Online Winter-Denderroute / Geraardsbergen virtueel
15.11.2022 – 28.02.2023

Welkom op deze (eenmalige) virtuele online Denderroute winterzoektocht! De donkere wintermaanden zijn weer
aangebroken en daarom dit eenmalig experiment dat U zeker moet ontdekken. We hopen dat deze virtuele,
online winterzoektocht voor jullie een leuk tijdverdrijf mag zijn tijdens de wintermaanden, wanneer het buiten
al vroeg donker en koud is, maar je binnen van in de huiskamer toch nog op zoektocht kan gaan.
Tip: Een online zoektocht is (vanzelfsprekend) niet dezelfde beleving als een ‘echte’ zoektocht in de buitenlucht. Het
meeste plezier beleef je eraan wanneer je de zoektocht opsplitst in stukjes en niet urenlang aan een stuk op een scherm
moet zitten staren. Bezoek bijvoorbeeld 1 locatie vandaag, nog 1 of 2 locaties morgen, enz. Je zal je makkelijker kunnen
concentreren als je de zoektocht in meerdere kleine stukjes verdeelt en over meerdere dagen spreidt.
1.Deze zoektocht loopt van 15 november 2022 tot en met 28 februari 2023.
2.Dit is een vrij eenvoudige zoektocht, waarbij we virtueel een aantal locaties in Geraardsbergen bezoeken waar we op
zoek gaan naar het antwoord op slechts 28 eenvoudig gestelde vragen. De moeilijkheidsgraad van deze online
zoektocht is zoals je die gewend bent van de traditionele jaarlijkse Denderroute zomerzoektocht. We hebben het
grotendeels eenvoudig gehouden met heel wat gemakkelijke vragen zonder valstrikken, maar bij sommige vragen kan
er toch een valletje/addertje onder het gras zitten. Vergezochte of absurde redeneringen hoef je niet te maken, maar
het komt er wel op aan om op de locaties goed uit je doppen te kijken en deze bundel goed te lezen.
3.Wij maakten geen gebruik van Prisma in deze zoektocht, doet U dat dus ook niet. Er liggen met andere woorden geen
valstrikken op de betekenissen van woorden of uitdrukkingen in Prisma. Geloof ook niet in tikfouten of spelfouten.
4.We bezoeken verschillende (virtuele) locaties in Geraardsbergen en omgeving. De zoekruimte bestaat telkens uit
deze virtuele locatie en alles wat op het scherm te zien is telt mee, dus ook vlaggen, brievenbussen, spandoeken, enz.
Ook de toeristische info die op het scherm verschijnt wanneer je voor het eerst een nieuwe locatie bezoekt kan nuttig
zijn. Met ‘vgtp’ e.d. bedoelen we dus de online locatie waar je je op dat moment bevindt met inbegrip van de gegevens
in de toeristische info die op die locatie op het scherm verschijnt. Bij ‘volgens gegevens’ telt bovenstaande en bijkomend
ook alle info te vinden in deze bundel. Er liggen geen valstrikken op de juiste afbakening van de zoekruimte.
Goed rondkijken op deze locaties, goed inzoomen op gebouwen, kunstwerken e.d. en de toeristische informatie op het
scherm lezen zal je een heel eind brengen. Het is niet nodig (en zeker niet de bedoeling) dat je bijkomend opzoekingen
verricht om de vragen te beantwoorden. Het is ook niet de bedoeling dat je ter plaatse dingen gaat verifiëren of
bijkomende antwoorden zoeken (wij deden dat ook niet): baseer je uitsluitend op wat je op de online/virtuele zoeklocaties
van thuis uit kunt vinden. Alles wat de inrichter meedeelt heeft bovendien steeds voorrang en geldt steeds als waar.
5.Een in het enkelvoud gestelde vraag kan meerdere juiste antwoorden hebben. De antwoorden “geen”, “niemand”,
“nooit”, “niets”, “nul”, “0”, “onbepaald” en “kan ik niet weten” zijn nooit een juist antwoord (“nergens” kan wel).
6.Kies uit = er is 1 en slechts 1 antwoord juist / Mogelijke antwoorden (M.A.): er is minstens 1, maar mogelijks meerdere
antwoorden juist en in dat geval moet je alle juiste antwoorden uit de opgegeven mogelijkheden geven.
7.Deelnameprijs: stort 4 euro (alleen bij ons vindt U nog zoveel plezier voor zo weinig geld) per deelname (meerdere
deelnames per persoon toegelaten) op rek. nr. BE52 0017 3135 3909 met in de mededeling je naam en “Winter
Denderroute”. Het totaal van alle deelnamegelden vormt een pot die volledig wordt verdeeld onder de deelnemers,
waaronder de eerste 10 in de uitslag uit verschillende gezinnen en dan elke 10de deelnemer in de uitslag (20ste, 30ste,
40ste,..) Iedereen maakt dus een reële kans om bij de prijswinnaars te zijn. Er is geen prijsuitreiking of prijsafhaling: de
winnaars worden gecontacteerd via e-mail en de verdeling gebeurt volledig in cash (via overschrijving). De waarde
hangt af van aantal deelnemers en grootte van de pot. De uitslag vind je nadien op onze website, website ROS enz.
8.Stuur je antwoordblad ten laatste op 1 maart 2023 op naar: Karl Delauw – Nachtegaallaan 14/11 – 1731 Zellik. Vul
de antwoorden in op het bijgevoegde antwoordenblad. Vergeet de schiftingsvragen niet te beantwoorden. Antwoorden
elektronisch indienen kan ook tot uiterlijk 1 maart 2023 op de website https://www.denderroutezoektocht.be. Deze
zoektocht telt mee voor de ROS, WRV en CABORA clubkampioenschappen.
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ROUTEBLAD

Je start de zoektocht door te klikken op deze link (of als de link niet werkt naar dit adres te surfen in
je browser) (of zoek in Google op “Geraardsbergen virtueel” en je vindt de link ook in de resultaten)
https://geraardsbergen.virtualtour.poppr.be/nl/geraardsbergen-vanuit-de-lucht
Je komt terecht op een beginscherm met “Geraardsbergen vanuit de lucht” en een zicht op de stad
en omgeving. Met de muis of toetsenbordpijltjes kan je naar links en rechts of op en neer bewegen.
Bemerk de blauwe bolletjes met witte stip in het midden (gv). Van op dit scherm kan je via die
blauwe bolletjes klikken naar de locatie waar je het antwoord op de vragen moet vinden. Je kan ook
altijd via de knop “menu” in de rechterbovenhoek naar de locaties van de vragen gaan. Klik links
boven op “Visit Geraardsbergen” om terug te keren naar het beginscherm. Veel succes!
We starten ons virtueel bezoek aan Geraardsbergen pal in het centrum, op de Markt. Klik eerst op
het bolletje met “Marktplein” (of via menu) zodat je op de Markt belandt voor de eerste zeven vragen.
LOCATIE 1: MARKTPLEIN
De Markt van Geraardsbergen is het centrale plein van de stad. Hier vind je de
toeristische dienst waar jarenlang de formulieren van onze zomerzoektocht konden
aangekocht worden, en tal van bezienswaardigheden zoals het Stadhuis, Manneken
Pis en de Sint-Bartholomeuskerk. Rondom de Markt vind je nog verschillende
middeleeuwse steegjes zoals het Boerenhol, het Visstraatje en het Brandstraatje bij
café De Presse waarvoor je je even moet bukken om in het straatje te raken. Je vindt
hier ook verschillende eetgelegenheden en drankgelegenheden. Vanop de Markt ben
je op wandelafstand van de winkelstraten, de mooie Kaaien langs de Dender en de
Vesten, waar elk jaar onze zomerzoektocht van start gaat met een paar vragen.

VRAAG 1:

Voeg aan het woord ‘BARB’ in willekeurige volgorde een ‘R’, een ‘I’ en nog één
andere klinker toe en je bekomt een woord beginnend met ‘BARB’ dat hier op de
Markt te lezen is. Welke klinker heb je dan aan dit woord toegevoegd?
“B A R B . . . “

VRAAG 2:

Is volgens gegevens ter plaatse het Manneken Pis van Geeraardsbergen ouder
dan het Manneken Pis van Brussel? (Brussel is deel van/behoort tot België)

Kies uit:

ja

VRAAG 3:

Op of aan een gebouw op de Markt is een jaartal uit de 19 de eeuw te vinden. Uit
welk decennium van de 19de eeuw dateert dit jaartal?

Kies uit:

5de

VRAAG 4:

Welk op de Markt te lezen woord kan men scrabbelen met volgende letters:

-

neen

-

6de

-

7de

-

8ste

-

9de

RHPCRAEE
VRAAG 5:

Welke medeklinker hoort op het puntje, vgtp? (één antwoord)
L E .

’S

D O

I T

VRAAG 6:

Wat is de som van de drie cijfers die hier volgen op “VBF-”? (één antwoord, gv)

VRAAG 7:

Wat moet U volgens gegevens zeker ontdekken?
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We bezoeken nu ook even het Stadhuis door op het blauwe bolletje met “Stadhuis” te klikken (of ga
via het menu rechtsboven naar het Stadhuis) Dit Stadhuis bestaat uit twee zalen, die we grondig
bekijken en onderzoeken om een paar vragen op te lossen.
LOCATIE 2: STADHUIS
VRAAG 8:

Wie/wat kan men in dit Stadhuis bemerken?

M.A.:

hond - 6 paarden -

VRAAG 9:

Wat mag je hier niet opzetten, volgens gegevens ter plaatse?

Kies uit:

pet

-

leeuw

verwarming

-

-

vogels - koningin Matilde - Manneken Pis

mondmasker

-

alarm

-

muziek

VRAAG 10: Wat bevindt zich onmiddellijk onder het rode kruis dat in deze ruimte te zien is?
Kies uit:

altaar

-

bakstenen

-

gras

-

water

-

grafzerk

We beëindigen ons bezoek aan de Markt en omgeving met een laatste interessant gebouw, de SintBartholomeuskerk. Klik op het blauwe bolletje met “Sint-Bartholomeuskerk” (of via het menu rechts).
LOCATIE 3: SINT-BARTHOLOMEUSKERK
VRAAG 11: Mini-fotozoektocht. Eén voorwerp is niet terug te vinden in deze SintBartholomeuskerk. Welk? (geen val, gewoon antwoorden met de letter die hoort bij
de foto/voorwerp die/dat je hier niet kan terugvinden)

A

B

E

F

C

G

D

H

VRAAG 12: Vul het ontbrekende woord aan, vgtp: (één antwoord, gv)
“VOOR ZIJN OPENBAAR LEVEN EN ZIJNE ________________”
VRAAG 13: Welke statie van de kruisweg is hier niet te zien?
Kies uit:

9de

-

10de

- 11de

-

12de

-

13de
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Tijd nu om de Markt te verlaten richting stadscentrum en een bezoekje te brengen aan Hunnegem.
Met de naam Hunnegem werd eens de plaats aangeduid waar een Frankische
nederzetting zich langs de linkeroever van de Dender ontwikkelde. In 1624 stichtte de
Engelse edelvrouw Anne Scudamore (1584-1634) de Priorij van Hunnegem. Aldus kwam
het romaanse kerkje in bezit van de zusters benedictinessen van Arras (Atrecht). De
priorij werd in 1794 opgeheven, ten gevolge van de Franse Revolutie. In 1816 werd de
priorij heropgericht met behulp van de benedictinessen van Gellingen. Het
kloostercomplex en het romaanse kerkje zijn nog steeds belangrijke
bezienswaardigheden van Hunnegem. De muurschilderingen van de hand van Bert-De
l'Arbre in de kerk en de paxzaal zijn kenmerkend voor de neogotiek. Begin 2009 verlieten
de laatste twee benedictinessen definitief de Priorij van Hunnegem.Sinds 2018 herbergt
de priorij verschillende musea (Musea Hunnegem) Ook de tuin van de priorij moet U
zeker ontdekken.

LOCATIE 4 : HUNNEGEM
We bekijken de kamer met o.a. “Benedictus” en tal van uitgestalde voorwerpen en infoborden.
VRAAG 14: In deze ruimte lees je een negenletterwoord. We geven je hierbij alvast in
willekeurige volgorde zeven letters: BIDTEEN. Wat is de achtste letter van dat
woord? En wat is de negende letter van dat woord?
VRAAG 15: (cryptisch) ‘Deeltje tussen worst en Waalse stad’. Welk woord, hier te lezen,
voldoet aan deze omschrijving? (één antwoord, gv)
VRAAG 16: Welke letter komt twee keer voor in de hier te lezen naam van de vrouwelijke
heilige die hier is afgebeeld? (‘Sint’, ‘S.’,“Heilige” e.d. is geen deel van de naam, gv)
M.A.:

E

-

C

-

L

-

A

-

I

-

R

-

S

Ga ook nog even via de schatkamer naar de tuin van de priorij.
VRAAG 17: Wat ontbreekt op de plaats van het sterretje (*), volgens gegevens in deze tuin
te vinden? (één antwoord, gv)
BR

-

BL

-

RO

-

BL

- GE

-

GR

-

*

Een andere bezienswaardigheid in het centrum is de Oud-Hospitaalkerk, waar we nu via de blauwe
bol met “Oud-Hospitaalkerk” op het beginscherm of via het menu rechts naartoe gaan.
LOCATIE 5: OUD-HOSPITAALKERK
VRAAG 18: Rond welk jaar werd deze Oud-Hospitaalkerk gebouwd, vgtp?
Kies uit:

rond 1100

-

rond 1150

-

rond 1200

-

rond 1250

-

later dan rond 1250

Op het hout (gv) in de onmiddellijke omgeving van het orgel bemerk je een Latijnse spreuk die
zoveel betekent als “Geprezen zij Jezus Christus in der eeuwigheid”. In deze spreuk op het hout in
de onmiddellijke omgeving van het orgel komen sommige letters meerdere keren voor, doch andere
letters maar één keer.
VRAAG 19: Welke letter komt maar één keer voor op het hout in de onmiddellijke omgeving
(= enkel op de verdieping, gv) van het orgel, vgtp?
M.A.:

L

-

D

-

M

-

N

- C

-

T

-

H
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VRAAG 20: Welke naam van een voedingsmiddel is te lezen onmiddellijk na “Antonius”,
volgens gegevens ter plaatse? Is dit voedingsmiddel hier ook te zien?
Na al die bezienswaardigheden in het stadscentrum wordt het tijd om hogere regionen op te zoeken,
en vanuit de stad naar boven te klimmen om de Kapelmuur en Oudenberg even te bezoeken. Klik
op de bol met “Kapelmuur” of ga naar de Kapelmuur via het menu rechts. Vanuit dit scherm bezoek
je ook even de locatie “Oudenberg” er vlak naast via de blauwe bol op het scherm.
Trouwe deelnemers aan onze jaarlijkse zomerzoektocht weten intussen dat deze
zoektocht steevast eindigt aan de Oudenberg, bij de kapel en de top van de
legendarische Muur, allebei een steenworp verwijderd van onze trouwe partner taverne
’t Hemelryck die U zeker moet ontdekken. De Kapelmuur is het laatste steile stuk Muur
dat naar de kapel toeloopt. In de omgeving van de kapel heb je een adembenemend
uitzicht op de wijde omgeving en het heuvelachtige landschap. De Oudenberg ligt zo’n
110 meter boven de zeespiegel. Je vindt er ook een stenen oriëntatietafel met de
afstanden tot naburige (en verder gelegen) steden en gemeenten. Eens binnenkijken in
de kapel is de moeite waard. Tijdens onze vierde editie in 2017 hebben we trouwens
heel wat vragen in de kapel gesteld.

LOCATIE 6: KAPELMUUR EN OUDENBERG
VRAAG 21 : Hoeveel maal is Jezus hier in de omgeving van deze kapel te zien? (geen val,
gewoon tellen en niet zoeken binnen in de kapel)
VRAAG 22: Geef de Nederlandse naam van deze plant, volgens gegevens ter plaatse (één
antwoord bestaande uit 2 woorden, gv)

Klik ook eens op de blauwe balk met “Meer informatie vind je op onze website” die links op het
scherm van de Kapelmuur verschijnt en vervolgens op “De iconische Muur”. In het gedeelte van de
tekst onderaan tussen “Krakelingen” en “Deel deze pagina” ga je op zoek naar het antwoord op
volgende vraag:
VRAAG 23: Welke naam van een dier (min. 3 letters, de verborgen dierennaam mag zowel
enkelvoud als meervoud zijn, gv) komt verborgen voor in een woord in deze
tekst tussen “Krakelingen” en “Deel deze pagina”?
Keer terug naar de website en naar de Kapelmuur. Voor we hier vertrekken bezoeken we ook nog
even de kapel. Het hangt hier vol dankplaatjes en je kan hier ook kaarsen kopen waarop OL Vrouw
is afgebeeld. Klik op het bolletje op de deur en ga binnen.
LOCATIE 7: OUDENBERGKAPEL
VRAAG 24: Hoeveel keer is OL Vrouw te zien op of aan het altaar? (één antwoord en niet
zoeken hoger dan “Translatione Dilucescam”, gv)
VRAAG 25: Wie was kampioen bij de liefhebbers, volgens gegevens ter plaatse?

5

Om tot slot met de deur in huis te vallen kunnen we voor we de kapel verlaten eerst nog een
misintentie aanvragen bij pater François (de Congolese beheerder van de kapel), voor de goede
afloop van deze zoektocht en een goede uitslag.
VRAAG 26: Hoeveel moet je betalen voor misintenties, volgens gegevens ter plaatse?
Kies uit:

5 euro

-

8 euro

-

10 euro

-

12 euro

-

15 euro

Na ons bezoek aan Oudenberg en kapel is het tijd om de stad te verlaten, maar eerst gaan we nog
wat natuur en goede boslucht opsnuiven even verder in de nabije omgeving van de stad. Klik dus
nu op de bol met “Raspaillebos” of ga via het menu rechts naar het Raspaillebos. Kijk hier wat rond
en ga ook eens met de volgende blauwe bol die je hier ergens tussen de bomen vindt kijken naar
de Juffrouwkapel (in de volksmond “’t Iffraken”) die zich hier midden in de bossen bevindt.
Het Raspaillebos is voor deelnemers aan onze jaarlijkse zomerzoektocht geen
onbekende. Al 2 keer hielden we er halt (in de 5de editie (2018) en in de 8ste editie (2022))
om een paar vragen op te lossen, boven aan de top van de Bosberg die eigenlijk het
Raspaillebos doormidden snijdt. Het bos heeft tal van aangename wandelingen, waarop
je in de schemering de reeënfamilie kan tegenkomen die in het bos woont. Midden in het
bos bevindt zich de geheimzinnige Juffrouwkapel, vlakbij een bron waarvan wordt gezegd
dat ze speciale krachten zou hebben. In lang vervlogen tijden was het bos ook de
schuilplaats van beruchte schurken als Jan de Lichte, waarover de mooie fictiereeks “De
bende van Jan de Lichte” (die je kan zien op Netflix) werd gemaakt.

LOCATIE 8: RASPAILLEBOS
VRAAG 27 : Waarvan verlost een slok van de bron je, volgens gegevens ter plaatse?
Kies uit:

blindheid

-

rugpijn

-

tandpijn

-

aambeien

-

troetenstreken

VRAAG 28: Welke plant, waarvan de naam begint met ‘BOS’, groeit volgens gegevens ter
plaatse in het Raspaillebos?
Vergeet niet de schiftingsvragen te beantwoorden:
SCHIFTINGSVRAAG 1:

Wat zal de som zijn van de 5 getallen (zonder de 2 sterren) die zullen
getrokken worden in de Euromillions-trekking van vrijdag 10 maart 2023?

SCHIFTINGSVRAAG 2:

Wat zullen de laatste 4 cijfers van het jokergetal zijn van de trekking van
zaterdag 11 maart 2023?

Ziezo beste speurders. Hopelijk hebben we jullie vanuit de huiskamer toch een paar leuke uurtjes
tijdverdrijf bezorgd tijdens de koude, donkere wintermaanden.
Rest ons nog je te bedanken voor uw deelname, en je alvast uit te nodigen voor onze gewoonlijke
jaarlijkse zomerzoektocht. Wij hebben gezorgd voor weer een volledig nieuw parcours dat je dit keer
vanuit Geraardsbergen richting Vlaamse Ardennen en Zwalmstreek brengt. Onderweg zijn er tal
van mooie uitzichten, nieuwe pittoreske dorpjes om te verkennen en een paar stops aan prachtige
natuurgebieden. Meer info die U zeker moet ontdekken vind je terug op onze website.
Vergeet niet je e-mailadres in te vullen op het antwoordenblad, zodat wij je kunnen
contacteren wanneer je bij de prijswinnaars bent! Vergeet ook niet om per inzending 4 euro
over te schrijven (waar vindt men anno 2022 nog zoveel plezier voor zo weinig geld?) Er is
geen prijsuitreiking noch prijsafhaling: de volledige pot aan deelnamegelden wordt
uitgekeerd aan de winnaars (zie simulatie op onze website). Veel succes!
Einde zoektocht.
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Naam: ……………………………………….…………………………..….....................................………
Adres: ………………….………………………………………………………………………………………
E-mail: (zeker invullen!)…………………………………..…………………………………………………
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BEDANKT VOOR UW DEELNAME EN SUCCES!
Stuur dit ingevuld antwoordenblad naar: Karl Delauw, Nachtegaallaan 14 bus 11, 1731 Zellik
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