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Formulieren: Toeristische dienst De Permanensje  (= vertrekpunt, Markt 5, Geraardsbergen) 

                         Openingsuren: van maandag tot vrijdag doorlopend van 9 u tot 17 u 

              op zaterdag, zondag en feestdagen doorlopend van 10 u tot 17 u 30 

                         Toeristische dienst Galmaarden  (Baljuwhuis, Marktplein / beperkte openingsuren) 

  Prijsuitreiking van de Ros-voorjaarszoektochten (zondag 14 mei, 10u.30, Opwijk) 

Praktisch: Parking ruime gratis parking op +/- 150 meter van dienst toerisme op ‘Vesten’  

Opgelet: vermijd maandag (marktdag) en dinsdag (veel horecazaken onderweg dicht) 

Deelname: € 10,00 (kortingbonnen bij horecazaken onderweg inbegrepen!) 

Samenstelling: Karl Delauw                                                                                                         

Controle: Michel D’Haeseleer -  Hugette Elpers 

Prijsuitreiking: vrijdag 21 september 2018 om 20 uur in taverne ‘t Hemelryck op de top van de Muur 

Prijzentafel: Hoofdprijs: Wordt het Rome, Boedapest, Venetië, of liever Amsterdam, Londen of 

Parijs? De winnaar van deze speciale 5de lustrum-editie wacht een unieke hoofdprijs! 

Citytrip-waardebon naar een Europese stad naar keuze voor 1 of 2 personen 
incl. vlucht en hotel, in samenwerking met Connections  

                                              
Ook voor alle andere deelnemers is een prijs voorzien waaronder nog een aantal
 mooie prijzen en verschillende elektrische toestellen. Mooie prijs (elektrisch toestel) 
is voorbehouden voor de 30ste, 60ste, 90ste, 120ste, enz. in de eindstand!         

    

Eenvoudige auto- of fietszoektocht van ongeveer 25 km, in één verplaatsing doenbaar, met vertrek en aankomst 

in Geraardsbergen. Er wacht je een prachtig parcours langs feërieke groene plekjes van de Denderstreek, met 

veel rustige, landelijke wegen en mooie vergezichten. Onderweg ontmoeten we lokale helden als Majoor Van 

Lierde. We volgen het spoor van de beruchte Zwarte Bende en van de Bende van Jan de Lichte. We duiken 

onder de taalgrens en doorkruisen het pittoreske natuurreservaat ‘Prés Rosières’ in Deux-Acren. Langs het 

gehuchtje Akrenbos en door Viane zetten we daarna via ‘’t Hol’ koers naar Galmaarden, waar we de groene tuin 

van het Baljuwhuis bezoeken en halt houden op de top van de Bosberg. Langs het duistere Raspaillebos keren 

we tenslotte terug naar Geraardsbergen, waar we de dag afsluiten in de schaduw van de legendarische Muur. 

30 korte vragen oplossen waaronder een ‘mini-fotozoektocht’ op een kort stukje parcours, met 8 gemakkelijk te 

vinden foto’s. Geen Prisma of naslagwerken nodig, geen ingewikkeld gestelde vragen. Alles is oplosbaar met 

gegevens ter plaatse.  Gratis drankjes en kortingsbonnen onderweg inbegrepen. Geen klimwerk te voet nodig!  

    5de ROS Denderroute                                                           
__van 1 mei tot 31 augustus 2018__ 

“ROUTE DE LA DENDRE  – IN HET SPOOR VAN JAN DE LICHTE”                                            

                              SPECIALE LUSTRUM EDITIE 
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