
GERAARDSBERGEN  1ste ROS  Denderroute  1 april 2014 tot 30 juni 2014 

REGLEMENT 

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

tips voor beginnende zoektochters! 

Bij vragen gevolgd door “kies uit” 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” is er minstens één juist antwoord, 

maar kunnen er ook meerdere juiste antwoorden zijn en in dat geval moet je alle juiste antwoorden geven.  

“In de omgeving” = in een straal van 30 meter, het herkenningspunt inbegrepen (bv. “in de omgeving van Manneken 

Pis”, dan zoek je op Manneken Pis zelf + 30 meter) / “In de onmiddellijke omgeving” of “hier” = in een straal van 10 

meter, het herkenningspunt inbegrepen / “Bij” = in een straal van 3 meter, het herkenningspunt inbegrepen.  

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.  

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”. Ook jaartallen moeten steeds correct zoals ter plaatse te 

vinden genoteerd worden (I of J is niet hetzelfde als 1).  

Prisma 45ste druk kan nuttig zijn, maar deze zoektocht is perfect oplosbaar met parate kennis, zonder het 

raadplegen van woordenboeken. Er zijn dus nooit vallen op een Prisma-betekenis die eventueel afwijkt van de 

algemeen gangbare betekenis, en bij het zoeken naar bv. namen van dieren zijn algemeen gekende dieren (die 

iedereen kent ook zonder dat je daarvoor een woordenboek zou moeten raadplegen) voldoende als antwoord.  

Een woord in de vraag kan twee betekenissen hebben, en in dat geval moet je met beide betekenissen rekening 

houden bij het zoeken.  

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 of op het verkeerde been te zetten.  

Een en één is niet hetzelfde. Een betekent “1 of meerdere”, één of 1 betekent “1 en slechts 1, niet meer of niet 

minder”. Een aantal moet steeds 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”.  

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 aan de fontein een beeld van een leeuw staat. Ter plaatse stel je echter vast dat 

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

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

Klinkers zijn enkel a,e,i,o,u,y.  ij is geen klinker maar twee letters en is daarom niet gelijk aan y. 

Bij “volgens gegevens ter plaatse” maak je alleen gebruik van wat je ter plaatse vindt om de vraag te beantwoorden 

en haal je geen antwoorden uit je zoektochtbundel. Bij “volgens gegevens” telt niet alleen wat je ter plaatse vindt 



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. 

Naam en wezen is niet hetzelfde, en in zoektochten worden daar regelmatig strikvraagjes op gelegd. Als de inrichter 

je bijvoorbeeld vraagt “welk dier zit verborgen in een woord” moet je antwoorden met “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 of de dieren waarvan je de naam kan vinden in een woord op het bord. Verborgen in een 

woord: in ‘kakkerlak’ zit o.a. verborgen ‘kak’, ‘lak’, ‘la’, ‘akker’ enz. Maar ‘kakkerlak’ zit niet in zichzelf verborgen.  

(gv) op het einde van de vraag betekent:  de vraag bevat geen 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.Val de inrichter niet lastig 

met het polsen naar antwoorden. De inrichter mag en zal U niet helpen en dergelijke verderfelijke praktijken leiden 

niet tot resultaat. Er ligt nooit een val op voorzetsels (op, aan, in, over, tegen,enz.) en ook nooit op het woord “bord”. 

Een bord kan uit meerdere delen/platen bestaan en blijft nog altijd hetzelfde bord. Een raam is echter geen bord.  

Maak eerst een klad, want schrappingen of wijzigingen op het antwoordenblad worden altijd fout gerekend.  

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). Achter beschermglas aan (info)borden of aan een 

heiligenbeeld telt wel. Wat op spandoeken,luifels,brievenbussen,bellen staat telt mee; vlaggen en wimpels niet. 

Belangrijk is het verschil tussen “een bord” en “het bord”. 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.  

Het is mogelijk dat je op sommige vragen moet antwoorden met “geen”,“niemand”,”niets”enz. Elke vraag (een 

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

Lees elke vraag aandachtig, en antwoord alleen op wat er gevraagd wordt. Soms wordt in plaats van een vraag 

te stellen een opdracht gegeven bv. “noteer”, “vermeld”, enz. Elke opdracht moet dan ook steeds uitgevoerd worden.  

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

zal je zeker betere resultaten behalen.  

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.  

              



ROUTEBLAD 

Welkom op de eerste Ros Denderroute. Vanaf Ath in Wallonië legt de Dender een hele weg af 

voor hij uiteindelijk de thuisstad van onze zoektochtvereniging bereikt en daar uitmondt in de 

Schelde. In de Denderroute gaan we elke keer op verkenning in een van deze stroomopwaarts 

gelegen plaatsen. Dit keer wordt Geraardsbergen het decor van onze zoektocht.   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraardsbergen (Frans: Grammont) 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 32.000 inwoners (2010), die 
Geraardsbergenaars worden genoemd. In de wielrennerswereld is de stad berucht omwille van de steile en 
hobbelige helling van de 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. 
Geraardsbergen heeft tevens een historisch reuzenkoppel, Goliath en Agnes, met als dochter Kinneke Baba.  

Geraardsbergen werd na 1060 gesticht door Boudewijn VI van Vlaanderen wegens zijn strategische ligging op een 
heuvel aan de rechteroever van de Dender op de grens met het hertogdom Brabant en het graafschap 
Henegouwen. In 1068 ontving de plaats reeds stadsrechten van de nieuwe graaf Boudewijn VI. De stadskeure 
werd op het einde van de 12e eeuw schriftelijk bevestigd door Filips van de Elzas. In 1081 overtuigde Robrecht I 
de Fries, hierin geruggensteund door de heer van Boelare, de Benedictijnen om hun abdij te verhuizen van 
Dikkelvenne naar Geraardsbergen. Zo ontstond de Sint-Pietersabdij. In 1175 werden de relieken van Sint-
Adrianus overgebracht naar Geraardsbergen waarbij de abdij werd omgedoopt naar de naam Sint-Adrianusabdij. 
De abdij, die van grote betekenis zou worden voor de stad, kende een grote bloei en een belangrijk abdijcomplex 
werd uitgebouwd. De verering van Sint-Adrianus als beschermheilige tegen de pest gaf Geraardsbergen zulk een 
uitstraling dat de stad ook wel Adrianopolis werd genoemd. Verscheidene mirakels zouden toegeschreven zijn aan 
de verering van de heilige Adrianus. 

Vanaf de 12e eeuw werd Geraardsbergen een centrum van lakennijverheid en kende een grote bloei. De stad 
ontwikkelde zich vanaf de 13e eeuw verder op de linkeroever van de Dender. In 1332 werden er nieuwe 
vestingmuren, torens en zes stadspoorten gebouwd. In Geraardsbergen ontwikkelde zich een middeleeuws 
stadspatroon met een hoge stad en een lage stad. In de 15e en 16e eeuw was Geraardsbergen, net als 
Oudenaarde, Brussel, Aalst en Edingen, bekend door de productie van wandtapijten (verdures). De productie was 
van een zeer hoogstaand niveau. Pronkstukken zijn wereldwijd verspreid in musea van o.a. Boston, Wenen en 
Madrid. 

De bloei van de stad stagneerde verscheidene malen door belegeringen, branden en epidemieën. In de strijd 

tussen de graven van Vlaanderen en de stad Gent koos Geraardsbergen de kant van Gent en werd in 1381 

hierom door de troepen van de verderfelijke graaf platgebrand. De stad werd in grootte voorbijgestreefd door 

steden zoals Aalst en Oudenaarde. In de 16e eeuw werd Geraardsbergen geteisterd door een grote brand in 1549 

en door verscheidene pestepidemieën tussen 1558 en 1585. Op het einde van de 16e eeuw waren er nog slechts 

182 huizen bewoond.Vanaf de 17e eeuw begon Geraardsbergen terug te bloeien. De lakennijverheid kende haar 

hoogtepunt en in 1697 deed de kantnijverheid haar intrede. Vooral de zware Chantillykant uit Geraardsbergen 

werd wereldwijd verhandeld. Vooral tussen 1840 en 1870 kende de kantindustrie haar grootste bloei.Ondertussen 

was er in 1838 een luciferfabriek opgericht en in 1849 werd er begonnen met het produceren van sigaren. 

Geraardsbergen werd een steeds belangrijker wordende industriestad. 

De gemeente Geraardsbergen bestaat naast Geraardsbergen zelf nog uit de deelgemeenten Onkerzele, 
Overboelare, Goeferdinge en Nederboelare (allen gefusioneerd in 1971) en Schendelbeke, Idegem, Moerbeke, 
Viane, Zarlardinge, Ophasselt, Smeerebbe-Vloerzegem, Grimminge, Zandbergen, Nieuwenhove en Waarbeke (in 
1977). 
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We hebben voor een mooi parcours gezorgd voor deze eerste editie. We vertrekken op de Markt 

van Geraardsbergen aan het beroemde Manneken Pis, en wandelen vandaar langs het prachtig 

versierde stadhuis. Vervolgens maken we een wandeling langs een paar van de oudste steegjes 

van de stad, langs de Dender en langs bezienswaardigheden zoals de Dierkost en het Onze-

Lieve-Vrouw Hospitaal. De wandeling is grotendeels vlak op hier of daar een korte klim na 

waarvan je in geen geval moe zal zijn. Deze zoektocht werd ook bewust vrij eenvoudig gehouden, 

om niet alleen meer ervaren deelnemers maar ook beginnende zoektochters een aangename 

ervaring en eerste kennismaking met deze hobby te bezorgen.  

Ons formulier bekwamen we in “De Permanensje”, de toeristische dienst van de stad.  

 

 

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

zal U helpen bij het oplossen van de vragen. De zoektocht bestaat uit 30 gewone, meestal vrij 

korte vragen en één omloopvraag met 8 te rangschikken foto’s. 

Het antwoordenblad moet ten laatste op dinsdag 1 juli  (poststempel van ten laatste 1 juli = 

bewijs) gepost worden: (alleen originele formulieren per post worden aanvaard) 

   Karl Delauw – Nachtegaallaan 14 bus 11- 1731 Zellik 

De prijsuitreiking zal doorgaan op zondag 13 juli 2014 om 11 u. STIPT in zaal Boonwijt, 

Serbosstraat 8 te Dendermonde. Aansluitend op de prijsuitreiking zijn er diverse leuke activiteiten 

voor zoektochters, zoals een leuke, eenvoudige dagzoektocht met daarbij een gratis 

kinderzoektocht met foto’s, enz. Bovendien zijn er gratis gadgets, gratis versnaperingen en 

randanimatie. Vlak na de prijsuitreiking van de Denderroute kan je een klein of groot hapje eten 

ter plaatse (snacks, pasta, scampi, enz.) We raden je dan ook warm aan om er met de hele familie 

een leuke daguitstap van te maken en deel te nemen aan deze leuke activiteiten! 

Maar voor nu, beste speurdertjes allemaal: 

         Veel succes!!! 

Mochten zich wijzigingen voordoen in de loop van deze zoektocht (bv. verdwenen 

gegevens, geannuleerde vragen) dan worden deze uitgehangen aan de toeristische dienst 

alsook vermeld op de website www.zvrosbeiaard.be 

 

In het in 2009 geopende Toeristisch infokantoor De Permanensje kan je op een aantrekkelijke manier 

kennismaken met al de troeven van Geraardsbergen en de Vlaamse Ardennen. Bezoekers krijgen er een 

multimediale beleving met video, klank en zelfs geuren.  

http://www.zvrosbeiaard.be/
http://www.geraardsbergen.be/content/content/record.php?ID=1284


 

 

    Olavs Mattentaartenhuis, de beste mattentaarten van ’t stad! 

 

  



OMLOOPVRAAG 

Rangschik de foto’s in de volgorde waarin je deze tijdens de zoektocht voorbijwandelt (gv) 

(voorbeeld: F-E-B-A-C-D-H-G) Zoek geen enkele val in deze omloopvraag: alle foto’s zijn als 

dusdanig ter plaatse aanwezig en zijn op geen enkele wijze bewerkt of getrukeerd. Houd 

geen rekening met eventueel gewijzigde begroeiing. De foto’s zijn ook duidelijk merkbare 

zaken langs het parcours (binnen de 30 meter) en geen kleine, sterk uitvergrote details (gv) 

Om overdreven zoekwerk te besparen wordt tijdens de wandeling aangegeven in welke 

straat/wanneer je naar een van onderstaande foto’s moet zoeken, dmv de vermelding in het 

groen FOTO (gv) Je hoeft dus niet de hele zoektocht naar deze foto’s uit te kijken maar 

alleen wanneer de inrichter je er tijdens je wandeling op attent maakt (gv). 

 

        

          A            B                              C                                   D 

 

                                             

                    

 E    F    G       H 

 

 

 

    

TIP: Voor wie na deze zoektocht nog meer van Geraardsbergen wil zien begint wanneer deze zoektocht 

naar zijn einde loopt, rond eind mei, in het centrum van Geraardsbergen nog een andere zoektocht: de 

Kom op tegen Kanker-zoektocht van het Kom op tegen Kanker comité Grimminge, waaraan je kan 

deelnemen tussen eind mei en ongeveer 25 juli. Deze zoektocht wordt samengesteld door Etienne Pauwels 

en Annie De Jonghe. Hoewel die zoektocht niet is ingericht door een club en een andere stijl heeft dan deze 

zoektocht is dit elk jaar een aangename, afwisselende zoektocht, waarbij je tal van bekende en onbekende 

plekjes van Geraardsbergen verkent. Bovendien steun je er een goed doel mee. Doen!  



Je wandeling begint op de hoek van de Markt van Geraardsbergen, aan Manneken Pis. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonder het beeldje en los ondertussen de eerste drie vragen op in de onmiddellijke omgeving 

(= maximum 10 meter) van Manneken Pis: 

VRAAG 1:  Welke benaming, te lezen in de onmiddellijke omgeving van Manneken Pis, kan 

men cryptisch omschrijven als ‘Zuiders huis met dode vogel’ (gv) ? 

VRAAG 2: Welke familienaam van een nazi-kopstuk (gv) is hier te lezen ? (één antwoord) 

VRAAG 3: Hoeveel jaartallen zijn vermeld in de onmiddellijke omgeving van het originele 

(gv) Manneken Pis van Geraardsbergen? (trap stadhuis niet betreden)  

Kies uit:  1   -   2   -   3   -   4   -   5   -   6  -   7  -   8   -   9   -  meer dan 9 

(Overkant straat en het kleine bordje met “Stadhuis” naast de bruine deur zijn reeds meer dan 10 

meter. Als hetzelfde jaartal meermaals voorkomt tel je elke vermelding voor 1 jaartal) 

Wandel vanaf Manneken Pis de Markt omhoog langs het Stadhuis en de handelszaken richting 

helling links van de kerk, en blijf aan de linkerkant wandelen en zoeken tot aan “De Roeve 

Elektro”, de beste electrozaak van Geraardsbergen met een goede service. Beter en niet duurder! 

VRAAG 4:  Welke van de volgende dieren wandel je tijdens je wandeling op de Markt links 

van je wandelweg (gv) voorbij ? (de dieren bevinden zich dus aan je linkerzijde, gv)  

Mogelijke antwoorden:    hond  -  eend  -   stier  -  paard  -   konijn  -   haan  -  vogel  -  leeuw 

Brussel en Geraardsbergen, beiden hebben ze een Manneken Pis, akkoord. Maar dat van Geraardsbergen is het 

oudste. Veruit zelfs: het scheelt op de kop 160 jaar. Met andere woorden, toen het Manneken van Brussel aarzelend 

begon te wateren, had dat van Geraardsbergen al een hele Dender volgeplast. Historisch bewezen. En loepzuiver 

aan de hand van stadsrekeningen.  

Het verhaal begint in 1452. Een niet zo fraai begin overigens, want dat jaar legden Gentenaars - die trokken toen wel 
vaker op rooftocht - de stad plat. Zelfs de fonteinen op de Markt gaan voor de bijl. Van eentje daarvan ontvreemden 
de verderfelijke barbaren zelfs een sierlijk gesculpteerde leeuw, die dienst doet als een fonteinspuiter. De 
Geraardsbergenaars zijn danig op hun hart getrapt en lichtelijk woest. Toch houden ze het beschaafd, en ze stuurden 
spoorslags ene Hendrik Joos naar Gent, om hun leeuw beleefd terug te vragen. Hendrik vangt bot. Dan - 1455 - krijgt 
de stadsmagistraat van Geraardsbergen de gezegende inval om bij de Brusselse fonteinmeester Jan Van Der 
Schelden een "lattoenen mannekin", oftewel een mannetje in messing, te bestellen. Een daad die mag worden gezien 
als de uitdrukking van de vernieuwde levenswil van de Geraardsbergenaars, na de verwoestingen van 1452. Het 
eerste Manneken Pis dat geleverd wordt, blijkt een paar maten te groot te zijn voor de sokkel. Geen nood, er wordt 
een kleiner besteld. Voorjaar 1459 ziet dat, na een zwangerschap vol hindernissen, het levenslicht. Het weegt 45,5 
pond. Manneken Pis van Geraardsbergen is geboren. Pas 160 jaar later zal zijn Brusselse evenknie - die dus een 
imitatie is - ter wereld komen.   

 



VRAAG 5: Deze vraag los je op aan het bordje met “Stadhuis” op de gevel naast de 

bruine deur (gv). Noteer voor elk van onderstaande stellingen (gv) of de stelling juist of fout 

is: “J” als de stelling juist is en “F” als de stelling fout is (voorbeeld: JJFJ) 

- In een woord op dit bord zit een lichaamsdeel verborgen 

- Er ontbreekt een klinker op dit bord 

-  “Professionnel” bevindt zich bij dit bord  

- Er staan vijf voltooide deelwoorden op dit bord 

VRAAG 6: Wie sterven niet, volgens gegevens ter plaatse ? (één antwoord) 

Aan de gevel van “De Permanensje” bemerk je een bord met onder andere “Muur&Mythe” en  

“Vlaanderens Mooiste” (zoek niets op de bovenste foto). Je bemerkt hierop een afbeelding van 

een beroemde man, iemand met een palmares om U tegen te zeggen. Hij won o.a. twee keer de 

Ronde van Vlaanderen, twee keer Parijs-Roubaix, twee keer de Waalse Pijl, en één keer Milaan-

San Remo. 

VRAAG 7:    Welke beroemde man is afgebeeld op het bord met “Vlaanderens Mooiste”?  

                                                 

VRAAG 8:  Ofwel biedt hij ontspanning aan, maar is hij geen kei in spelling. Ofwel is hij 

een hevig socialist die ons oproept tot tegenstand. Welke naam van een handelszaak, hier 

duidelijk te lezen op een gevel, bedoelen wij? (gv) 

Aan “Elektro De Roeve” steek je via het zebrapad de straat over. Aan de overkant, waar onder 

andere een bord met een kaart van de streek onmiddellijk onze aandacht trekt, volgende vraag: 

VRAAG 9: Hoeveel fietsknooppunten (gv) zijn vermeld op het bord met “Fietsnetwerk 

Vlaamse Ardennen”?  

Vervolg je weg rechtdoor door langs de muur met bordje “Vesten” te blijven wandelen. Het 

gebouw iets verderop is de Dierkost, een oude vestigingstoren. 

                                           

 



 

 

 

Aan de Dierkost volgende vraag: 

VRAAG 10: Welke verschillende Arabische cijfers bevinden zich op het bord met 

“restauratie”  (de spaties hebben geen belang) aan de Dierkost?  

Vervolg je weg langs het straatje naast de Dierkost (“Boerenhol”). In dit straatje bevindt zich een 

FOTO en een café met dezelfde naam. Het ‘Boerenhol’ is een gezellig bruin café in de schaduw 

van de middeleeuwse Dierkosttoren. Het interieur en de bazin zijn absoluut authentiek. De houten 

lambrizering is een pareltje van antieke caféarchitectuur. En het ‘mannenpissijn’ dat uitgevoerd is 

in email is al even uniek.  

 

 

 

VRAAG 11: Ook in deze straat zien we het symbool van de postdienst in vroegere tijden.  

Hoeveel hoorns zijn afgebeeld in deze straat? (zoek voor deze vraag niets op stickers) 

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

VRAAG 12: Wie of wat is/zijn volgens gegevens verderfelijk?  

Einde straat rechts en meebochten naar links. 100 meter verder, aan café “De Presse” (opgelet, 

FOTO) nemen wij links het Brandstraatje. Maar eerst steken we gauw nog even de straat over tot 

aan “Olavs”, waar je je bon kan verzilveren om te proeven van de lekkerste mattentaarten van de 

stad (neem er zeker ook wat mee naar huis!), maar waar wij ook nog een vraag oplossen: 

VRAAG 13: Wat is de naam van de handelszaak die is vermeld in de omgeving van het 

bord met “visitekaartje”, en waar je mattentaarten kan kopen?  

 

 

 

 

 

 

 

Keer terug en ga de Brandstraat in. Soms ruikt het hier alsof Manneken Pis zijn straal tot hier heeft 

gericht, maar waarschijnlijk zijn het verderfelijke wildplassers die voor deze geurhinder hebben 

gezorgd. In deze straat: 

De Dierkost, een toren in pofiersteen met dikke muren en schietgaten, maakte deel uit van de verdedigingsgordel 
van de stad en is één van de laatste restanten van de middeleeuwse stadsomwalling uit het midden van de 13de 
eeuw. Nadat hij gedurende eeuwen de weg naar Henegouwen had gedomineerd, deed hij o.a. ook dienst als 
stadsarchief, schuiloord voor de notabelen en lokaal van de Schuttersgilde van Sint- Sebastiaan. Toen de 
stadsmuren van de bovenstad werden gesloopt in 1817- 1818 werd de Dierkost hersteld met bak- en zandstenen. 

 

Een mattentaart is een gebak dat men voornamelijk in de streek van Geraardsbergen (Provincie Oost-Vlaanderen, 
België) aantreft. De Geraardsbergse mattentaart heeft sinds 2007 een door de Europese Unie geografisch 
beschermde status. De taartbodem en -bovenkant bestaan uit bladerdeeg met tussenin een mengsel van mat 
(bereid uit volle melk en karnemelk), eieren en amandelen. Door de luchtgaten in het bladerdeeg aan de bovenkant 
van de taart, komt een beetje matten.  

Hoewel men over de oorsprong van de mattentaart weinig weet, is men er bijna zeker van dat de geschiedenis van 
de mattentaart teruggaat tot in de middeleeuwen. De ‘matten’ vindt men terug in oude dialecten in Duitsland, 
Frankrijk en Vlaanderen. Men gebruikte matten om sauzen van te maken, en nadien om taarten mee te bereiden. 
Met de benaming ‘matten’ bedoelt men geronnen of gestremde melk, het voornaamste bestanddeel van 
mattentaarten. De kwaliteit van de matten wordt bepaald door de kwaliteit van de melk. De bodemgewassen in de 
streek van Geraardsbergen-Lierde spelen dus indirect een rol bij de productie van de mattentaart. Door aan de 
matten eieren, suiker en amandelen toe te voegen bekomt men de vulling van de taarten. 

 

De posthoorn werd in de 18e en 19e eeuw gebruikt als signaalinstrument op de vroegere postkoetsen en door 

postbezorgers te paard (de postiljons), om aan te kondigen dat de postbezorger arriveerde. Zodoende konden 

mensen ten tijde van het ontbreken van postkantoren hun post bij de postkoets afhalen en nieuwe post ter 

bezorging aanbieden. In het embleem van de posterijen in vele landen is een gestileerde posthoorn afgebeeld. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geraardsbergen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bladerdeeg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mat_%28zuivel%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Volle_melk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karnemelk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ei_%28voeding%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amandel_%28noot%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stremsel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geraardsbergen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lierde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Postkoets
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Postiljon_%28koerier%29&action=edit&redlink=1


VRAAG 14: In deze straat kan je een woord van vier letters vinden dat betekent ‘een manier 

van lopen van een paard’.  Welk woord?  (één antwoord) 

Ook de volgende vraag is op te lossen in deze straat: 

VRAAG 15: Veel Latijnse woorden eindigen op ‘us’, zo ook woorden die met 

weersomstandigheden te maken hebben. Als men de derde en de vierde letter van het in 

deze straat te lezen woord dat eindigt op ‘us’ neemt, en men voegt aan die twee letters één 

letter toe, welke naam van een dier bekomt men dan? (niet scrabbelen, en algemeen gekende 

dieren of dieren vermeld in Prisma is voldoende) 

Einde straat links maar eerst nog een vraag en eens goed alle huizen bekijken. Je merkt o.a. dat 

op het huis met de groene poort en met huisnummer “23” aan de overkant tweemaal een jaartal 

vermeld is bestaande uit een aantal cijfers. Sommige van deze verschillende cijfers zijn Arabisch, 

maar  sommige van deze verschillende cijfers zijn Romeins. 

VRAAG 16: Wat is de som van de verschillende Romeinse cijfers? 

Kies uit:  geen    -    1   -     2     -   meer dan 2 

Even verder: 

VRAAG 17:  Welke medeklinker is hier onder een nagel verdwenen (gv) ? 

Kies uit: S  -   N   -   R   -   P   -   T    -   K 

Vervolg je weg. Iets verder, in de omgeving van twee voeten (gv): 

VRAAG 18: Welke verschillende namen van een dier zitten verborgen in een woord op een 

bord met “Marf”? (algemeen gekende dieren of vermeld in Prisma is voldoende) 

Even verderop ter hoogte van “Molenstraat” (deze straat dankt haar naam aan de watermolens die 

eeuwenlang op de Dender stonden) nemen we rechts het brugje over het water. FOTO. Ongeveer 

25 meter verderop gaan we de trappen op, waarna we trappen afdalen en onze weg vervolgen.  

VRAAG 19: Welke tekst, hier te lezen, kan men vormen met volgende letters? 

NNNNOOOOOOGGGEEEEEEBBDDARRVVVT  

Op het einde van de weg rechtsaf en via de blauwe ijzeren brug de Dender oversteken.  Aan “Den 

Bleek” rechtsaf langs de Dender maar eerst nog volgende vraag aan deze driesprong: 

VRAAG 20:  Bevindt/Bevinden zich in de onmiddellijke omgeving (max.10 meter) van het 

gebouw met “Den Bleek”:     A. één schroef? 

       B. “gemeenschap”? 

                 C.  tweemaal “1997” ? 

                 D. “I986”?  

                 E. “al t’ Sjas”?  

Telkens antwoorden met “ja” of “nee(n)” om vraag 20 te beantwoorden.  

Verder wandelen langs de Dender en uitkijken naar een FOTO 



Even verder, halt houden ter hoogte van “knooppunt 81” (gv) en volgende vraag oplossen: 

VRAAG 21: Welke naam van een Amerikaanse staat is van hieruit te lezen ? (gv)  

“Grotestraat” links, links wandelen en links zoeken, en ook 2 FOTO’S zoeken tot aan het 

zebrapad: 

VRAAG 22: Welke familienaam bevindt zich op het bord met “tandarts”? 

VRAAG 23: Wat is het beroep van L. De Nauw, volgens gegevens ter plaatse? 

Aan zebrapad en “Kattestraat” rechtdoor. 

Je wandelt hier voorbij het Onze-Lieve-Vrouw Hospitaal. 

                               

 

 

 

 

Wat verderop bij “Rochus” de straat oversteken op het zebrapad richting “D&M Company”. Daar 

onmiddellijk de straat naast deze handelszaak, “Wegvoeringstraat” inslaan. In deze straat vragen 

24 en 25 oplossen. 

VRAAG 24: Noteer de naam van de school (volgens gegevens ter plaatse). 

VRAAG 25: Associatievraag. Verbind het juiste cijfer met de juiste letter door gegevens die 

bij elkaar horen in deze straat bij elkaar te plaatsen (bv 1A, 2B, enz.) Zoek geen vallen in 

deze vraag. 

1.gloeilamp (gv)      A. “herregodts-kindekens” 

           2.“neon jean”      B. “belgacom” 

 3. “De Lil”       C. “12” 

 4.”chassis CLAIR”      D. “tegui” 

 5.”VYNCKIER”      E. bliksem (gv) 

Aan viersprong rechtsaf en rechtdoor tot aan de brug. Aan de brug: 

 

Onze-Lieve-Vrouw Hospitaal (Open: Bisschopszaal en museumpand enkel te bezichtigen met een gids, kerkje 
is dagelijks te bezoeken) De oudste vermelding van het Hospitaal dateert van 1238. De oudste nog bestaande 
kernen zijn twee armen van de kloostergang (1636) en de hieraan verbonden vleugels met o.a. de bisschopzaal 
(1644-1647). De huidige kapel dateert van 1761-1763. In 1890-1908 verrezen aan de straatzijde de twee 
imponerende neogotische vleugels, dankzij een schenking van Gustaaf Verhaeghe. Het hospitaal onderging 
meerdere verderfelijke verwoestingen, nadien gevolgd door herstellingen en transformaties. 



VRAAG 26: Hoeveel leeuwen bevinden zich in de omgeving van deze brug? (gv) 

Niet verder dan de apotheek zoeken. Het infobord met “Adshel” niet beschouwen voor het 

oplossen van deze vraag (gv). 

“Kaai “ rechtsaf en opgelet voor een FOTO.  Eerste straat links (“Patersstraat”) 

 

 

Eerste straat rechts (“Penitentenstraat”) en in deze straat vraag 27 oplossen en zoeken naar een 

FOTO. 

 

 

 

VRAAG 27: Noteer het geboortejaar (gv) van Gabriel de Grupello, volgens gegevens ter 

plaatse. 

 

 

Eerste straat links (“Visstraat”), en in deze straat volgende gemakkelijke vraag oplossen: 

VRAAG 28: Hoe wordt volgens gegevens ter plaatse de Visstraat in het dialect genoemd ? 

Weg vervolgen en zo komen we terug bij ons vertrekpunt op de Markt. Er rest je nu alleen nog de 

laatste vragen op te lossen in de omgeving van de prachtige Sint-Bartholomeuskerk met haar 

indrukwekkend interieur. De kerk is alle dagen open van 8u30 tot 18u. 

                                                    

 

 

 

 

Aan de oorsprong van de Sint-Bartholomeuskerk ligt de 12de eeuwse ‘Capelle van Onze Lieve Vrouw ter 
Maerct'. Bij het begin van de 16de eeuw werd het kerkje vergroot en kreeg het een gotisch uitzicht dat sterk 
overeenkomt met dat van de huidige hoofdkerk. Tijdens de herstellingswerken van 1580- 1618 werden de 
gotische motieven door barokke figuren vervangen. De laatste grote verbouwingswerken (1876- 1895) geven de 
hele voorgevel en het interieur een neogotisch uitzicht.  

 

Gabriel (de) Grupello was een Vlaamse beeldhouwer. Zijn stijl vormt de overgang van de zware Vlaamse barok 

naar een meer elegante vormentaal, waarin zich vooral een Franse invloed manifesteert. 

 

In de middeleeuwen was dit “thoefijser straetkin”. Het straatje liep met een boog naar de Denderstraat, vandaar 

hoefijzer.  

Deze straat werd eeuwenlang de Schoolstraat genoemd. Al in de vroege middeleeuwen stonden hier lagere 

scholen. De huidige naam komt van de zusters Penitenten Recollectinen wiens klooster hier vroeger stond. Later 

werd dit klooster ook nog o.a. gebruikt als rijkswachtkazerne en als stadsgevangenis.  

Bekende Geraardsbergenaars: Cyriel Delannoit bokste in de jaren veertig van 

vorige eeuw de ene na de andere wedstrijd en bleef ongeslagen. Zijn bijnaam 

“Tarzan” verwierf hij in 1945 toen hij de tegenstander in 48 seconden KO sloeg. Drie 

jaar later verwierf Cyriel internationale roem toen hij de legendarische ‘bombardier’ 

Marcel Cerdan versloeg in het Heizelstadion in Brussel. Cerdan had tot dan nog 

nooit een kamp verloren. Later dat jaar werd Tarzan Europees Kampioen.  

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijke_Nederlanden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Barok_%28stijlperiode%29


VRAAG 29: Moe van de korte klim? Geen nood, Geraardsbergen heeft aan je gedacht en 
heeft daarom een ruim aantal zitbanken geplaatst aan de kerk zodat je hier op adem kan 
komen. Hoeveel banken bevinden zich in de ruime omgeving (= binnen de 45 meter, gv) van 
de kerk?  

Niet binnen in de kerk zoeken en alleen banken die vastgemaakt zijn aan de grond tellen mee. De 

bank aan het stadhuis is te ver en moet je dus niet meetellen.  

Neem nu wanneer je met je gezicht naar de hoofdingang van de kerk staat (gv) rechts naast de 
grote trap en de blauwe parkeerautomaat het kleine pad rechts naast de kerk. Zo kom je boven de 
kerk terug op een straat uit (gv). Begeef je aan het einde van het pad rechts tot aan het huis met 
huisnummer “36” en wandel langs de huizenrij terug omhoog tot op het einde van deze straat 

(huisnummer “25”) (gv) 

Los tussen huisnummer “36” en huisnummer “25” de laatste vraag van deze zoektocht op: 

VRAAG 30: Wat is de familienaam van de architect die hier aan een gevel is vermeld ?  

Einde van je wandeling en van de zoektocht. 

Je kan hier terug linksaf naar het vertrekpunt (of naar de vele cafeetjes op de Markt) of rechtsaf 

richting “Vesten” waar je auto geparkeerd staat. Ziezo, onze eerste Ros-Denderroute zit er op! 

Vergeet niet de 2 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 4 juli? 

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

    zaterdag 5 juli?  

Hopelijk heb je plezier beleefd aan deze eerste Denderroute-zoektocht, en heb je genoten van het 

parcours door de Oudenbergstad. We verwachten je op de prijsuitreiking en onze leuke zoektocht 

in Dendermonde op zondag 13 juli om 11 uur. Misschien win jij wel de hoofdprijs of een van de 

andere mooie prijzen die voorzien zijn (ook bij een eventueel minder gunstige rangschikking). 

Volgend jaar zien we je graag terug voor een wandeling door Ninove op onze tweede 

Denderroute van 1 april tot 30 juni 2015. Ook daar zal er weer een mooie prijzentafel voorzien 

worden. Noteer dit dus alvast in uw agenda! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog een woordje aan de gelegenheidszoektochters en niet-leden die nog niet veel ervaring hebben met 

zoektochten: als je meer wil weten over zoektochten neem dan eens een kijkje op onze website 

www.zvrosbeiaard.be waar je informatie vindt over andere zoektochten die momenteel lopen. Je kan lid worden 

van onze club voor slechts 10 euro per jaar. Je kiest zelf aan hoeveel en welke zoektochten je deelneemt (en 

wanneer). In ruil ontvang je ons tweemaandelijks clubblad boordevol informatie over zoektochten, tips, uitslagen, 

enz.  Wij organiseren zoektochten in een ruime regio. Zoektochten is een unieke activiteit die een sportief 

element (wandelen, fietsen) combineert met een spel-element (het antwoord zoeken op vragen of fotos zoeken 

en proberen hierin de beste te zijn) Zoals de meeste activiteiten is zoektochten een hobby waarbij je steeds beter 

en beter doet naarmate je aan meer zoektochten deelneemt en meer ervaring opdoet. Dat de prijzentafels en 

zeker de hoofdprijzen vaak de moeite lonen is mooi meegenomen. In onze club laten wij beginners zeker niet aan 

hun lot over maar kan je bovendien bij het begin van je ‘zoektochtersloopbaan’ rekenen op begeleiding en 

ondersteuning van ervaren zoektochters. Als je dat wil begeleiden wij je tot een goede zoektochter. Als je zin hebt 

om lid te worden stuur een mailtje naar info@zvrosbeiaard.be 

 

http://www.zvrosbeiaard.be/
mailto:info@zvrosbeiaard.be


Sint-Gillis-bij-Dendermonde                      zondag 13 juli 2014 

2de Extra Mu-Ros Dagzoektocht 

Een eenvoudige wandelzoektocht van ongeveer 2 km in en om de parochie Boonwijk van Sint-Gillis-bij-

Dendermonde. Een zoektocht op ieders maat: geen lange of ingewikkelde vragen, iedere deelnemer die het 

reglement leest zal al een heel eind komen (en ongetwijfeld eventuele valletjes doorgronden). Geen behoefte aan 

woordenboeken of andere naslagwerken, alle vragen zijn oplosbaar met gegevens die ter plaatse te vinden zijn. 

Langs hetzelfde kindvriendelijke parcours kunnen de kinderen en/of kleinkinderen van de deelnemers tegelijkertijd 

genieten van een gratis fotozoektocht voor kinderen (geschikt tot 12 jaar).  

 

Inschrijving: Zaal Boonwijt, Serbosstraat 8, 9200 Sint-Gillis-bij-Dendermonde 

Zondag 13 juli 2014, vertrek tussen 12u00 en 13u30 

(meteen volgend na de prijsuitreiking van de 1ste Ros Denderroute om 11u00) 

 Je kan ter plaatse een hapje eten. De uitbaters van de zaal zorgen ervoor dat er snacks en een 10-tal 

gerechtjes (o.a. croque monsieur, scampi's, pasta, …) verkrijgbaar zijn. 

Kostprijs: € 8,00 per deelnemingsformulier 

De kinderzoektocht is gratis voor de aanwezige kinderen en/of kleinkinderen (tot 12 jaar) van 

betalende deelnemers. 

Organisatie: Zoektochtvereniging Ros Beiaard 

Samenstelling: Wim Van Haver   

  Controle: Linda Belleter & Eugène Duerinck 

Prijzentafel: Een aantrekkelijke prijzentafel, met een prijs voor iedere deelnemer. 

Ook voor de jonge deelnemers aan de gratis kinderzoektocht is een prijs voorzien. 

  

Deze zoektocht staat in het teken van het 10-jarig bestaan van 

Zoektochtvereniging Ros Beiaard. 

Daarom gaan we alle aanwezigen verwennen: 

 Gratis gadgets voor iedere deelnemer! 

 Gratis versnaperingen voor kinderen én volwassenen tijdens de zoektocht. 

 Randanimatie wordt voorzien! 

 

                   www.zvrosbeiaard.be



ANTWOORDENBLAD 1STE ROS-DENDERROUTE                                                    

Naam: …………………………………………….……………....Club (facultatief) : …………….………. 

Adres: ………………….……………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………… 
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