden uit je zoektochtbundel. Bij “volgens gegevens” telt niet alleen wat je 

ter plaatse of verderop het parcours ziet maar ook alle informatie waarover je beschikt in je zoektochtbundel (reglement, 

wegbeschrijving, toeristische informatie enz.) en die een antwoord zijn op de gestelde vraag mee. 

11.Naam en wezen is niet hetzelfde. “Welk dier zit verborgen in een woord” = geen. Er kan immers geen dier in een 

woord zitten. Vraagt de inrichter daarentegen “welke naam van een dier zit verborgen in een woord” dan antwoord je 

met het dier en de dieren waarvan je de naam kan vinden in een woord op het bord. Een naam van een persoon kan 

zowel een voornaam (al dan niet afgekort) als een familienaam zijn. Verborgen in een woord: in ‘kakkerlak’ is o.a. 

verborgen ‘kak’, ‘lak’, ‘la’, ‘akker’ enz. Maar ‘kakkerlak’ zit niet in zichzelf verborgen. Omgekeerd verborgen in een 

woord: in ‘Henri Spaakbrug’ is o.a. ‘aap’, ‘kaap’ en ‘ka’ omgekeerd verborgen. Met wezens bedoelen we o.a. mensen, 

dieren, bijbelse en mythologische figuren. 

12.(gv) op het einde van de vraag betekent: de vraag bevat geen enkele val / is geen strikvraag. (gv) na een woord 

in het midden van de zin betekent: zie geen valstrik in het gebruik van het woord waarop (gv) slaat. Er ligt geen enkele 

val op voorzetsels (op, in, over, tegen, enz.) en ook nooit op het woordje ‘of’, bv. ‘links of rechts’ = ofwel links, ofwel 

rechts ofwel allebei. Zoek ook geen val op het woord “bord”. Materiaal waaruit het gemaakt is (hout, steen, plastic, …) 

speelt geen enkele rol. Een bord kan wel uit meerdere delen/platen bestaan maar blijft nog altijd hetzelfde bord.  

13.Zoek niets achter glas (ramen, vensters) en houd geen rekening met gegevens achter glas (ook niet met gegevens 

die aan de binnenkant van het glas vastgekleefd zijn). In glas (bv. een glasraam) of achter beschermglas aan 

(info)borden, menukaarten van restaurants of aan een heiligenbeeld telt wel. Wat op luifels, stickers, brievenbussen, 

doeken of spandoeken staat telt mee; vlaggen en wimpels niet.  Zoek ook niets op deursloten en bellen. 

14.Belangrijk is het verschil tussen “de/het” in de vraag of “een”. Als ik vraag naar gegevens op ‘een bord’, en er 

zijn meerdere borden die aan het gevraagde voldoen aanwezig binnen de zoekruimte, dan tel je alle gegevens op 

verschillende geldende borden samen en geef je één globaal antwoord. Als de vraag gaat over “het bord” en er zijn 

meerdere borden die aan het gevraagde voldoen aanwezig binnen de zoekruimte, dan antwoord je per bord apart en 

geef je dus twee, drie, of meer antwoorden op de vraag afhankelijk van het aantal borden. Hetzelfde geldt voor bv. “de 

plaat” of “een plaat”, “het beeld” of “een beeld”, “het woord” of “een woord” enz.  

15.Je moet op geen enkele vraag antwoorden met “geen”, “niets”, “niemand”, “nul”, “0”, “onbepaald”, “kan ik niet 

weten” en dergelijke tenzij dit is voorzien in de opgegeven antwoordmogelijkheden. Elke vraag of ‘question’ (een 

vraag herken je aan een vraagteken) moet wel beantwoord worden. Er kan hier of daar ook een strikvraag 

voorkomen. Lees daarom elke vraag zeer aandachtig, en antwoord alleen op wat er gevraagd wordt. In de tekst 

staan zeker nooit tikfouten/spelfouten. Staan die er wel, dan moet je ervan uitgaan dat de samensteller met opzet dit 

zo geschreven heeft. Soms kan in plaats van een vraag te stellen een opdracht gegeven worden, bv. “noteer”, “vermeld”, 

enz. Elke opdracht moet dan ook steeds uitgevoerd worden.  

16.Overleg na de zoektocht eens over de antwoorden met vrienden of kennissen. Door elkaar te helpen zal je 

beiden betere resultaten behalen. De samensteller of de controleur benaderen is valsspelen en dus verboden. Op 

mails met vragen om verduidelijking, hulp of toelichting zal niet gereageerd worden, dus bespaar u de moeite. Dit is een 

zoektocht, dit betekent dat het vooreerst gaat om goed zoeken. Hoewel we deze zoektocht bewust niet te moeilijk 

hebben gemaakt, zal niet elk antwoord zich zomaar direct in het zicht, op ooghoogte of groot aan een gevel bevinden. 

Er kan al eens een antwoord te vinden zijn op een minder evidente plaats, in de hoogte, op de grond, enz. Je moet 

nergens privaat betreden om de vragen te kunnen oplossen. 

17.De deelnemers doen deze zoektocht volledig op eigen verantwoordelijkheid en kunnen de inrichters of de 

organiserende zoektochtvereniging Ros Beiaard nooit aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen voor, tijdens of 

na deze tocht. Door deelname aan deze zoektocht verklaart iedere deelnemer zich volledig akkoord met dit reglement.   

                                                                           



ROUTEBLAD 

Hartelijk welkom op onze Denderroute zomerzoektocht. Deze is intussen al aan zijn vijfde editie toe. 

En dat bekronen we met een speciale lustrum-uitgave en een unieke, prachtige tocht!  

De Denderroute wordt voor één keer een auto- of fietszoektocht van ongeveer 25 kilometer. We 

trekken een dag langs weinig bekende groene plekjes, rustige landelijke wegen met uitzichten en 

door rustige dorpjes van de Denderstreek rond Geraardsbergen. We zoeken voor het eerst ook 

eens langs de andere kant van de taalgrens en kruisen onderweg kapelletjes en kerkjes met beelden 

van Maria, Jezus en al die andere sterren uit lang vervlogen tijden, maar ook het pad van lokale 

helden en duistere roversbenden. We komen ook regelmatig cafeetjes en eetgelegenheden tegen 

om even uit te blazen (aangegeven in je bundel, zodat je vooruit kan plannen). 

De dagen zijn tijdens deze zoektocht lang en we komen langs tal van pittoreske landelijke plekjes 

onderweg. Neem dus je tijd: je raakt zeker in één dag rond, ook als je eens hier of daar stopt voor 

het middagmaal of een drankje onderweg.  

            

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Geraardsbergen is een stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De stad ligt in de Denderstreek, aan de 

Dender en tegen de Oudenberg aan. De stad telt ruim 33.000 inwoners (2016), die Geraardsbergenaars worden 

genoemd. In de wielrennerswereld is de stad berucht omwille van de steile en hobbelige Muur van Geraardsbergen. 

De stad is ook bekend om zijn mattentaart. Het jaarlijkse feest van Krakelingen en Tonnekensbrand is door 

UNESCO erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. De heilige Bartholomeus en Adrianus zijn 

haar patroonheiligen. De plaatselijke benaming voor Geraardsbergen luidt Giesbaargen. 

De stad heeft heel wat bezienswaardigheden, niet in het minst de Oudenberg en de Muur. Maar ook het historisch 

centrum is mooi, met tal van steegjes rondom de Markt. In de omgeving van de stad liggen uitgestrekte en prachtige 

natuurgebieden, zoals de Bosberg en het Raspaillebos en het natuurreservaat De Rietbeemd net over de taalgrens. 

Ook natuureducatief centrum De Helix en het provinciaal domein De Gavers, waar je kunt genieten van prachtige 

wandelingen rondom de grote vijver, zijn zeker een bezoekje waard. Kortom, een prachtige streek met voor elk wat 

wils! 

 

Hoewel jullie al vijf jaar op rij aan mijn zoektochten deelnemen kennen jullie mij wellicht nog niet allemaal zo goed. 

Hoog tijd dus om ook eens wat meer over mezelf te vertellen. Ik werd geboren in Geraardsbergen en groeide op in 

Galmaarden. Mijn middelbare school deed ik in het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen. Daarna ging ik 

Germaanse talen (Engels-Duits) en rechten studeren. Vandaag werk ik op de afdeling leasing van een bekende 

bank. Naast zoektochten heb ik nog heel wat andere hobby’s. Ik schrijf veel, heb eigen websites en reis graag. Mijn 

favoriete reisbestemming is de Verenigde Staten. Ik was er reeds een tiental keer. Ik speel ook graag poker en ben 

erg geboeid door geschiedenis, vooral het oude Rome en de Tweede Wereldoorlog. Alcohol drink ik nooit aangezien 

ik een fervent sporter ben: ik ga twee tot drie keer per week zwemmen en loop ook twee à drie keer per week.  

 

http://www.geraardsbergen.be/content/content/record.php?ID=1503
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw89C8sKDPAhWDWBoKHQ7nDm0QjRwIBw&url=https://destinationdessert.wordpress.com/2010/11/13/geraardsbergen/&psig=AFQjCNHh_P_u26FGcOSol9NVUGTYA9zZNw&ust=1474544416632941
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF1rTasKDPAhVCtxoKHaHsA8sQjRwIBw&url=http://www.johanallard.be/Dender en Pajottenland/slides/Geraardsbergen - Markt zn - Manneke Pis (2012-08-17_12-35-30).html&psig=AFQjCNHh_P_u26FGcOSol9NVUGTYA9zZNw&ust=1474544416632941
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_in_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denderstreek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudenberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muur_van_Geraardsbergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mattentaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krakelingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Meesterwerken_van_het_Orale_en_Immateri%C3%ABle_Erfgoed_van_de_Mensheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartolome%C3%BCs_(apostel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adrianus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige


                                         

Voor deze vijfde editie hebben we zoals altijd weer geprobeerd om een niet overdreven lang, op 

één verplaatsing en één dag doenbaar, maar toch mooi parcours samen te stellen.  

                    Vergeet onderweg je kortingbons in de horecazaken niet te gebruiken! 

Mocht je het reglement nog niet gelezen hebben, doe dit dan zeker grondig voor je vertrekt. Het zal 

je helpen bij het oplossen van de vragen. Heel wat vragen zijn mits wat zoeken eenvoudig op te 

lossen en iedereen kan op elke vraag haast zeker een antwoord vinden. Dit neemt niet weg dat er 

niet hier of daar een ‘moeilijkheid’ in de vragen zit, zoals een bijkomend antwoord of een strikvraagje. 

Goed uit je doppen kijken ter plaatse is de boodschap. Of om het met de wijze woorden van de 

Chinese wijsgeer Lu Chin Ping te zeggen: 

Je antwoorden moeten ten laatste op maandag 3 september 2018 (poststempel van ten laatste 3 

september = bewijs!) gepost worden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Karl Delauw 

                               Nachtegaallaan 14 bus 11 

                                                                 1731 Zellik   

Eventuele wijzigingen (bv. verdwenen gegevens) in de loop van de zoektocht zullen uitgehangen worden bij de 

toeristische dienst van Geraardsbergen, alsook vermeld worden op de website van de organiserende 

zoektochtvereniging Ros: 

                            www.zvrosbeiaard.be             

Neem er zeker eens een kijkje als je meer wil weten over zoektochten. Je vindt er een kalender met alle zoektochten 

die momenteel lopen, nuttige tips en nog veel meer! Voor slechts 10 euro per jaar voor een eerste lid en 5 euro voor 

een tweede lid kan je bovendien aansluiten en ontvang je een jaar lang het driemaandelijks clubblad, alsook een 

gratis deelname aan de toeristische eindejaarszoektocht van Opwijk naar Overmere-Donk. Andere zoektochtenclubs 

zijn o.a. CABORA (Oost-Vlaanderen), WRV (West-Vlaanderen), MTT (Mastentop), ERT (Antwerpen) en VBB 

(Veertienbunders). Deze zoektocht telt mee voor de ROS-, WRV- en Cabora-clubkampioenschappen. 

                                                                                                          

“Wie goed zoekt ontgrendelt de poort of bewandelt de lange weg naar de 

volmaaktheid”                                                                                            Lu Chin Ping, 3de eeuw na Christus 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiggtTTs6DPAhVFtRoKHfV1AYkQjRwIBw&url=http://www.routeyou.com/nl-be/location/view/47539110/manneken-pis-geraardsbergen&psig=AFQjCNEfUo7hBHO0CuZilISHLRaz3oBXcQ&ust=1474545342654467
http://www.zvrosbeiaard.be/
http://www.zvrosbeiaard.be/


De zoektocht begint op de Vesten, waar je gebruik maakt van de ruime gratis parking. Rechts van 

het gele gebouw met “Verhasselt Invest” en bij het park vindt je het standbeeld van de olifant.  

 

Los de eerste twee vragen op in de omgeving van het standbeeld van de olifant:  

VRAAG 1:  In welke plaats overleed Walter-Willy Martens, volgens gegevens ter plaatse? 

  (één antwoord) 

VRAAG 2: Hoeveel keer bevindt de naam “L’Haire” zich hier?  

Kies uit: 1   -   2    -  3    -  4    -  5   -   6 

(zoek geen val op spelling, sierletters, spaties of vervaagde letters en ook niet op het 

al dan niet aanwezig zijn van het afkappingsteken) 

De volgende twee vragen los je op even verder, op het pleintje voor het gele gebouw met 

“Verhasselt Invest” (gv) en tegenover Elektro De Roeve (soms sproeit hier een fontein uit de grond): 

VRAAG 3: Vul aan: “_____________ perlucidior vitro”   (volgens gegevens ter plaatse) 

VRAAG 4: (cryptisch) ‘Waals koosnaampje na lidwoord’. Welke familienaam, hier te lezen, 

bedoelen we?  (gv, één antwoord)  

Ziezo, zo heb je meteen al een koosnaampje geleerd, dat je misschien straks vanuit het raam van 

je wagen eens kan roepen, wanneer je een of andere babe tegenkomt onderweg (gv).  

En nu op pad!  

1.We zoeken onze wagen op en verlaten de Vesten tussen Elektro De Roeve (links laten liggen) en het pleintje voor 

het gele gebouw met “Verhasselt Invest”. We vervolgen dus de Vesten bergop.                                                                                       

2.Aan driesprong bij café De Muur op je linkerzijde linksaf en 10 meter verder onmiddellijk opnieuw bij driesprong links 

(=Oude Steenweg).                                                                                

3.Rijd de straat af naar beneden en na zo’n 150 meter voorbij een groen park met hek op je rechterzijde draai je bij de 

rode brievenbus, bruin bord met “museum” en geel bord met “abtenhuis” rechts de ruime gratis parking op. Parkeer je 

wagen. 

 

Aan de voet van het steile Grupellopark staat een standbeeld van een trompettende 

olifant. Het is een eerbetoon aan de Congopioniers. Het beeld met de naam van de 

ontwerper op de voorpoot was een project van Vincent Dierickx. Op de gedenkplaat 

staan tien Geraardsbergenaars vermeld die volgens de tekst zijn 'gevallen in dienst 

van de beschaving'. Dat klinkt vandaag wat fout, maar het beeld verwijst naar de 

pioniers die tussen 1885 en 1908 het leven lieten in Congo. Het standbeeld werd 

gebouwd in 1948 en men dacht toen helemaal anders over kolonialisme. De laatste 

jaren lag het beeld van de Geraardsbergse fotograaf en ontwerper Théophile L’Haire 

dan ook af en toe onder vuur, omdat het een verheerlijking van het kolonialisme zou 

zijn. 

De Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen is een voormalige benedictijnenabdij. 

Enkel de poort, de abdijvleugel met prelaatskwartier, een zuidelijke stalvleugel en 

de restanten van een ijskelder zijn van de abdij overgebleven. Het domein is 

momenteel een prachtig park van 12 hectare. In 1081 werd de abdij van Sint-Pieter 

te Dikkelvenne op verzoek van de graaf van Vlaanderen Robrecht I de Fries 

overgeplaatst naar Geraardsbergen. In 1110 verkreeg de abdij een aantal relikwieën 

van de Heilige Adrianus, waardoor ze uitgroeide tot een belangrijk bedevaartsoord. 

De naam van de abdij werd in 1175 daarom ook gewijzigd in Sint-Adriaansabdij en 

Geraardsbergen werd in die tijd ook vaak ‘Adrianopolis’ genoemd.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqmOL7s6DPAhXJSRoKHRxwByMQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geraardsbergen_-_Marbol_1.jpg&psig=AFQjCNEfUo7hBHO0CuZilISHLRaz3oBXcQ&ust=1474545342654467
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj73Zfnva_PAhXGuBoKHWdYAKYQjRwIBw&url=http://ijsetrippers.skynetblogs.be/archive/2008/02/18/geraardsbergen-den-echten-manneken-pis.html&psig=AFQjCNFpkm9E9Ev3RuXk4Tztr5k1JGuhLg&ust=1475063469828538
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geraardsbergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dikkelvenne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Robrecht_I_de_Fries
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Adrianus


Begeef je naar de stenen toegangspoort van het domein. Bij deze toegangspoort: 

VRAAG 5: Wie of wat wonen in de ijskelder, volgens gegevens ter plaatse? 

Kies uit: pinguïns      -       muizen         -    vleermuizen     -      ratten      -      ijsberen 

VRAAG 6: Hoeveel verschillende woorden met het woord ‘abdij’ erin verborgen bevinden 

zich op het infobord met “arboretum van de Sint-Adriaansabdij”? 

Kies uit: 1   -   2    -  3    -  4    -  5   -   6 

Wandel onder de poort door en begeef je naar het gebouw met “abtenhuis”.  

We maken nu een korte wandeling van 300 meter rondom het prachtige Abtenhuis en langs het 

schitterende park. Tijdens deze wandeling los je vraag 7 op.  

4. Vertrek bij het raam met zwart traliewerk onder “abtenhuis” en wandel in wijzerzin op dit pad rond het gebouw (= 

richting Koetshuis volgen). 

5. Na de bocht bij driesprong met “restaurant Abtenhuis” en “Koetshuis” verder rechtdoor pad vervolgen. 

6. Wandel richting het dubbele groen hek verderop en ga er voorbij.  

7. Bij grijze vuilbak rechtdoor verder richting knooppunt “50”. 

8. 20 meter verder bij driesprong nog voor rode lantaarnpaal baantje naar rechts nemen. 

9. Even verder linksaf tussen de 2 stenen constructies en daarna onmiddellijk meebochten naar rechts. 

10. 5 meter verder linksaf smal pad naast de afsluiting terug richting parking en zoek terug je wagen op.  

  

VRAAG 7: Mini-fotozoektocht. Rangschik de foto’s in de volgorde waarin je ze tegenkomt 

(gv) tijdens deze korte wandeling (voorbeeld: DCABHGEF) 

(geen enkele val: foto’s zijn niet getrukeerd, elke foto moet gerangschikt worden en 

slechts één maal, namelijk de eerste keer dat je hem tegenkomt) 

              

                 A                                    B                                        C                                      D                                                                                                                

              

       E                                     F                                        G                                      H 

11.We verlaten de parking naar rechts (= straat verder naar beneden volgen).                                                                             

12.Na 50 meter viersprong rechtdoor.                                                                                                                             

13.Na 100 meter driesprong rechtdoor (voorrang van rechts verlenen!)    



14.Driesprong bij “Het Laatste Nieuws” rechtdoor.                                                                                                                                             

15.20 meter verder viersprong rechtdoor en over de Denderbrug rijden.                                                                                                      

16.Over de brug onmiddellijk driesprong en viersprong rechtdoor (= Wijngaardstraat nemen)                                           

17.Na 150 meter eerste straat links (Collegestraat)                                                                                                                                      

18.Na 150 meter viersprong rechtdoor (Lessensestraat) (=straat dwarsen, gevaarlijk, voorrang van rechts geven!)                                         

19.Na 200 meter viersprong rechtdoor richting ING en onmiddellijk driesprong rechtdoor (BNP links laten liggen).                                                                                                       

20.Weg rechtdoor vervolgen over 400 meter en over de Guilleminbrug rijden tot aan het rondpunt.                                              

21.Ga de rotonde op. Derde afslag nemen (= Groteweg). Vervolg deze weg over zo’n 450 meter.                                                            

22.Vlak na de verkeerswisselaar in het midden van de weg en bij café ’t Duifken op je rechterzijde straatje links 

inslaan (= Burgstraat nemen)                                                                                                                                                      

23.Einde weg bij “Kloosterstraat” links en even verder onmiddellijk rechts éénrichtingsstraat meebochten (=kerk links 

laten liggen).                                                                                                                                                                   

24.Einde weg rechts (= onder het brugje rijden) en verder rechtdoor.  

Parkeer je wagen na zo’n 50 meter vlak voor het begin van de volgende brug op de parking met 

rode gravel op je rechterkant. Wandel zo’n 20 meter op het jaagpad tot aan de Dender (opgelet voor 

fietsers) en café “In’t Bruggenhuis”. Geniet even van het uitzicht.  

VRAAG 8: Welke tweeklank (gv) komt volgens gegevens niet voor in een naam van een 

brug? 

M.A.:  oo      -     ou     -     ie      -      ui      -     aa     -     eu     -     ee      -    ei     

25. Verlaat de parking naar rechts en vervolg je weg over de brug. 

26. Stop na zo’n 450 meter aan het driehoekig pleintje met het monument voor vliegenier Majoor Van Lierde. Parkeer 

je wagen op je rechterzijde nog voor het blauw bord met pijl en “Geraardsbergen” ter hoogte van huisnummer “16”.  

 

 

VRAAG 9: In welk vliegtuig ging ‘Mony’ door de geluidsmuur, vgtp? 

Kies uit:       Hawker Typhoon   -    Hawker Harrier     -    Hawker Tempest    -    Hawker Hunter   

VRAAG 10: Welk woord op het bord met “Mony” kan men scrabbelen met volgende letters:  

            (één antwoord, alle letters gebruiken!  gv) 

 

 

          

27.Weg vervolgen en voorbij pleintje rechtsaf slaan (= plein verlaten richting Moerbeke en Gaverstraat nemen)                                                                   

28.Na zo’n 250 meter bij driesprong met doodlopende straat op je rechterzijde verder links meebochten.                                                          

29.De Denderoordberg (kasseiweg) naar boven rijden en tot boven alle zijstraten negeren.                                                                             

30.Boven de helling bij driehoekig pleintje met zitbanken sla je rechtsaf = richting Twee-Akren volgen.                                                                                               

31. Volg de smalle weg over zo’n 400 meter, geniet van het uitzicht en minder je snelheid in de bochten.                                                       

32. Stop onmiddellijk einde weg bij de driesprong met het blauwe bord met “ralentir” en het bord met “29”, waar je 

Majoor Remy Van Lierde (1915-1990), bijgenaamd ‘Mony’, was een onvergetelijke 

lokale held. Hij was een oorlogsheld uit de Tweede Wereldoorlog en was een 

volksjongen afkomstig van de Geraardsbergse deelgemeente Overboelare. Hij begon 

zijn carrière als gevechtspiloot bij de Belgische luchtmacht, maar stapte na de 

nederlaag van 1940 over naar de Royal Air Force, waar hij uitgroeide tot een van hun 

toppiloten en met succes meer dan 400 riskante missies vloog. Hij doorbrak als eerste 

Belgische piloot de geluidsmuur en hij werd beroemd door het aantal V1-bommen en 

Duitse toestellen dat hij uit de lucht schoot. Zelfs de lokale Majoor Van Leirdebrug 

draagt zijn naam. Hij werd de meest onderscheiden Belg in Britse dienst ooit.  

SSIIIUENDTDGH 
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linksaf slaat en je wagen zo’n 10 meter voorbij de driesprong onmiddellijk rechts op de weg parkeert (wees gerust, 

veel verkeer komt hier meestal niet, gv) 

De Denderstreek ligt voor een groot gedeelte ook in Wallonië en voor het eerst doorkruisen we in 

de Denderroute een prachtig stukje ervan. Dat Franstalig België meer is dan grauwe, grijze oude 

industriestadjes zal je hier al gauw ontdekken, want we duiken het prachtige natuurreservaat ‘Prés 

Rosières’ (‘De Rietbeemd’) in.  

In de omgeving van deze driesprong bemerk je een aantal borden. Deze foto is gemaakt vanaf de 

driesprong (het kleine plaatje met rode pijl onder het bord is intussen verdwenen, je moet hierin 

geen val zien): 

                                                 

QUESTION 11: Se trouve-t-il sur le panneau photographié avec « 29 » : (répondre 

« oui » ou « non ») 

-  « Eurométropolle » ? 

- 2 flèches vertes ? 

- « toerisme » ? 
 

(NL - Bevindt zich op het gefotografeerde bord met ”29”:   (telkens antwoorden met “oui” of  “non”)   

“Eurométropolle”, 2 groene pijlen, “toerisme” ) 

33. 30 meter verder onmiddellijk eerste weg rechts richting natuurreservaat “Prés Rosières”.                                                                  

34. Deze weg vervolgen over zo’n 2 kilometer door natuurreservaat ‘De Rietbeemd’ steeds rechtdoor. Na zo’n 500 

meter rijd je over de Borekensbeek. Na ongeveer 1 km rijd je bergop over de Rietbeemdbrug. Blijf je weg vervolgen.                                                                                

35. Stop na zo’n 500 meter bij het tweede groen-witte knooppuntbord op je linkerkant met “78” en een fiets (gv). Er is 

hier een inhammetje rechts van de weg, waar je je wagen even opzij kan zetten. Niets zoeken bij het eerste bord!                

Hier hebben we een vraagje in petto.        

QUESTION 12: Qu’est-ce qui se trouve dans les environs de ce noeud?                   

Réponses possibles: 1 tracteur  -  3 vélos   -  « commisariat »  -  « 4517Les »  - « Bloso » 

(NL - Wat bevindt zich in de omgeving van dit knooppunt: Mogelijke antwoorden: 1 tractor, 3 fietsen, 

“commisariat”, “4517Les”, “Bloso”) 

 

In Wallonië spreekt men Frans. Tijdens het speurwerk in Wallonië zijn de vragen dan ook in het Frans gesteld. Je 

moet hierin geen enkele val zien, dit is alleen gedaan om de ervaring en sfeer van het zoektochten in het Franstalige 

landsgedeelte te versterken. Baseer je dus gerust uitsluitend op de Nederlandse vertaling van de vraag om de 

vragen te beantwoorden (gv) De aanhalingstekens bij teksten zijn in het Frans ook anders, dit houdt geen val in. 

 



36.Vervolg je weg door het pittoreske landschap.                                                                                                                                             

37.Bij het einde van de weg linksaf (= éénrichtingsverkeer volgen).                                                                                  

38. Blijf ook deze weg volgen tot het einde.                                                                                                                   

39. Bij hoofdweg (kasseibaan) links (voorzichtig, je hebt wel voorrang van rechts maar daar let hier geen kat op).                        

40. Weg vervolgen over zo’n 250 meter.                                                                                                                                        

41. Bij groen-wit bordje met knooppunt “78” en net voor het bord met “50” sla je rechtsaf de kleine asfaltweg in.                   

42. Bij driesprong meebochten naar links en 20 meter verder bij driesprong met bocht naar rechts stoppen.               

Parkeer je wagen aan de driesprong en wandel 30 meter verder tot bij de betonnen paal met 
elektriciteitskast op je linkerkant. Los er vraag 13 en 14 op en zoek nadien terug je wagen op. 

QUESTION 13: 1 des données ne se trouve pas auprès de cette cabine. Laquelle?  

Choisissez :              « Germany »     -    « peiner »     -   « E332 »   -    « A788 »   -    « France » 

(NL – 1 gegeven bevindt zich niet bij deze elektriciteitscabine. Welk – Kies uit) 

QUESTION 14 : Combien de massages cardiaques faut-il effectuer, selon données 

sur place ?   

Choisissez :    2x        -       20x           -     30x         -    40x         -     80x 

    (NL - Hoeveel keer moet men hartmassage geven volgens gegevens ter plaatse – Kies uit) 

43. Elektriciteitskast voorbijrijden en weg vervolgen tot einde. Voorzichtig, hier en daar is er een putje.                                                    
44. Einde weg bij T-punt (driesprong) slaan we linksaf.                                                                                                  
45. Weg rechtdoor vervolgen over zo’n 800 meter.                                                                                                               
46. Bij verkeerslichten viersprong rechtdoor.  

Zo komen we terug in Vlaanderen in het kleine gehucht Akrenbos. Parkeer je wagen op een van de 
parkeerplaatsen rechts van de weg tegenover de kerk of tegenover taverne “’t Platteland”.  

In de onmiddellijke omgeving van de kerk lossen we twee vragen op. 

 

Naast de toegangsdeur van de kerk bemerk je een steen met daarop de namen van slachtoffers uit 

de Eerste Wereldoorlog.   

VRAAG 15: Welke naam van een muzieknoot komt (al dan niet omgekeerd) verborgen voor 

in een voornaam vermeld op de steen ter nagedachtenis van slachtoffers van de 

Eerste Wereldoorlog?  

M.A.:  ut      -    do    -    re    -     mi     -    fa     -   sol     -     la     -    si 

 

Akrenbos is een landelijk gehuchtje dat deel uitmaakt van de gemeente Bever 
(‘Biévène’ in het Frans). Bever is een Nederlandstalige gemeente maar met 
faciliteiten voor Franstaligen. Het is ook bekend als ‘heksendorp’ of dorp van de 
‘makrallen’ (van het Waalse woord ‘une mâcrale’ (heks)). In 1594 en 1595 werden 
in Bever twee vrouwen (Marie Catier en Tinneke Delval) tijdens de heksenvervolging 
veroordeeld voor toverij en verbrand. In de Franse tijd maakte Bever deel uit van het 
departement Jemappes, nadien van de provincie Henegouwen. Ten gevolge van 
het trekken van de taalgrens werd Bever in 1963 met een belangrijk deel van 
Akrenbos overgeheveld van de provincie Henegouwen naar de provincie Brabant. 
Sinds 1995 maakt Bever deel uit van de toen nieuwe provincie Vlaams-Brabant. 

 

   Taverne ‘t Platteland is open van 11:00 (keuken 12:00) tot 21:00 / Gesloten: maan-en dinsdag 
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Vervolgens nog een papgemakkelijk vraagje, althans voor wie tot vijf kan tellen. In een langer 

gegeven zit het getal ‘12’ verborgen (gv). Maar na die verborgen ‘12’ volgen nog één of meer cijfers.    

VRAAG 16:  Welk cijfer volgt onmiddellijk na de in een langer gegeven verborgen ‘12’?

 (niets zoeken hoger dan de kerkdeur noch op vijzen, bouten, moeren, bloembakken, 

kabels, buizen, palen – grootte van de cijfers speelt geen rol) 

M.A.: 3     -     4      -     6      -     7      -      9 

Zoek terug je voertuig op.  

47. Keer terug vanwaar je kwam (draai je wagen bij de kerk) en rijd terug richting de verkeerslichten.                                                                                                          
48. Bij verkeerslichten viersprong rechts richting Viane (= Akrenbos Bois d’Acren nemen) 
49. Weg vervolgen steeds rechtdoor over zo’n 1300 meter.  
50. Driesprong met Perebaan bij kapel op linkerzijde rechtdoor. 
51. Na 250 meter bij de driesprong links (= Kouterstraat) 
52. Even verder aan pleintje met rode brievenbus onmiddellijk meebochten naar rechts 
53. Na zo’n 400 meter rijd je het rondpunt op en neem je de tweede afslag = Lindeberg nemen.                                           
54. Driesprong met Trapstraat op je rechterkant rechtdoor. 
55. Einde weg rechts (Acrenstraat). 
56. Zo’n 250 meter verder op je linkerkant bevindt zich Huis Ansiau (parking aan de achterzijde langs straatje links vlak                          
voor het restaurant op de hoek) waar je bij een maaltijd een gratis koffie krijgt.         

57. Na een stop bij Huis Ansiau vervolg je je weg tot einde weg waar je bij “STOP” en “Optiek Limbourg” rechtsaf slaat 
richting Edingen. 
58. Even verder bij “Lessenbos 6” meebochten naar links. 
59. Driesprong met Beverstraat op je rechterkant rechtdoor weg vervolgen en parkeer je wagen 100 meter verder rechts 
op de parking voor de toegangsdeur kerk van Viane.  
 

 

Zoekruimte is de omgeving van de kerk. Niet voorbij de twee metalen hekken links en rechts van de 
kerk zoeken en dus ook niets op het kerkhof zoeken. 

VRAAG 17: Hoeveel gestorvenen staan er op het oorlogsmonument? 

Kies uit: 10    -    11    -   12     -    13     -   14 

VRAAG 18: Hoe oud (in jaren) is een thallus met 3 cm diameter ongeveer, vgtp? 

Kies uit:   2     -    3      -    5      -   10     -    30      -    50 

 

 

 

  Huis Ansiau is open van 12:00 tot 15:00 en van 18:00 tot 22:00 behalve op dins- en woensdag  

 

Viane is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een deelgemeente 
van de stad Geraardsbergen. Viane ligt in het zuidoosten van de provincie in de 
Denderstreek, tegen de grens met Vlaams-Brabant en Henegouwen. Het landelijk 
dorp wordt van de rest van Geraardsbergen gescheiden door het riviertje de Mark. 
Jaarlijks wordt de wielerwedstrijd GP Paul Borremans georganiseerd in Viane. De 
Sint-Amanduskerk is een neogotische kerk uit 1843. Viane staat ook bekend in de 
streek om zijn kasteel van Blondel de Beauregard, in de volksmond ‘het kasteel van 
Viane’. Er is nu een restaurant (‘Nouvelle Kwizien’) en het is omringd door een vijver 
en park. Het is een beschermd monument en landschap. 
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Voor we onze weg verderzetten gaan we nog even een spelletje ‘waar of niet waar’ spelen: 

VRAAG 19: Noteer voor elk van de drie onderstaande beweringen (gv) een ‘W’ als de stelling 

vgtp waar is of een ‘NW’ als de stelling vgtp niet waar is: 

a) De som van de cijfers van één hier te vinden jaartal uit de negentiende eeuw 

is 17 

b) Jezus wijst met de vingers van zijn linkerhand naar een lichaamsdeel 

waarvan ook de naam hier te lezen is 

c) Jezus is hier één keer te zien 

60. Vervolg je weg. 

61. Na 200 meter bij scherpe bocht naar rechts links het kleine straatje nemen (= Renskouter). 

62. Weg vervolgen over zo’n 1000 meter tot bij de brug onder de spoorweg. 

63. Rijd onder het brugje door (opgelet voor tegenliggers, kijk in de spiegel!) en na de brug onmiddellijk links je wagen 

parkeren bij de picknick-tafel en het waterzuiveringsstation van Galmaarden.  

 

Deze groene plek met het brugje onder de spoorweg wordt in de volksmond van oudsher ’t Hol 

genoemd. Zoekruimte is de onmiddellijke omgeving van het groene toegangshek en de 

onmiddellijke omgeving van de driesprong voor de toegangsweg tot het waterzuiveringsstation. 

Opgelet: borden met “camerabewaking” tellen niet mee voor het oplossen van deze vraag! Houd 

ook geen rekening met het papier aan het hek met “beslissing” en zoek geen val op de afstanden. 

VRAAG 20: Hoeveel van deze getallen komen niet voor in deze zoekruimte? 

  “20”  -  “21”  -   “50”  -   “66”  -   “79”  -  “80”  -   “99”  -  “101”    

Kies uit: 0   -   1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6   -   7   -   8    

64. Vervolg je weg. 

65. Na zo’n 350 meter bij driesprong met aardeweg meebochten naar rechts en even verder bij spoorweg en      

“goudklompjes” meebochten naar links.  

66. Na zo’n 600 meter viersprong bij “Werfstraat” en Jezus aan het kruis rechtdoor. Het eerste huis op onze linkerzijde 

is de voormalige woning (nu is ze het niet meer) van kunstenaar en dichter Andries Dhoeve, afkomstig uit Dendermonde. 

65. Na zo’n 400 meter einde weg links. Even verder driesprong met Werfstraat op linkerzijde rechtdoor. 

66. Even verder bij kapelletje op je linkerzijde meebochten naar rechts (= Bergstraat). 

67. Einde weg bij “STOP” de hoofdweg rechtdoor dwarsen (voorzichtig!) naar de parking voor de (afgebrande) kerk.  

68. Parkeer je wagen op de ruime (gratis) parking voor de kerk.  

 

Zo zijn we in Galmaarden beland. 

 

 
                 Baljuwhuis 

  Eten: belegde broodjes bij slagerij Chris of bakkerij Van Belle, of spaghetti in Café Felix   

            Iets drinken: Café La Luna Nueva of Café Félix       

Galmaarden is een gemeente in Vlaams-Brabant. In 1977 fusioneerde Galmaarden 
met de aangrenzende gemeenten Tollembeek (jawel, het dorp van Urbanus) en 
Vollezele. Galmaarden staat bekend om zijn Pauwelviering, immaterieel erfgoed. 
Het feest gaat terug tot de Middeleeuwen. De groene gemeente telt tal van rustige, 
mooie groene plekjes zoals de top van de Bosberg en de oevers van de rivier de 
Mark. Er zijn ook heel wat watermolens. De kerk mist een dak en toren, dat heb je 
goed gezien. In de nacht van 11 op 12 mei 2008 werd de als monument 
geklasseerde classicistische Sint-Pieterskerk bijna volledig door brand vernield. 
Slechts enkele muren en de sacristie staan nog overeind. Oorzaak was 
vermoedelijk een afgeschoten vuurpijl tijdens de Pinksterkermis.  
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Begeef je naar de ingang van het Baljuwhuis, dit is het grote gebouw op de hoek van de parking 

(zie ook foto). De toegangspoort bevindt zich een paar meter verder langs de zijkant in de 

Brusselstraat. Bij de toegangspoort van het Baljuwhuis los je vragen 21, 22 en 23 op. Soms staat 

de poort open waardoor sommige borden achter glas komen te staan, daarom is achter glas zoeken 

(indien nodig) voor vragen 21, 22 en 23 toegestaan (gv). 

 

Heb ik weer whisky gezopen? Want ofwel ben ik een of andere troeten die niet klaar ziet, ofwel zie 

ik hier precies alles dubbel. Twee borden lijken sterk op elkaar maar er is maar één bord met 

“wandelnetwerk Pajottenland” (niets zoeken op de kaart of legende, gv) Ga tot bij dit bord. 

VRAAG 21: Welke familienaam van een kunstenaar is bij dit bord vermeld? 

Je bemerkt rechts op de muur ook een langwerpig bord met een tekening (gv). 

VRAAG 22: Klasseer volgende afbeeldingen in de volgorde zoals ze van rechts naar links 

voorkomen op het bord met “Pajottenland” en “Oude Geuze Gooik” (gv):   

(voorafgaande letter is voldoende, bv. BDECA) 

A.   Dikken van Pamel            
B.   Kapel Burght                
C.     Drogo-ommegang  
D.         Kartuizer 
E.     Heks Marie Catier 

Een plaat links herinnert aan de ‘plechtige openstelling’ van het gebouw op 29 mei 2004 en bevat 
ook heel wat namen van schepenen en gemeenteraadsleden.              

VRAAG 23: Welke verschillende namen van een dier komen verborgen voor in een 

voornaam (gv) op de plaat met “29 mei” en “2004”?  

Ga tot op de binnenkoer en wandel aan de linkerkant door de grote toegangspoort bij “E” en pijl 

naar de tuin.  

Begeef je op het verharde kronkelpad naar links en blijf dit volgen tot je na zo’n 50 meter bij de muur 

komt waar het gedicht “Stilte” van dorpsdichter Roland Bourgoignie hangt. In dat gedicht staat een 

woord van minstens acht letters waarin het woordje ‘UI’ zit verstopt. In datzelfde woord zit ook een 

vierletterwoordje verstopt dat ‘niet of slecht horend’ betekent. 

VRAAG 24:  Welk woord van minstens acht letters en waarin ‘UI’ zit verborgen komt op deze 

muur voor op het bord met het gedicht geschreven door de persoon waarvan in 

de voornaam ‘AN’ zit verborgen?  

Na het oplossen van deze vraag zoeken we terug onze wagen op.  

69. Verlaat het plein langs het Baljuwhuis (rechts laten liggen) en bij “STOP” bij fietsen Salens rechtdoor de weg 
dwarsen(voorzichtig!)                                            
70.Weg vervolgen rechtdoor en plein verlaten door café Felix en KBC Bank rechts te laten liggen.                                                        
71. Na zo’n 200 meter eerste straat rechts richting Waarbeke (= Hoogstraat).                                                                                 
72. Na opnieuw zo’n 200 meter eerste straat links richting begraafplaats (= Waterschaapstraat) en stop na zo’n 200 
meter bij het kerkhof op je rechterzijde.      

 
Voor de volgende vraag houd je alleen rekening met de tekst op het bord met een gedicht met als 

titel “De ultieme rustplaats” (gv). Dit bord hangt op de buitenmuur van het kerkhof langs de straatkant 

(gv). De voornaam van een voetballer doet ons denken aan het paradijs, walhalla of nirwana. 



VRAAG 25: Op het bord met “De ultieme rustplaats” staat een woord dat ook de voornaam 

is van een voormalige Rode Duivel. Welke voornaam bedoelen wij? 

73. Vervolg je weg langs de Waterschaapstraat.                                                                                                            

74. Na zo’n 1000 meter viersprong bij wit kapelletje rechtdoor (voorzichtig).    

We rijden nu het gehucht Bruinsbroek binnen, vandaag een lieflijk en rustig gehuchtje maar ten tijde 

van de Eerste Wereldoorlog kon je hier maar beter ’s nachts niet op pad gaan, of je kon wel eens 

oog in oog met de gevreesde Zwarte Bende van Galmaarden komen te staan! 

 

                                                                                                                                                                                        

75. Kronkelweg vervolgen over zo’n 850 meter en einde weg bij “STOP” links (= Bruinsbroekstraat).                                                                                              

76. Einde weg hoofdweg links (Heirbaan) en parkeer je wagen 50 meter verder op je rechterkant bij taverne El Faro.  

Je staat hier bij de gezellige taverne El Faro op de top van de Bosberg, jaren de laatste helling in 

de Ronde van Vlaanderen (en nu van de Omloop Het Nieuwsblad) voor de aankomst in Meerbeke.     

Los volgende twee vragen op met gegevens op het bord met “Welkom in het Raspaillebos” dat je 

vindt bij het begin van een veldwegje richting bos, tussen het bushokje en taverne El Faro.  

VRAAG 26: Welke dieren dansen hier, volgens gegevens ter plaatse?  (gv) 

Kies uit: vogels       -      insecten        -     ongewervelden      -     knaagdieren    -    vissen 

VRAAG 27: Stel dat ik graag wandel en ik zou graag eens de Juffrouw kapel zien. Welke 

wandeling kan ik dan vanaf hier ononderbroken volgen, volgens gegevens op 

het bord met “Welkom in het Raspaillebos”? (antwoorden met een naam van een 

wandeling) 

Wandel ook even het smalle veldwegje aan de overkant van de weg in (= Noremansberg) over zo’n 

100 meter tot bij de uitkijktoren. Vergeet niet onderweg aan je linkerkant van het uitzicht te genieten.  

 

De Bosberg is een helling in het Pajottenland die zich in een bosrijke omgeving op 
het grondgebied Geraardsbergen en Galmaarden (België) op de westflank van de 
Moerbekeheuvel bevindt. Het wegdek van de helling bestaat deels uit betonplaten en 
deels uit kasseien.Op de flanken strekt zich het Raspaillebos uit. De Bosberg is 
bekend als de laatste beklimming van de Ronde van Vlaanderen. Edwig Van 
Hooydonck dankt zijn Ronde-zeges van 1989 en 1991 aan de Bosberg. In beide 
gevallen wist hij op de Bosberg te ontsnappen waarna hij niet meer bijgehaald kon 
worden door zijn achtervolgers. De Bosberg werd voor het eerst in een belangrijke 
koers opgenomen in 1950, in de Omloop Het Volk. 

 

  Taverne El Faro is open van 11:00 tot 23:00 (tot 1:00 op vrijdag en zaterdag) maar gesloten op 

             maandag en dinsdag.  

De Zwarte Bende van Galmaarden was een gevreesde misdaadbende die lelijk 

huishield in Galmaarden en de omringende dorpen ten tijde van WO I. Wanneer de 

duisternis viel vermomden ze zich als Duitsers en maakten hun gezicht zwart en 

onherkenbaar. Wat begon als een smokkelbende ontaardde uiteindelijk in gruwelijke 

feiten. Ze overvielen mensen in hun huizen, persten mensen af met dreigbrieven en 

zorgden voor angst door aanvallen met handgranaten. Op een avond viel er zelfs een 

dodelijk slachtoffer. Wie achter de bende zat werd nooit helemaal duidelijk en de 

toenmalige burgemeester keek de andere kant op, zodat men al gauw fluisterde over 

bescherming van hogerhand. Meer info vindt je in Delauw, K., “De misdaden van de 

Zwarte Bende van Galmaarden”, 2010 (niet nodig voor deze zoektocht, gv). 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pajottenland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geraardsbergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galmaarden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moerbekeheuvel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raspaillebos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edwig_Van_Hooydonck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edwig_Van_Hooydonck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omloop_Het_Volk


Bij het hek voor de uitkijktoren los je met gegevens ter plaatse volgende vraag op. Je hoeft niet te 

zoeken voorbij het hek (gv). 

VRAAG 28: Vul aan:  

 

 

           (één antwoord, antwoorden met de vier ontbrekende gegevens, gv) 

Aan weerszijden van de Bosberg bevindt zich het eeuwenoude Raspaillebos, een restant van het 
ooit immens ondoordringbaar Kolenwoud en ooit de schuilplaats van de bende van Jan de Lichte. 
In het bos kan je het hele jaar door prachtige wandelingen maken.  
 

 
 

We zoeken terug ons voertuig op. 

77. We vervolgen onze weg en rijden de Bosberg af. 
78. Weg vervolgen over zo’n 1200 meter en bij driesprong en bocht met bord “Denderroute” meebochten naar rechts.                        
79. Even verder bij driesprong links meebochten en bij “50” en “Denderroute” onmiddellijk rechts meebochten                  
80. Bij scherpe bocht naar links bij “Atembeke” rechtdoor Brusselsestraat nemen (dus “Denderroute” volgen”) 
81. Na steile bergop (met prachtig uitzicht over de omgeving als je achterom omkijkt) einde weg links richting 
“Denderroute” (Onkerzelestraat) 
82. Einde weg bij “STOP” de drukke steenweg dwarsen (voorzichtig!) = rechtdoor straat met verbodsbord inrijden           
83. Na 100 meter onmiddellijk eerste weg links en parkeer je wagen op de ruime gratis parking.  

Wandel van bij de parking verder rechtdoor richting de kapel en de gezellige taverne ’t Hemelryck. 

In de onmiddellijke omgeving van de kapel los je de laatste twee vragen van deze zoektocht op (wie 

slecht te been is kan het antwoord op deze vragen ook vinden zonder de trappen of helling naar de 

kapel te betreden)  

 

VRAAG 29: Wat is volgens gegevens ter plaatse de vroegste (gv) dag in het jaar waarop men 

de Oudenberg kan maaien?  

Kies uit: 1 september   -    15 september     -    1 oktober    -    15 oktober    -   1 november 

Jan de Lichte (Velzeke, gedoopt 7 april 1723 - Aalst, 14 november 1748) was een 
Vlaams (Zuid-Nederlands) crimineel en bendeleider. Gedreven door armoede en 
gebrek tegen de achtergrond van de Oostenrijkse Successieoorlog ging hij samen 
met kameraden over tot diefstallen, overvallen en uiteindelijk moord. De bende 
opereerde vooral in de streek tussen Zottegem en Geraardsbergen en was vooral 
actief vanaf 1747. Na een klopjacht werd hij door de Franse bezettingsmacht 
gearresteerd en terechtgesteld op de Grote Markt van Aalst door radbraken. Het 
drieste optreden van de bende en haar wrede einde vormden de inspiratiebron van 
legenden en volkssagen.  

 

 

   0000….322 

 Taverne ‘t Hemelryck is open 7 dagen op 7 vanaf 11:00 tot in de late uurtjes 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Velzeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aalst_%28Oost-Vlaanderen%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Armoede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijkse_Successieoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radbraken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sage_%28volksverhaal%29


 

VRAAG 30:

  

 

  

    (zoek geen val op ‘koepel’, alles boven de goot behoort tot de koepel – houd ook  

     geen rekening met foto’s en afbeeldingen van de kapel) 

Geniet nog even van het prachtige uitzicht over de groene Denderstreek van aan de kapel. Het 

uitzicht is er bijna altijd mooi, en wordt magisch op zomerse dagen ’s avonds, wanneer de zon 

ondergaat over de Dendervallei. Met dit uitzicht bekronen we dan ook een reeks van vijf 

Denderroute-zoektochten (2014 – Geraardsbergen; 2015 - Ninove; 2016 – Aalst; 2017 – 

Geraardsbergen; 2018 – Omgeving Geraardsbergen en Galmaarden) waar jullie hopelijk veel 

plezier hebben aan beleefd! Ik bedank dan ook alle deelnemers die de vorige jaren aan één of 

meerdere van deze inrichtingen hebben deelgenomen en steeds trouw op post waren.  

Ziezo beste speurdertjes allemaal, dat was het dan weer voor de vijfde Denderroute-zoektocht. 

Hopelijk heb je ervan genoten en er plezier aan beleefd. We danken je voor je deelname en hopen 

dat we je een leuke en aangename dag of namiddag in Geraardsbergen hebben bezorgd!  

Vergeet niet je antwoord op de twee schiftingsvragen in te vullen: 

 

 

 

 

We verwachten je op de prijsuitreiking die zal doorgaan op vrijdag 21 september 2018 om 20 

uur  in taverne ’t Hemelryck’ op de Oudenberg want iedereen wint een prijs.  Misschien ga jij 

binnenkort wel op citytrip of win je een van de andere mooie prijzen die voorzien zijn (ook bij een 

eventueel minder gunstige rangschikking!) 

Neem ook deel aan de leuke autozoektocht vanuit Grimminge ten voordele van Kom op tegen 

Kanker (informatie: zie achterzijde/volgende pagina). 

 

SCHIFTINGSVRAAG 1 Wat zal de som zijn van de 7 getallen (5 getallen + 2 sterren) die 

getrokken zullen worden in de Euromillions trekking van vrijdag 7 september 2018? 

SCHIFTINGSVRAAG 2 Wat zullen de laatste 4 cijfers van het jokergetal zijn van de trekking van 

zaterdag 8 september 2018? 

 

 

Aanvankelijk was de laatste vraag van deze zoektocht gewoon: ‘Hoeveel sterren bevinden zich op de koepel van 

de Oudenbergkapel’. Maar tot slot is het bij deze feesteditie ook goed om even hulde te brengen aan onze 

voorgangers. Afgelopen winter overleed Emiel De Schrijver, stichter van onze club en jarenlang een gedreven en 

legendarische inrichter van zoektochten. Twintig jaar lang organiseerde Emiel zijn ‘Hopperoute’ in de streek van 

Lebbeke en Opwijk. Elke zoektocht is natuurlijk een kind van zijn tijd en heeft zijn eigen stijl. Waar de ene inrichter 

zo kort mogelijke vragen verkiest was Emiel gekend om zijn ‘karamellenverzen’.  Toen zijn gezondheid het liet 

afweten kwam deze zoektocht, de Denderroute, in de plaats van de Hopperoute. Als eerbetoon en aandenken aan 

Emiel stellen we de laatste vraag van deze lustrum-uitgave van de Denderroute daarom nog eens in ‘Miel-stijl’.  

 

Vele sterren bevinden zich op de koepel dezer Oudenbergkapel 

Hoeveel het er zijn, wandel er eens rond, U vindt het dan wel 

Als U goed kijkt dan weet U wat het juiste aantal is 

Noteer dit aantal dan nu op uw antwoordenblad gewis   



  Autozoektocht 
 
Grimminge – Zandbergen – Sint-Antelinks – Woubrechtegem – Herzele – Sint-

Lievens-Esse – Steenhuize – Wijnhuize (± 40 km) 
 

tvv de actie " KOM OP TEGEN KANKER " 
dagelijks vanaf 21 april tot en met 27 juli 2018 

 
Deelnemingsformulieren voor de autozoektocht te bekomen aan 10,- € bij 

één van deze locaties: 
                                           Brood- en Banketbakkerij WOUTER   Klakvijverstraat 22 GRIMMINGE 

Apotheek Katleen Lievens Lestpolder 98 GRIMMINGE 
Kantoor CRELAN HOEDAERT – KEIRENS 

Lestpolder 104 GRIMMINGE 
Dienst voor Toerisme Permanensje - Markt 1 GERAARDSBERGEN 

Restaurant SUSKEWIET Grimmingeplein 6 GRIMMINGE 
Dienst Toerisme Markt 1 HERZELE 

Uitslag van de autozoektocht en prijsuitreiking op zondagnamiddag 29 juli in de Parochiale zaal van 
Grimminge doorlopend vanaf 14 uur 

Elke deelnemer heeft een prijs ! ! ! 
                                         


