
MARIE CATIER & TINNEKE DELVAL  
HEKSENWANDELING 

In deze uitgave 

 Verhaallijn 

 Gemeentehuis 

 Zoektocht 

 Heksendranken 

 Schatkist 

 Hapje en tapje 

 Contactgegevens 

Standbeeld Marie Catier Bever - Biévène  

B 
everse heksen laten sporen na 
Volgens het boek van Dominique DELVIN (1909), getiteld: “Histoire de la 

commune de Biévène” werden in 1595 gedurende de Inquisitieperiode 

(onder Filip II van Spanje) twee Beverse vrouwen, de echtgenotes van 

Liénard Delval en Sébastien Catier, veroordeeld wegens hekserij.  

Na een lange zoektocht met de Sportraad, Cultuurraad, de gemeente Be-

ver en de heksenvereniging Makrallen is er eindelijk een nieuwe doorbraak ontdekt in het verhaal 

van de heksen. Deze doorbraak kan u nu zelf ontdekken. 

Benodigdheden voor de zoektocht 
U kan gebruik maken van verschillende hulpmiddelen. De makkelijkste zijn een outdoor gps of een 

Android app c:geo die u gratis kan downloaden. Vergeet zeker niet een balpen mee te brengen 

en je gezond verstand. U kan de schat zowel overdag als ‘s nachts (met zaklamp) zoeken. De 

schat en coördinaten zijn voorzien van reflectoren om ‘s nachts zichtbaar te zijn. 

Wandelschoenen of laarzen zijn aangeraden, vooral tijdens natte periodes. Tijdens de wandeling 

kunt u in alle rust genieten van de zoektocht en de natuurpracht die Bever u te bieden heeft. De 

inwoners zijn geïnformeerd over de zoektocht. Mocht u de heksen en hun verhaal overleven, dan 

kunt u altijd terecht voor een hapje of een tapje in één van onze horecazaken.  

Wel vragen we om de inwoners niet te storen. Op onze laatste bladzijde vindt u de nodige contact-

gegevens. U kunt ook meer informatie vinden op www.geocaching.com/geocache/GC7FYT1. 

Kennismakingswandeling | Geocaching | Zoektocht | 5 km  - 1h30 min (inclusief zoeken) 2018 

In samenwerking met : 

Gemeentebestuur Bever | Sportraad Bever | Makrallen Bever | Cultuurraad Bever 

  

   

   

    

Eigenschappen 



Eén van de heksen vereeuwigd in beeld 

Wat is Geocaching? 
Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht. Het is de bedoeling dat je met 

behulp van aanwijzingen en GPS coördinaten op zoek gaat naar de schat (de geoca-

che dus…). Geocaching geeft iets extra’s aan een wandeling en is ook super leuk 

voor kinderen.  

Wanneer de schat gevonden is, is het niet de bedoeling de exacte ligplaats van de 

schat te verraden. Deze locatie moeten de andere schattenzoekers zelf vinden. Vaak 

staat er wel een hint op de site (zie voorblad). Het is juist de sport dat men een beet-

je moeite moet doen met zoeken om uiteindelijk verrast te worden.  

Als je gebruik maakt van een app als c:geo of “de standaard iPhone app” kan je de 

coördinaten op een eenvoudige manier zelf invoeren. Met deze app kan je bovendien 

nog andere schatten in Bever en omstreken ontdekken.   

 

Hoe starten? 
De eerste aanwijzingen vindt u terug rond het gemeentehuis. U dient de hieron-

der opgegeven coördinaten in te geven, naar de locatie toe te gaan en daar uw 

volgende aanwijzing te zoeken tot dat u uiteindelijk bij de kindvriendelijke schat 

terechtkomt. Opgepast, de volgende locatie wordt in de meeste gevallen weer-

gegeven in vogelvlucht, dus jullie dienen zelf nog de juiste wegen te kiezen. 

De zoektocht begint op volgende coördinaten:  

N 50 43.041 

E 003 56.509 

Verder op weg 
De eerste aanwijzing stuurt u naar een locatie en zo tonen ook de volgende lo-

caties op hun beurt, waar u naartoe dient te gaan. In totaal zijn er 6 locaties die 

jullie dienen te ontdekken, waarna jullie de schat zullen vinden. 

 

Wanneer u de schat vindt, die de twee heksen hebben nagelaten, schrijft u uw 

naam in het boekje van de schat om te bewijzen dat u de schat effectief hebt 

gevonden. In de schat zal je speelgoedjes vinden. Het is de bedoeling om een speelgoedje te ruilen tegen een ander voorwerp of 

een speeltje dat dezelfde of een hogere waarde heeft. Vergeet dan vervolgens niet om de schat op dezelfde plaats terug te zetten. 

Hou de schat geheim en laat vooral de kindjes of het kind in jezelf genieten! 

Heksen zijn gekend om hun heksendranken. 

Bevers erfgoed 
Het ongelukkige lot van onze Beverse heksen eindigde met een verbranding op de brandstapel. In 1596 volgde de openbare steni-

ging van een vrouw ergens aan de grens met Lessenbos. Vroeger werden vrouwen, die beschuldigd werden van hekserij op de 

brandstapel gegooid, zonder enig bewijs.  

 

 Religieuze vervolging van vermeende heksen nam pas een aanvang in de 14e eeuw. In het Europa van de vroege 15e eeuw kreeg 

men over hekserij angstbeelden: de heks bevriendt met de duivel. Het geloof dat heksen leden waren van een geheimzinnige dui-

velse sekte leverde de basis voor grootschalige vervolgingen. Processen, veroordelingen en executies werden gemeengoed in heel 

Europa en bereikten een hoogtepunt tijdens de 16e en 17e eeuw.  



De Makrallen 
In de gemeente Bever spreekt men 

van oudsher de beide landstalen. Een 

benaming die zowel in het Nederlands 

als in het Frans herkenbaar is, lag 

voor de hand. De kersverse vereni-

ging koos voor de naam “Makrallen” 

en “Macralles” als afgeleide van het 

Waalse woord “une macrâle”, wat 

“een heks” betekent.  

 

Bever, dier of 
gemeente? 
Bever (Frans: Biévène) is een ge-

meente in 

het Pajottenland, provincie Vlaams-Brabant in België.  De gemeente telt ruim 2.000 inwoners.  

 

De naam van de gemeente komt voor het eerst voor in 946, in een akte van de abdij 

van Gembloers. De graven van de Henegouw, ten zuiden van de Hene, veroverden in de elfde 

eeuw een deel van de gouw Brabant. Daardoor lag Bever tot het einde van de achttiende 

eeuw in het graafschap Henegouwen.  

 

In de Franse tijd maakte Bever deel uit van het departement Jemappes, nadien van 

de provincie Henegouwen. In 1963 werd Bever overgeheveld naar de provincie Brabant. 

Vlaams-Brabant bestond nog niet.  

Publiciteitsstunt 2016 
 

Midden december was er een opvallende publiciteitsstunt in het dorp. Zo prijkten plots op som-

mige verkeersborden een klever van een heks. Een duidelijke link naar het Beverse heksen-

verleden! Tot op heden weten we nog steeds niet wie er achter deze actie zit. 

Kiekenpoten-

worp 

Sedert 1992 sluiten de 

“Makrallen”, de dorps-

feesten van Bever, af met 

de “Gouden Kiekenpoot-

worp”. Het publiek pro-

beert de tientallen kieken-

poten in de vlucht te van-

gen. Aan sommige  is 

een flinke prijs, geschon-

ken door lokale han-

delaars, verbonden.  

Parkeermoge-

lijkheden 

Het is aangeraden om je 

te parkeren aan het ge-

meentehuis, naast de 

sportzaal. De parking is 

gratis. Daarnaast hebt u 

ook de mogelijkheid om 

aan de kerk te parkeren.  

Eten, drinken 

of overnachten 

Tijdens de wandeling zal 

u verschillende eet– en 

drinkgelegenheden pas-

seren. 

Had u graag de streek in 

meerdere dagen ontdekt? 

Onze gemeente biedt 

enkele slaap- en over-

nachtingsmogelijkheden 

aan.  

U vindt alle info terug  op 

www.bever-bievene.be/

index/economie/beverse-

handelaars 



Contact opnemen 

Voor meer informatie kan u altijd 

terecht bij:  

Nancy Duyms 

054 58 89 25                                 

nancy.duyms@bever-bievene.be  

U vindt ook meer informatie over 

de schat op:  

www.geocaching.com/geocache/

GC7FYT1. 

Wat lieten de heksen nu na? 
Dit dient u natuurlijk zelf te ontdekken.  

Vergeet niet…  
dat wanneer u de schat vindt, de inhoud ervan kan gewijzigd worden door een 

speeltje te ruilen met dezelfde of een hogere waarde. Geniet van de wandeling en 

hou het vooral plezant! 

Bever is een oase van heksenfolkore en mysteries,                                      
maar vooral een plek om tot rust te komen 

In samenwerking met : 

Gemeentebestuur Bever | Sportraad Bever | Makrallen Bever | Cultuurraad Bever 


