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“Het mysterie van de Zwarte Bende”
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” 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” 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
uit de opgegeven mogelijkheden 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” of “aan” = in een straal van 3 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 = ë
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 open vraag (zonder ‘kies uit’) 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

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 vindt daar waar de vraag gesteld wordt (je moet dus niet verderop het parcours zoeken!) maar ook alle
informatie waarover je beschikt in je zoektochtbundel (reglement, wegbeschrijving, toeristische informatie enz.) 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 ‘Spaakbrug’ zit 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, PVC
…) speelt geen enkele rol. Een bord kan wel uit meerdere delen/platen bestaan, maar blijft nog altijd één 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 kan 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 (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 ook 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. De
antwoorden worden strikt geheim gehouden. 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 overdreven 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 inrichter, controleurs of
de organiserende zoektochtvereniging Ros Beiaard nooit aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen voor, tijdens
of na deze tocht, noch wegens buitencontractuele fout in de zin van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek, noch op grond
van enige andere aansprakelijkheidsbasis. Door deelname aan deze zoektocht verklaart iedere deelnemer zich
automatisch volledig akkoord met dit reglement.

Tip: Like onze Facebook-pagina ‘Denderroute zoektocht’ en ontdek zo regelmatig tips en leuke
weetjes en nieuwtjes over de zoektocht, plekjes op het parcours en nog veel meer!

ROUTEBLAD

Hartelijk welkom op deze zesde Denderroute-zomerzoektocht! Net als vorig jaar brengt deze autoof fietszoektocht van ongeveer 30 kilometer je langs heel wat pittoreske groene plekjes en rustige
landelijke wegen rondom Geraardsbergen en Galmaarden. Onderweg komen we bovendien langs
enkele belangrijke plaatsen uit het verhaal van de geheimzinnige Zwarte Bende en proberen we het
mysterie te ontrafelen.
Vlaanderen heeft een lange geschiedenis van roversbendes. Eeuwen terug vertelde men ’s
avonds de verhalen van deze bendes rond het haardvuur of bij kaarslicht. Zo leverde men
ze van de ene generatie op de andere over. Legendes uit duistere tijden als Jan de Lichte,
Baekelandt of de Bokkenrijders zijn ook nu nog gekend. Het was in deze streek niet anders.
1917-1918. De Eerste Wereldoorlog loopt naar zijn einde. België is in chaos en de bevolking
lijdt honger. Het zijn gevaarlijke tijden, zelfs op het platteland. Van zodra de duisternis valt
gaan dieven en smokkelbendes op pad. Maar voor één bende siddert en beeft de bevolking
het meest: de raadselachtige Zwarte Bende. Mannen met zwartgemaakte gezichten en
vermomd in Duitse uniformen, die ‘s avonds de wegen onveilig maken. Velen hebben
vermoedens, maar niemand weet écht wie ze zijn. Voor geweld en zelfs moord draaien ze
hun hand niet om. De bende werd nooit ontmaskerd. Maar wat weten we dan wel van de
Zwarte Bende… We gaan op zoek naar sporen van de bende tijdens deze zoektocht.
Galmaarden anno WO I

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 mooie 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. Je kan de zoektocht natuurlijk ook spreiden over meerdere dagen naar keuze.

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 Sint-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!

Op een gure herfstnacht trok Lieven Felix uit Galmaarden met zijn smokkelwaar langs
een van de ontelbare duistere veldwegjes. Plots hoorde hij geritsel in de struiken. Uit de
duisternis kwam een man in Duits uniform en met een donkerzwart gelaat tevoorschijn.
Hij bedreigde Lieven en dwong hem zijn goederen af te geven. In paniek liet hij alles
achter en sloeg op de vlucht. Toch meende hij iemand uit het dorp herkend te hebben.
Al snel kwamen ook andere inwoners met hetzelfde verhaal: mannen met
zwartgemaakte gezichten, die ’s avonds mensen overvielen. Al gauw sprak iedereen
van de ‘Zwarte Bende’. Wie ’s avonds nog op pad moest was er niet graag bij. De
wegen waren onveilig. De bende zal weldra de hele streek in haar angstgreep houden.

Voor deze zesde 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.
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. Het merendeel van de vragen zijn eenvoudig en mits wat
zoeken simpel op te lossen. 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. Je dient alleen te zoeken
op de stopplaatsen en niet tijdens het rijden met de wagen of fiets.
Let op als je dit symbool ziet. De samensteller wil je een hint/tip geven die je later van pas zal komen.

Het volledige verhaal alsook de historische achtergrond en duiding is te vinden in het boek over het
onderwerp: ‘De misdaden van de Zwarte Bende’ (2010). Het lezen van dit boek is geheel vrijblijvend
en in geen geval noodzakelijk om de vragen van deze zoektocht te kunnen oplossen.
Je antwoorden moeten ten laatste op maandag 2 september 2019 (poststempel van ten laatste 2
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 en op de Facebook-pagina ‘Denderroute zoektocht’:

www.zvrosbeiaard.be
Denderroute zoektocht

Het kan voorkomen dat tijdens de zoektocht gegevens verdwijnen. Check dan ook zeker af en toe de website. Neem
er ook 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 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.

De zoektocht begint zoals steeds op de Vesten, waar je gebruik maakt van de ruime gratis parking.
Begeef je tot bij de Dierkost, een goed bewaard overblijfsel van de middeleeuwse stadsomwalling.
De Dierkost is een dertiende-eeuwse toren, een van de laatste overblijfselen van de
historische omwalling van de stad. Na het verwerven van haar stadsrechten in 1068
verkreeg Geraardsbergen het recht de stad te omwallen, de toegangen af te sluiten
met poorten en iedere ongewenste vreemdeling de toegang tot de stad te ontzeggen.
Deze vestigingstoren in pofiersteen was een belangrijk element van de
stadsomwalling. Hij domineerde de weg naar Henegouwen en deed o.a. ook dienst
als stadsarchief, schuiloord voor de notabelen en lokaal van de Schuttersgilde. De
muren waren voorzien van steunberen en op geregelde afstanden kwamen
halfcirkelvormige waltorens voor, die buiten de stadsmuur waren uitgebouwd ter
verdediging van de muur. De naar de stad gerichte open achterzijde was ‘de keel’.

Los de eerste drie vragen op in de onmiddellijke omgeving van de Dierkost:
VRAAG 1:

Waar woont Denys, volgens gegevens ter plaatse?

Kies uit:

Hemiksem

VRAAG 2:

Welke geluksbrenger (gv) is op of aan de Dierkost te zien?

Kies uit:

klavertje vier -

VRAAG 3:

In welk jaar werd de Dierkost beschermd?

Kies uit:

1818

-

-

Wambeek

-

konijnenpoot

1950

-

Wondelgem

-

hoefijzer

1968

-

2003

-

-

Zele

-

Hasselt

amulet - gelukskoekje

-

2009

In het Boerenhol bevinden zich verschillende borden met gedichten. Geraardsbergen is natuurlijk
ook de stad van het Manneken Pis. Op een bord aan het Boerenhol staat dan ook een gedicht over
het beroemde ventje en over het verderfelijke ‘straatpisserijgebruik’ dat sommigen er hebben van
overgenomen. In dat gedicht komt o.a. ook het woord “stad” voor.
VRAAG 4:

Hoeveel dubbelklinkers komen voor op het bord met “stad” aan het Boerenhol?
(een dubbelklinker betekent twee dezelfde klinkers na elkaar: ‘oo’, ‘aa’, ‘ee’, ‘uu’ en ‘ii’ zijn dubbelklinkers voorbeeld: ‘aa’ = 1 dubbelklinker, zelfs indien gevolgd door een andere klinker, b.v. in ‘aaien’ is ‘aa’ geldig, gv)

M.A.:

minder dan 4

-

4

-

5

-

6

-

minder dan 6

Het authentieke en bijzondere café Boerenhol is open van 10 tot 22 uur (op vrijdag en zaterdag
tot 1:00 uur ‘s nachts) maar op maandag tot 18:00 en gesloten op dinsdag.

En nu op pad!
1. We zoeken onze wagen op en verlaten de Vesten tussen Elektro De Roeve op je linkerzijde en het pleintje voor het
gele gebouw met “Verhasselt Invest” aan je rechterkant. We vervolgen dus de Vesten bergop.
2.Einde weg driesprong bij café De Muur rechtsaf richting De Muur (bruin bord volgen)
3.Na 50 meter onmiddellijk viersprong rechts (= Pachtersstraat nemen)
4.Parkeer na zo’n 200 meter, dat is net voorbij de verkeersdrempel met zebrapad, je wagen aan de rechterkant van
de weg ter hoogte van het Heilig Hartbeeld.

Ga tot bij het Heilig Hartbeeld.

Hoog boven de stad staat een Heilig Hartbeeld dat wat doet denken aan een
beroemder, gelijkaardig beeld in Rio de Janeiro. Net als het beeld in Brazilië stelt
het beeld Christus voor die zijn handen beschermend uitstrekt over de lager
gelegen stad. In 1920 besliste men om een verguld Heilig Hartbeeld op te richten
uit dankbaarheid voor het einde van de oorlog en het behoud van de stad. Het
ontwerp werd toevertrouwd aan de Gentse beeldhouwer Oscar Sinia in
samenwerking met de eveneens Gentse architect Valentin Vaerwyck. Nog
hetzelfde jaar werd het beeld ingehuldigd. Het ligt op de flanken van de
Oudenberg en van bij het beeld geniet je van een prachtig uitzicht over de stad en
het lager gelegen Grupellopark met zitbanken en het beeld van de Olifant.
Heilig Hartbeeld

VRAAG 5:

Welke stad droeg dit beeld op aan het H. Hart, volgens gegevens ter plaatse?
(één antwoord)

Van bij het Heilig Hartbeeld heb je een wijds uitzicht over Geraardsbergen. Geniet nog even van dit
mooie uitzicht over de stad voor we zo meteen de kleine, landelijke wegjes induiken op zoek naar
sporen van de beruchte Zwarte Bende.
We zoeken terug onze wagen op en vervolgen onze weg.
5. Weg vervolgen over zo’n 300 meter tot einde weg.
6. Einde weg bij drukkere weg linksaf (kijk goed uit voor aanstormend verkeer uit beide richtingen!)
7. Drukke weg links blijven volgen over zo’n 1000 meter tot einde weg waar we linksaf slaan (= Edingseweg).
8. Even verder na bushalte op je rechterkant zo’n 75 meter verder eerste straat rechts (= Onkerzelestraat).
9. Na zo’n 400 meter eerste straat rechts bij geel bord met “Wambashoeve” = Brusselsestraat nemen.
10. Weg vervolgen over zo’n 1300 meter tot einde weg.
11. Einde weg bij driesprong met bocht linksaf slaan (= Dreef nemen).
12. Na zo’n 200 meter bij volgende bocht naar links eerste straat rechts nemen = Atembekestraat.
13. Deze straat vervolgen over zo’n 1000 meter en alle zijstraten links negeren tot aan viersprong.
14. Viersprong (met een doodlopende straat rechtdoor) rechtsaf slaan (blijft Atembekestraat).
15. Einde weg bij drukke steenweg en café Den Ezel (ooit nog mijn stamcafé, de naam is uiteraard toeval) linksaf
(voorzichtig!)
16. Na zo’n 400 meter, ter hoogte van bakkerij Van Belle op je linkerzijde, linksaf slaan richting Galmaarden.
17. Parkeer je wagen even verder ter hoogte van warenhuis Spar (of even ervoor op de ruime gratis parking).

We bevinden ons nu in de Geraardsbergse deelgemeente Moerbeke.

In Moerbeke vindt je o.a. Café Den Ezel, Bakkerij Van Belle en Frituur Millennium

Wandel richting kerk en los de volgende drie vragen op langs het pad met blauwe steentjes (gv)
rechts van de kerk. Zoekruimte is dus enkel wat zich in de onmiddellijke omgeving van dit kiezelpad
bevindt. Zoek niets aan de linkerkant of achterkant van de kerk en ook niets op de stenen met tekst
op de muur van de kerk, de meeste zijn immers nog amper leesbaar, zelfs niet voor een troeten met
een vergrootglas of een bril met glazen van 5 centimeter dik.
VRAAG 6:

Welke familienaam, te lezen in de onmiddellijke omgeving van het kiezelpad,
kan men scrabbelen met volgende letters: (één antwoord en geen val, alle letters
gebruiken)

IINNAAPVD
VRAAG 7:

Welk getal van vier cijfers ontbreekt op de puntjes (gv), volgens gegevens ter
plaatse te vinden in de onmiddellijke omgeving van het kiezelpad?

“(D/2017/. . . ./07)”

VRAAG 8:

Wat is volgens gegevens (zie reglement bij nr. 10) niet de beginletter van de
voornaam van een heilige? (tip: bekijk eens goed de glasramen!)

M.A.:

C

-

L

-

P

-

B

-

A

-

R

-

T

-

M

-

K

18. Plein verlaten door Spar en kerk rechts te laten liggen en hoofdweg te vervolgen.
19. Na bocht bij drankcentrale Den Dries en helling viersprong rechtdoor hoofdweg vervolgen.
Hier op de grens van Moerbeke met Galmaarden deed een toevallige
voorbijganger op een koude ochtend in januari 1919 een lugubere ontdekking. In
een gracht lag het lijk van ‘Champet’, een zonderling figuur met een slechte
reputatie. Men fluisterde dat hij misschien wel bij de Zwarte Bende betrokken was.
Hij maakte immers graag grote sier in de herbergen van Galmaarden, en schepte
vaak op dat hij meer wist van de Zwarte Bende. Als hij weer eens te diep in het
glas had gekeken beschuldigde hij openlijk mensen uit het dorp van betrokkenheid
bij de bende. Het was duidelijk dat Champet te gevaarlijk werd en teveel wist. Hij
eindigde hier, koelbloedig vermoord, in een gracht. De moord werd nooit opgelost.
20. Na bocht naar links zo’n 50 meter verder net voor café Sint-Paulus klein straatje links (= Bosstraat nemen).
21. Even verder viersprong rechts (voorzichtig).
22. Weg steeds rechtdoor vervolgen tot bij de Sint-Pauluskapel waar je je wagen in de dreef rechts van de kapel even
opzij kan zetten.

Bemerk ook de naam van deze dreef naast de kapel.

Het gehucht Sint-Paulus is nauw verbonden met de Zwarte Bende, maar ook met de eeuwenoude
Pauwelviering en de legende van de witte ruiter. De Sint-Pauluskapel dateert uit de 15de eeuw.
We gaan op zoek naar het antwoord op twee vragen (niets binnen in de kapel zoeken, gv).
VRAAG 9:

Hoeveel spots (= verlichtingstoestellen, gv) kan men bemerken in de
onmiddellijke omgeving van de Sint-Pauluskapel? (straatverlichting telt niet mee)

Kies uit:

2 -

3

-

4

- 5

- meer dan 5

VRAAG 10: Op welk materiaal bevindt zich hier “I726”?
Kies uit:

metaal

Sint-Pauluskapel

-

hout

-

plastic

-

glas

-

steen

Op het gehucht Sint-Paulus slaat de bende vaak toe. Zo ligt even verder op de
hoek van de Kapelledreef, rechtover het voormalige café De Roskam, en
verscholen achter een rood hek, de oude hoeve Timmermans, waar de Zwarte
Bende op de avond van 2 oktober 1918 gruwelijk toeslaat. Ze hebben zich verstopt
in de koestal, wachtend op de duisternis om hun slag te slaan. Maar om 8 uur 30
’s avonds komt Adèle Gierts nietsvermoedend de koestal binnen met emmer en
lantaarn in de hand, om de koeien te melken. Oog in oog met de verraste schurken
kan ze nauwelijks iets uitbrengen. “Wat…wat doet gijlen hier!” stamelt ze. Eén van
de mannen trekt een revolver en schiet Gierts tweemaal in de borst en éénmaal
recht door de mond. Daarop haast de bende zich naar het woonhuis, overvalt de
verraste boer Timmermans en vlucht met de buit. In de stal ligt Gierts in een grote
plas bloed, de emmer en lantaarn nog in de hand.

23. Vervolg je weg langs de straat door de Sint-Pauluskapel en dreef rechts te laten liggen.
24. Einde weg bij driesprong en links en even verder uitkijken voor een wit kapelletje op je rechterkant.

Even verder bemerk je na een tiental meter en nog voor de volgende driesprong een wit kapelletje
op je rechterkant. Onder dat kapelletje hangt een houten bord (gv). Een woord op het houten bord
is echter verkeerd gespeld.

VRAAG 11: Aan wie is het witte kapelletje met houten bord op je rechterzijde nog voor de
volgende driesprong volgens gegevens ter plaatse opgedragen?
25. Vervolg je weg door bij driesprong met Paulusstraat mee te bochten naar links.
26. Na flinke helling (Wilderberg) bij viersprong boven links.
27. Stop na zo’n 100 meter even verder bij de manège op je linkerzijde en los er vraag 12 op.
De woning naast de manège was ten tijde van WO I de hoeve van landbouwer
Cyriel Denève. Op een ochtend bemerkt hij een paal in het veld achter de hoeve.
Aan zijn hek vindt hij een dreigbrief waarin hij met de dood wordt bedreigd indien
hij over enkele dagen geen 2000 mark aan de paal bevestigt. Denève is echter
niet van plan zich te laten afdreigen. Op 5 oktober keert Denève tussen vijf en zes
uur ’s avonds in het schemerduister terug naar het woonhuis, wanneer plots een
handgranaat ontploft die hem maar nipt mist. Heel de hoeve davert op haar
grondvesten, vensters vliegen aan stukken. Denève is aan de dood ontsnapt.
Voormalige hoeve Denève

VRAAG 12: Schrap de misvormde letter in de hier te lezen naam van de handelszaak. Schrap
ook de twee medeklinkers in het drieletterwoord uit deze naam. Met de
overblijvende letters kan je een zevenletterwoord vormen dat ‘iets aan elkaar
gevoegd’ betekent. Welk zevenletterwoord? (één antwoord, gv)
28. Keer terug langs de straat in dezelfde richting vanwaar je kwam, dus terug naar de viersprong.
29. Viersprong links = Veldstraat nemen.
30. Vervolg je weg en negeer alle zijstraten over zo’n 1000 km tot einde weg.
31. Bij driesprong einde weg rechtsaf = Bruinsbroekstraat nemen.
32. Bij (half) rond punt rechts aanhouden maar opletten voor verkeer dat vanaf de weg links komt.
33. Zo’n 200 meter voorbij tuincentrum Gay-Segers op je linkerkant eerste straat links nemen (= Damstraat)

Langs de Damstraat, vindt je prachtige oude hoeves zoals het Hof te Tasseniers
dat beschermd is als monument en waarvan het boerenhuis teruggaat tot 1688.
In de Damstraat stond eertijds ook de hoeve van Ferdinand Vanwijnendaele, die
op een avond bezoek kreeg van de Zwarte Bende. Om 7 uur ’s avonds werd op
de deur geklopt. De bende viel binnen om de hoeve te plunderen, maar
Vanwijnendaele en zijn neef Désiré gaven zich niet gewonnen. Ze werden echter
zwaar toegetakeld en voor het leven verminkt. In het gevecht werden ze gestoken
met een sabel en Désiré verloor een stuk van zijn oor.
Hof Te Tasseniers
34. Weg vervolgen over zo’n 500 meter tot einde weg rechtsaf (opgelet voor verkeer dat van rechts komt)
35. Vervolg je weg over zo’n 500 meter en stop even verder op je linkerkant bij het huis met huisnummer 24.

‘De Calogne’ is een echte aanrader. Je kan er iets drinken maar mis vooral het buitengewoon
lekkere (en niet dure) ambachtelijke hoeveijs niet, gemaakt met melk vers van de (eigen) koe. Het
gezellige terras is open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur in mei en juni, in juli en augustus
bijkomend ook op woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur. Kortom, zeker een stop waard!

Met gegevens
bordenmaar
aan op
de maandag
gevel vantothet
huisenmet
huisnummer
“24” los je vragen 13, 14
tot 1:00 op
uurde
‘s nachts)
18:00
gesloten
op dinsdag.
en 15 op:
VRAAG 13: Boer Depelseneer en zijn echtgenote Lutgarde van ‘De Calogne’ zijn de trotse
eigenaars van Marcel, aangekocht op de veemarkt van Anderlecht. Ze sleuren
het dier op de weegschaal en deze geeft, voor ze onder het gewicht van het
enorme beest bezwijkt, maar liefst 395 kilogram aan. Tot welk type dier (van de
verschillende op het bord met “Hebben koeien een pink” met hun gewicht
vermelde types runderen) kan het dier dat de weegschaal naar de vaantjes heeft
geholpen behoren?

VRAAG 14: Hoeveel dieren bevinden zich op het bord met “Hebben koeien een pink?”
Kies uit:

8

-

9

-

10

-

11

-

12

VRAAG 15: Zijn familienaam doet ons denken aan een ijsje. Wat was zijn functie?
Kies uit:

piloot

-

telegrafist

-

boordmecanicien

-

navigator

- staartschutter

36. Vervolg je weg en negeer alle zijstraten rechts (opgelet: voorrang van rechts) tot einde weg.
37. Viersprong bij “Cardoenlaan” links = Hollebeekstraat nemen.
38. Einde weg driesprong rechts = Brusselsestraat (hier niet vermeld).
39. Net voorbij het Baljuwhuis op je linkerkant en fietsen Saelens op je rechterkant sla je linksaf naar de parking voor
de (afgebrande) kerk en parkeer je je wagen op de ruime gratis parking.

Slagerij Chris (broodjes), Bakkerij Van Belle (broodjes), Café Félix (spaghetti), Café La Luna
We laten onze wagen achter en maken nu een korte wandeling van zo’n 300 meter naar ‘De Ratte’, een prachtige
groene omgeving langs de Markrivier. Laat het Baljuwhuis (dit is het grote gebouw op de hoek) links liggen en wandel
het straatje in tussen Baljuwhuis op je linkerkant en kerk op je rechterkant (dit is de Kammeersweg). Na zo’n 300 meter
afdalen kom je bij het pittoreske plekje met het brugje over de rivier, in de volksmond van oudsher ‘de Ratte’ genoemd.

Tijdens deze wandeling goed de groene poorten bekijken die je onderweg tegenkomt kan nuttig zijn.
Tip: Wie tijd heeft of de zoektocht een tweede keer doet kan vanaf dit brugje nog een korte maar heel pittoreske wandeling maken
door het kronkelpad langs de rivier de Mark te blijven volgen, een van de mooiste plekjes van Galmaarden. Na zo’n 500 meter kom
je aan een draaihekje. Ga hier voorbij en volg het pad tussen rivier en weide tot bij de authentieke Heetvelde-watermolen. Keer
daarna langs dezelfde weg terug naar de Ratte.

‘De Ratte’ is vandaag een beetje een verloren, nog weinig bekend plekje, tenzij
voor wandelaars. Maar in vroegere tijden was het een drukke voetweg tussen het
Marktplein en de Tollembeekstraat naar Tollembeek, omdat de Nieuwstraat pas
later werd aangelegd. ‘De Ratte’ werd ook bij duisternis bewandeld, maar gerust
was men er niet op. Men kon immers ‘Kleudde (of Kludde) met zijn keet’
tegenkomen, een spook met lange kettingen. Het was een kwelgeest die volgens
het volksgeloof op je rug sprong ’s nachts, zodat je hem tot ’s morgens moest
dragen. Soms verscheen Kleudde ook als een zwarte hond met een ketting (‘keet’)
rond zijn nek. Hij hield zich schuil achter bomen en struiken of onder houten
brugjes, zoals hier bij de Ratte. Stop maar met zoektochten voor het donker wordt!

VRAAG 16: Mini-fotozoektocht. Rangschik de foto’s in de volgorde waarin je ze tegenkomt
(gv) tot aan de brug tijdens deze wandeling (alle foto’s 1x klasseren, voorbeeld: DCABHGEF).

A

B

C

D

E

F

G

H

40. We verlaten de parking door het Baljuwhuis rechts te laten liggen en bij “STOP” rechtsaf slaan (= Brusselstraat)
41. Weg vervolgen over zo’n 800 meter. Bij spiegel en scherpe bocht naar rechts wegje rechtdoor (= Molenveldbaan).
42. Einde weg bij “Sint-Leonardus” linksaf (= Sint-Leonardusstraat) en rechtdoor aan driesprong.
43. Parkeer je wagen even verder ter hoogte van het witte huis net voor de Sint-Leonarduskapel op je rechterzijde.

In het gehucht Sint-Leonardus (SL) stortte in 1944 nabij de vijver wat lager op de weide een
Amerikaans vliegtuig neer. Dit vloog met een snelheid van 466 kilometer per uur.
Een gewoon passagiersvliegtuig zoals een Boeing 737 of een Airbus vliegt met een
kruissnelheid van zo’n 850 tot 1000 kilometer per uur. De Concorde vloog sneller
dan het geluid. Bij hogere snelheden drukt men de snelheid echter niet langer uit in
kilometer/uur of in knopen, maar wel in ‘mach’. ‘Mach 1’ komt overeen met de
geluidssnelheid, zo’n 1200 kilometer/uur. De Concorde vloog aan een snelheid van
mach 2, ongeveer 2400 kilometer/uur. Op het moment dat je sneller dan het geluid
vliegt hoor je een ‘knal’, de zogenaamde ‘supersonische knal’, bij het doorbreken
van de geluidsmuur.
Concorde

De heilige Leonardus wordt aangeroepen bij verlamming en blindheid, maar ook bij leven in
gevangenschap en door vrouwen in barensnood.
Bemerk ook de eigenaardige Latijnse tekst boven de deur van de kapel.

Ook wanhopige zoektochters mogen Sint-Leonardus aanroepen, want in de onmiddellijke omgeving
van de kapel ga je op zoek naar het antwoord op de volgende drie vragen (niets binnen zoeken, gv)
VRAAG 17: Naast “actieradius:” staat een getal in kilometer vermeld. Tel bij dit getal 200
kilometer per uur en stel dat dit zo bekomen getal de snelheid van het
neergestorte vliegtuig was. Welke snelheid haalde het toestel dan? (gv)
Kies uit:

mach 1

-

mach 2

-

mach 3

-

mach 4

-

mach 5

VRAAG 18: Wat bewerkt(e) Dauwe Jean, volgens gegevens te lezen in de onmiddellijke
omgeving van deze kapel? (één antwoord, gv)
VRAAG 19: De voornaam van een militair hier vermeld is ook de naam van een grote
Amerikaanse stad. Welke stad? (één antwoord, gv)
Na het oplossen van deze vraag vervolgen we onze weg.
44. Keer terug in de richting vanwaar je kwam (wagen draaien bij kapel of even verder links in doodlopend straatje)
45. Na kapel eerste weg links (Ketelbaan).
46. Einde weg bij kapelletje rechts (Nemerkendries)
47. Einde weg bij vijfsprong (de ‘vijfhoek’) links (= Hollestraat, hier niet vermeld)
48. Na zo’n 400 meter eerste straat links (Haagstraat).
49. Na zo’n 400 meter eerste straat links (Gaubergstraat)
50. Bij volgende driesprong (T-punt) rechts (Ezelveldstaat, hier niet vermeld)
51. Einde weg (grotere weg, voorzichtig!) links (Repingestraat)
52. Na zo’n 400 meter eerste weg links richting Waarbeke. Stop even verder bij huisnummer 5 op je linkerkant.

De ontvoering van Europa

De Congoberg (100 meter boven de zeespiegel) is vooral bij wielertoeristen een
gekende getuigenheuvel in het Pajottenland. De ‘berg’ is genoemd naar de vele
mijnwerkers die hier woonden. Ze gingen met de fiets naar de Waalse koolmijnen
en als ze ’s avonds thuis kwamen, zagen ze zwart als roet. Vermits politieke
correctheid in de 19e eeuw nog moest worden uitgevonden, werd de heuvel
‘Congoberg’ gedoopt naar de enige zwarte mensen die de Belgen toen kenden.
In een weide verderop bij de afdaling staat het kunstwerk ‘De ontvoering van
Europa’. De Fenicische prinses Europa wordt voorgesteld als een venusfiguur
uit de oudheid. Ze zit op de rug van een rennend dier dat de god Zeus moet
verbeelden. Het werk van de lokale kunstenaar Koenraad Tinel is 9 meter lang.
Zijn familienaam staat vermeld op de rug van de prinses.

Met gegevens op het infobord over het Brabants trekpaard los je vraag 20 op:
VRAAG 20: Eén van deze vijf dieren is geen Brabants trekpaard, volgens gegevens ter
plaatse. Welk?
A.
B.
C.
D.
E.

Camelia Van Groenenberg
Albion D’Hor
Den Dikken uit de Denderstreek
Petrus van de grote weide
Brillant

(antwoorden met de letter voorafgaand aan het juiste antwoord bv. A, B, C, D of E volstaat)
Ook de andere informatie op het infobord kan wel eens interessant zijn om te lezen.
53. Zoek terug je wagen op en vervolg je weg.
54. Stop na zo’n 300 meter op het begin van de weide rechts van de weg waar je je wagen opzij van de weg kunt
zetten in het gras en vanwaar je te voet naar het kunstwerk kan wandelen.

Wandel tot bij het grote kunstwerk ‘De ontvoering van Europa’ waar je Europa ziet, gezeten op het
groot rund dat is afgebeeld langs de Congobergstraat.
VRAAG 21: Wie of wat bevindt zich bij Europa en het groot rund afgebeeld langs de
Congobergstraat?
M.A.:

prinses -

een koe -

2 pijlen

-

1 x “R” -

1 x “L” -

“Tinel”

55. We vervolgen onze weg langs de Congobergstraat.
54. Vervolg je weg over zo’n 900 meter. Driesprong rechtdoor (links aanhouden)
55. Na 400 meter driesprong met Eggestraat rechtdoor (links aanhouden)
56. Na 300 meter driesprong rechtdoor (richting knooppunt “58”)
57. Driesprong met Bronstraat rechtdoor.
58. Einde weg bij middenberm/verkeersgeleider rechts aanhouden (= Wolvenhoek nemen)
59. Na 400 meter, kort na versmalling met pijlen, eerste weg links richting “STOP”, halt houden en opnieuw linksaf.
60. Na zo’n 500 meter eerste straat rechts bij geel bord met “Zandbergen” (= Keringstraat).
61. Weg vervolgen in afdaling, let op voor tegenliggers, kijk in spiegel. Na 500 meter bij kapelletje driesprong rechts.
62. Na zo’n 700 meter bij einde weg (T-punt) en Jezus aan kruis linksaf richting Grimminge.

Wie dorst heeft kan hier even rechtsaf tot bij café El Dorado. Wie zin heeft in een ijsje volgt de
pijlen richting ‘’t Vlindertje’.
tot50
1:00
uuronmiddellijk
‘s nachts) maar
maandag
tot 18:00
en gesloten op dinsdag.
63. Na zo’n
meter
rechtsop
richting
Grimminge
(= Kakelenberg).
64. Vervolg je weg tot einde weg (d.i. na zo’n 600 meter) waar je linksaf slaat en onmiddellijk parkeert op een
parkeerplaats ter hoogte van de kerk of het standbeeld met het paard.
In de nacht van 18 op 19 november 1918 sloeg de Zwarte Bende ook in
Grimminge toe. Boer Kamiel Van Eesbeek bewoonde de vierkantshoeve
Beauprez. Om tien uur ’s avonds werd op de poort geklopt. Hoewel hij er niet
gerust in was deed de boer toch open. Hij stond oog in oog met een groep kerels
die beweerden uit een Duits kamp te zijn ontsnapt. Ze vroegen of ze mochten
overnachten. De boer stemde toe, maar toen hij met dekens terug in de stal
kwam keek hij in de loop van de revolver. De hele hoeve werd geplunderd en
de bewoners werden opgesloten in de kelder. Zijn graf bevindt zich vooraan
rechts op het kerkhof, niet ver voorbij de ingang.
Grimminge

In de omgeving van het standbeeld van het paard ga je op zoek naar het antwoord op vragen 22,
23 en 24.
Ook in een klein dorpje als Grimminge bemerk je wel ergens een horecazaak.

VRAAG 22: In het wapenschild van Grimminge dat hier te zien is bevinden zich een groene
tabaksplant en een aantal bloemen. Hoeveel bloemen?
In de omgeving van het paard worden een aantal (bij)namen en beschrijvingen aan de stamvader
van het Belgisch trekpaard gegeven.
VRAAG 23: Vul onderstaande (bij)namen en beschrijvingen van de stamvader van het
Belgisch trekpaard aan, zoals je die volgens gegevens ter plaatse kan lezen. Met
de letters op de rood omcirkelde (gv) posities kan je daarna een werkwoord
vormen. Welk werkwoord kan je zo vormen? (één puntje = één letter, gv)
P R
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.

.

.

.

.

G

.

I

G

.

. U

.

S

.

K .

.

H

.

.

.

A

.

.

N G

.

T

. .

Z .

.
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.

.

S

VRAAG 24: Wat was het beroep (gv) van de persoon die deze steen gebruikte, vgtp? (één
antwoord)

65. We vervolgen onze weg door het paard rechts te laten liggen en het plein te verlaten.
66. Na zo’n 1000 meter neem je het derde straatje links (bij bruin bord met “De Helix”) (= Hoogvorst nemen).
67. Deze weg vervolgen en na zo’n 800 meter meebochten naar rechts (weg gaat over op half geasfalteerd).
68. Weg eindigt na zo’n 200 meter (verbodsbord). Parkeer je wagen na zo’n 200 meter op de parking aan de
rechterkant van de weg.

Begeef je naar de toegang (gv) tot De Helix, waar je een aantal infoborden bemerkt. Je bemerkt
een infobord met “Welkom in de Helix”. Het vermeldt de openingsuren van de site. De ooit fiere
Vlaamse leeuw siert de onderkant van het bord, al is hij wel wat weggekwijnd (je moet hierin geen
val zien).
VRAAG 25: Welke naam van een dier bestaande uit drie letters en die begint met ‘R’ komt
verborgen voor in een woord op het bord met “Welkom in de Helix”,
openingsuren en een leeuw?
Na het oplossen van deze vraag wandel je verder rechtdoor langs de waterput op je rechterzijde en
het bezoekerscentrum op je linkerzijde, tot op de eigenlijke site van het natuureducatief centrum.

Zoekruimte is de volledige site, maar om tijd te besparen hoef je voor de volgende vragen niets te
zoeken op de vele doorschijnende (gv) infoborden (gv) die over het terrein verspreid staan. Zoek
ook niets op het grote infobord met “De bosgezondheid in Vlaanderen” bij het bos aan de achterkant
van het terrein, langs een veldwegje voorbij de omheining van de site.
VRAAG 26: Wat houdt de grovere vuildeeltjes tegen, volgens gegevens ter plaatse?
Kies uit:

zandlaag

-

kalklaag

-

wortellaag

-

leemlaag

-

zoutlaag

VRAAG 27: Welk soort bij is dit, volgens gegevens ter plaatse? (Nederlandse naam volstaat)

VRAAG 28: Welk dier, waarvan in de naam o.a. een ‘N’ voorkomt, ontbreekt in volgend rijtje
op de plaats van het sterretje, volgens gegevens ter plaatse? (één antwoord)
vos

-

pad

-

egel

-

*

-

uil

-

eekhoorn

Op het terrein van ‘De Helix’ bemerk je ook een muur met een grote afbeelding van een vijver waarin
heel wat planten voorkomen.
VRAAG 29: Rangschik de volgende planten zoals ze van links naar rechts in de vijver
voorkomen op de muur naast “Kleine diertjes boven, onder, op het water” (gv):
A.
B.
C.
D.
E.

Mattenbies
Gele lis
Brede waterpest
Moeras-vergeet-mij-nietje
Kattenstaart

(antwoorden met de voorafgaande letter volstaat, voorbeeld: ADECB)
Na het oplossen van deze vragen zoeken we terug onze wagen op.
69. Parking verlaten door linksaf te slaan en terug de half geasfalteerde weg te nemen vanwaar we kwamen.
70. Na zo’n 1000 meter einde weg bij grotere weg terug linksaf.
71. Deze weg vervolgen over zo’n 2000 meter steeds rechtdoor, alle zijstraten negeren.
72. Na de kerk van Onkerzele weg vervolgen over zo’n 1000 meter tot einde weg. (Onkerzelestraat)
73. Einde weg bij “STOP” de drukke steenweg dwarsen (voorzichtig!) = rechtdoor straat met verbodsbord inrijden.
74. 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,
waarbij je de vijver links van je laat liggen en steeds rechtdoor wandelt/rechts aanhoudt. Langs het
verhard pad tussen de vijver en de weide en net voor je aan taverne ’t Hemelryck komt, bevindt zich
op je linkerzijde een wit beeld van Maria.
Dit beeld heeft hier echter niet altijd gestaan. In vroegere tijden stond hier een ander beeld dan het
huidige.

VRAAG 30: Stel dat een pelgrim hier in 1924 voorbijkwam op bedevaart naar de
Oudenbergkapel. Wat zag hij of zij dan op de plek waar vandaag het witte beeld
van Maria staat?
Kies uit:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Een wit beeld van Maria met de handen gevouwen
Een wit beeld van Maria met kindje Jezus op de arm
Een wit beeld van Maria met kindje Jezus op de schoot
Een beige beeld van Maria met de handen gevouwen
Een wit beeld van Maria vergezeld van Jozef, de os en de ezel
Een wit beeld van de Heilige Troetenius

(antwoorden met de letter die het juiste antwoord voorafgaat volstaat, gv)

De gezellige taverne ‘t Hemelryck is open dagelijks van 11 uur tot in de late uurtjes

Er rest je nu alleen nog om achteraf thuis of bij een goed glas of bij een lekker avondmaal in de
gezellige taverne ’t Hemelryck met wat puzzelwerk en denkwerk de omloopvraag op te lossen, en
zo de naam van een van de kopstukken van de Zwarte Bende te achterhalen.
OMLOOPVRAAG: Je bent nu klaar om het mysterie van de Zwarte Bende op te helderen. Als
je goed hebt opgelet tijdens deze zoektocht en ook je zoektochtbundel goed hebt gelezen
beschik je nu over alle gegevens nodig om de bijnaam van één van de belangrijkste figuren
in de Zwarte Bende te achterhalen.
De eerste letter van de naam is de laatste letter van de voornaam van de navigator die crashte in een veld nabij ‘De
Calogne’.
De tweede letter van de naam is de vijftiende letter van de naam van het onverhard wegje naast de kapel die een rol
speelt in de legende van de witte ruiter.
De derde letter van de naam is de medeklinker die voorkomt in de nummerplaat vermeld op een sticker op een groene
poort die je tegenkwam tijdens je wandeling naar de Ratte.
De vierde letter van de naam is de eerste letter van het voorwerp dat de kwelgeest bij zich draagt die volgens het oude
lokale volksgeloof ’s nachts op je rug springt.
De vijfde letter van de naam is een letter die geen medeklinker is, maar wel voorkomt in de naam van een vroeger
stamcafé van de organisator en dat we tijdens deze zoektocht tegenkwamen.
De zesde letter van de naam is de eerste letter van de uit drie letters bestaande naam van een basiskleur waarin het
Brabants trekpaard kan voorkomen.
Voor de zevende letter van de naam is de te kraken code als volgt: ‘SL, Lat., 3de en dan 4de’
(cryptisch) De achtste letter van de naam is de derde letter van de naam van een handelszaak die je onderweg
tegenkwam en die we kunnen omschrijven als ‘drugs na stripfiguur’.

Vul de zo bekomen naam in op je antwoordenblad in het vak met “omloopvraag” (gv).
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Ziezo beste speurdertjes allemaal, dat was het dan weer voor de zesde 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 hebben bezorgd!
Vergeet niet je antwoord op de twee schiftingsvragen in te vullen:
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 6 september 2019?
SCHIFTINGSVRAAG 2
Wat zullen de laatste 4 cijfers van het jokergetal zijn van de trekking van
zaterdag 7 september 2019?

We verwachten je op de prijsuitreiking die zal doorgaan op vrijdag 20 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!) Omdat de prijsuitreiking vorig jaar te laat was uitgelopen
zal dit jaar een strakke planning worden gevolgd: we starten om 20 uur stipt met het (kort) overlopen
van de vragen. Bekendmaking uitslag vanaf +/- 20 uur 20. Einde voorzien rond +/- 21 uur 30 waarbij
wie dat wenst nadien nog tot de late uurtjes de gelegenheid heeft na te praten over de zoektocht.
Tip: neem deze zomer ook deel aan andere leuke zoektochten in de Denderstreek:

DE HELDEN VAN NINOVE

Autozoektocht
Geraardsbergen – Deftinge – St-Martens-Lierde – St-Maria-Lierde –
Hemelveerdegem – Idegem – Grimminge

+/- 35 km.

tvv de actie " KOM OP TEGEN KANKER "
dagelijks vanaf 27 april tot en met 26 juli 2019

Deelnemingsformulieren: 10,-€ te verkrijgen o.a. bij:
➔
➔
➔
➔
➔

dienst toerisme Geraardsbergen
dienst toerisme Lierde
restaurant Suskewiet Grimminge
Brood-en banketbakkerij Wouter
Apotheek Lievens Grimminge

van 29 juni tot 26 november 2019
Actie ten voordele van de vzw Foundation Jana De Koker en een
aangenamere leefomgeving in de kinder- ziekenhuizen (zie
www.foundationjanadekoker.be)

Deelnemingsformulieren aan 10 € te verkrijgen bij:

➔ Hotel-Restaurant DE CROONE,
Geraardsbergsestraat 49, Ninove
➔ Dienst Toerisme Ninove
➔ De Zoete Inval, Herfelingen
➔ Cafeteria GC Hof ten Hemelryck, Opwijk
Elke deelnemer wint een prijs! Elektrisch
toestel voor de 20ste, 40ste. 60ste, 80ste, 100ste, 120ste,
140ste, enz.

Hoofdprijs: ballonvaart voor 2 personen
Uitslag en prijsuitreiking op zondagnamiddag 28 juli in de
Parochiale zaal van Grimminge doorlopend vanaf 14 uur

Elke deelnemer heeft een prijs ! ! !

-

WANDELZOEKTOCHT (4 km): Toeristische
zoektocht beperkt tot 24 zoekvragen.

-

FOTOZOEKTOCHT (4 km): Eenvoudige
fotozoektocht met 24 te zoeken foto’s.

ANTWOORDENBLAD 6DE DENDERROUTE ZOMERZOEKTOCHT

Naam: ……………………………………….…………………………..….....................................………
Adres: ………………….………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………
OMLOOPVRAAG:
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BEDANKT VOOR UW DEELNAME EN SUCCES!

