
 

 

Na een jaar zonder Denderroute omwille van de coronaperikelen, konden we van mei tot augustus 2021 

opnieuw naar Geraardsbergen en omstreken om er ‘Het raadsel van de makrallen’ te ontrafelen.  Met een 

uitgebreide informatie op zak over ‘heksen’ en de jacht erop doorheen  de geschiedenis, met als extraatje 

dat er in Bever nog steeds geesten van twee ‘makrallen’ zouden rondwaren, vertrokken we traditiegetrouw 

aan de Vesten. 

 

Na enkele vragen ter plaatse ‘om ons op te warmen’, zoals de 

inrichter ze noemde en een korte bezinning bij de kapel van het 

Muizenhol, kwamen we aan de kerk van Zarlardinge voor o.a.  

Vraag 10: Aan de voorkant van de kerk bemerk je rechts van de 

toegangsdeur een aantal beelden van een wezen. Niets zoeken op een 

beeld zelf en ook niets binnen de kerk zoeken. 

Welk getal (lager dan tien) bevindt zich het dichtst bij het beeld 

van een wezen bij de kerk? 

We vonden er een beeldengroep bestaande uit drie personen met ‘4’, 

aan de gevel hing een vis met ‘2’. Maar daarmee was het nog niet 

gedaan, want achteraan de kerk was er ook nog een kruisbeeld, 

waarbij het Romeinse getal ‘IX’ werd vermeld. 

 

Wat verderop staken we de taalgrens over, deden Deux-Acren aan, 

gingen op zoek naar familienamen eindigend op een ‘X’ en vonden 

gelukkig “Jumy” op een ladder die onder een rooster op een brug 

stak. Er was dus zeker geen gebrek aan variatie in de vraagstellingen.  

Zo kwamen we ook bij het ‘Chateau de Lestriverie’ in Bois-de-

Lessines terecht. Zoals we het van Karl gewend zijn, worden de 

vragen hier ook in het Frans gesteld.  

 

Vraag 17: Quel non néerlandophone d’un animal (min. 3 lettres) se trouve ici caché dans un mot 

francophone sur la plaque? 
(NL – Welke Nederlandstalige naam van een dier (minstens 3 letters) bevindt zich hier verborgen in een Franstalig woord op het bord?) 

Een hele reeks verborgen namen van dieren vonden we daar op een infobord over het kasteel. Achteraf 

bleek dat we een fout hadden gemaakt door “Spinola” als een Spaans woord te beoordelen. Het bordje bij 

het begin van het veldwegje naar het bos, dat blijkbaar net binnen de 30 meterzone stond, hebben we niet 

gezien, maar daarop was ook ‘stier’ uit “forestier” te vinden. 

 

En zo kwamen we terug in Vlaams-Brabant terecht, nl. in Bever, waar we in de buurt van de frituur met 

de toepasselijke naam ‘Den Heksenketel’ o.a. op zoek gingen naar het antwoord op 

Vraag 21: Welk jaartal bevindt zich volgens gegevens het dichtst in de onmiddellijke omgeving van 

de heks? 

Oei, oei! Volgens gegevens en cijfers, dat is een veel terugkerende vraagstelling bij Karl. Elke keer gaan 

we wel gans ons zoektochtenbundel doorzoeken naar het gevraagde. Dat was deze keer niet anders, want 

ter plaatse vonden we enkel de jaartallen 2006 (bij de makral) en 1902 (op het infobord). In ons bundel 

echter: 2021 (1ste blad) – 2016 (bij de makral) – 1594 (bij de heksenverbranding) – 1974 (bij Nieken Van 

Dijck) – 1992 (na wo 72) – 2019 (antwoordblad). 

Maar … op de foto van de makral, waaronder we 2016 vonden, had Karl heel piepklein 1847 aangebracht, 

zodat dit jaartal het dichtst bij deze makral stond. Alweer een grandioze zet! 

Aan de kerk in Onkerzele werd ons gevraagd om, vertrekkende van bij de parking, langs de straat en 

kerkhofmuur tot bij de grot te wandelen en langs dezelfde weg terug te keren.  



Vraag 25: Hoeveel keer wandel je een 

bord met een gedicht voorbij tussen de 

parking en de grot? 

We wandelden voorbij vier borden met een 

gedicht. Echter, op het tweede bord werd als 

achtergrond een foto van de kerk met de 

bijhorende muur gebruikt, waarop de 

bedoelde borden werden aangebracht. 

Aldus was het eerste bord daarop te zien en 

hadden we vijf borden die we tweemaal 

voorbij wandelden, dus het antwoord werd 

10. 

 

 

Na nog enkele pittige zoekvraagjes tijdens de wandeling tussen de parking op de Oudeberg en de taverne 

’t Hemelrijck, was ons einddoel bereikt. 

Tijdens deze laatste wandeling kwamen we voorbij het Mariabeeld waar in de editie 2019 een vraag werd 

gesteld en één van de antwoordmogelijkheden was: F. een wit beeld van de Heilige Troetenius. Laat dat 

nu net de naam zijn die we moesten bekomen door te scrabbelen met alle gevonden letters voor de 

omloopvraag.  
 

Kinderlijk eenvoudig of de gemakkelijkste zoektocht van het jaar – zoals Karl zelf beweerde en ons 

probeerde in de val te lokken om ‘ja’ te antwoorden op zijn laatste tussenvraag ‘Kon het nog 

gemakkelijker? – was het zeker niet. Wel een van de betere, waar we elk jaar naar uitkijken. De volgende 

editie wordt als een nieuw avontuur aangekondigd: “De kracht van Albion’. 

Zal zeker op ons programma komen!  
 

Jacky C. 

 

 
                     Score Caboraleden max.30   punten 

1 Windels Ivan 28   48 Beernaert Frans 27 

5 De Veirman Octaaf 27  49 Leyssens Jos 27 

6 Knockaert Hans 27  50 Verheggen Herman 27 

8 Elst Willy 27  55 Dierickx Koen 27 

12 De Beule Christine 27  59 Van Haver Wim 26 

14 Duerinck Eugene 27  61 Rottiers Vic 26 

15 Beernaert Stefaan 27  65 Malengier Marcel 26 

17 Van Bruaene Jacques 27  69 Bauduin Kathy 25 

22 De Vrieze Marianne 27  70 Maesen Willy 25 

26 Jacobs Karel 27  76 Mertens Erik 25 

28 Liefooghe Alix 27  79 Van Nieuwenhuyse Chris 25 

30 Van Damme Herwig 27  84 Meulebrouck Marleen 25 

31 Belleter Linda 27  86 Bauduin Dirk 25 

33 Baert Christelle 27  90 Dequidt Isa 25 

34 Laurent Guido 27  95 Wullaert Wim 24 

36 Maes Julienne 27  100 Beckers Gerard  24 

37 Vanacker Danny 27  101 Stevens Dirk 24 

38 Van de Velde Peter 27  102 De Grave Rony 24 

41 Thienpondt Annette 27  105 Vanderkimpen Joseph -24 

43 Roels Anne-Marie 27  121 Pas Roeland -24 

44 Danneels Ria 27  126 Van Hemelrijck Maria -24 

45 Colpin Jacky 27   154 Meersman Lydia -24 


