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Bescherm uzelf en uw omgeving.

Zoektochtregels

Neem, voor je enthousiast van start gaat, nog even heel aandachtig volgende 
afspraken door.

1.  Een tekst tussen aanhalingstekens moet je langs het traject kunnen terugvinden 
zoals deze geschreven staat in je opgave. Hoofdletters of kleine letters hebben geen 
belang, wel de spelling.
Voorbeeld: “KERKSTRAAT” is niet gelijk aan  “KERKSSTRAAT”.

2. Wanneer gevraagd wordt om een tekst, naam of woord te noteren, schrijf deze  
dan juist en volledig over. Hoofdletters of kleine letters hebben geen belang, wel de 
spelling. 
Voorbeeld: zie punt 1.

3. Je moet er vanuit gaan dat er in de tekst geen tikfouten voorkomen.

4. Gegevens op affiches, vlaggen of achter glas tellen niet mee tenzij duidelijk 
vermeld in de vraag of opgave.

5.  Een in het enkelvoud gestelde vraag kan meerdere oplossingen hebben.

6. Als je op zoek moet naar namen, dan moet je nooit op brievenbussen of 
deurbellen zoeken.

7. Als er in de opgave staat: ‘Kies uit’ dan moet je kiezen voor één van de mogelijke 
antwoorden.

8. Als bij een vraag ‘Vul aan’ vermeld staat, dan moet je enkel het ontbrekende 
woord/de ontbrekende woorden op je antwoordformulier noteren.

Opgelet:
Op maandag is het markt in het centrum van Dendermonde. 
Om alles veilig te laten verlopen is het sterk afgeraden die dag een 
zoektocht te plannen

Je start aan het infokantoor van Toerisme Dendermonde, Grote Markt. 
Je verkent de Grote Markt, een schitterend oestervormig, aflopend plein, volledig 
omzoomd door mooie gevels waardoor het wat doet denken aan dat van het 
Italiaanse Siena, bekend van de wereldberoemde palio of paardenrace.

Zie je een icoontje met een 
vergrootglas? Op deze plaats kan je 

een vraag vinden voor de Kids versie.

Vergeet ook niet onmiddellijk de fotovraag door te nemen! 
Deze staat op de laatste pagina.
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Vraag 1: 
Wat is de som van de jaartallen uit de 17de eeuw die je, omhoog kijkend dus 
boven ooghoogte, vanop het Marktplein aan de gevels van de gebouwen rond dit 
plein kan lezen? Hou enkel rekening met de vermeldingen op de gevels tussen het 
gebouw met huisnummer 15 en dat met huisnummer 38.

Voor het antwoord op vraag 2 hoef je niet te zoeken op gevels van horecazaken.

Vraag 2: 
Wat is het huisnummer van het huis dat in 1590 als benaming “DEN CLEYNEN 
SLEUTEL” (te lezen achter beschermplexi) droeg?

Je verlaat de Grote Markt rechts bovenaan, met het Vleesmuseum dus aan je 
rechterzijde, en je komt uit in de Kerkstraat die je oversteekt en daarna links volgt. 

Het antwoord op volgende vraag vind je langs de rechterzijde van de straat.

Vraag 3: 
Vul de ontbrekende familienaam aan: “NOT. L. ____________“

Je loopt tot aan het grote monument vlak voor de kerk, gewijd aan “DE SMET”.

Vraag 4: 
Hoeveel maal komt de letter ‘J’ voor op de stenen sokkel van dit monument? 
Kies uit: 1 keer – 2 keer – 3 keer

Je keert op je stappen terug en steekt aan het zebrapad de straat over, je stapt even 
links en daarna sla je rechts af, Beurzestraat.

 

70 meter verder bemerk je aan je rechterzijde de opvallende gevel van het Parket van 
de Procureur des Konings vol kleurrijke afbeeldingen van gezichten. Hier neem je links, 
Emiel Van Winckellaan. Voor het antwoord op de vragen verken je zowel de linker- als 
de rechterzijde van de laan.

Vraag 5:  
Wat is de familienaam van de kunstenares die de tinnen sculptuur ‘Die Hermeline’ 
maakte?

AntwoordenVragen
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Ja Nee

Vraag 6: 
Ga op zoek naar een gedenkplaat met “VOORMAN”. Wat is de voluit geschreven 
familienaam van een persoon die op deze gedenkplaat vermeld 
staat en wiens familienaam begint met de letter D?

Aan het einde van de laan, links, Ridderstraat

1ste straat rechts en de brug oversteken. Over de Dender vervolg je rechts, Vlasmarkt. 
Aan het eerste zebrapad oversteken. Je verkent de linkerzijde van deze Vlasmarkt, het 
pleintje voor het klooster én het pleintje helemaal achterin.

Vraag 7:  
Hoe oud was, volgens gegevens hier te vinden, Prudens Van Duyse toen hij 
overleed? Kies uit: 54 jaar – 55 jaar

Je vervolgt je weg door links de Brusselsestraat in te slaan, dé winkelstraat van 
Dendermonde. Hier hoef je enkel aan de rechterzijde uit te kijken naar de antwoorden 
op de vragen.

Vraag 8: 
Wat is of was, volgens gegevens hier te vinden, de naam van een “ARCHITECTE” uit 
Ixelles?

Vraag 9: 
Wat is of was, volgens gegevens hier te vinden, het beroep van “L. DE VOS” uit Aalst

Net na “ING PARKING” sla je rechtsaf, zodat je in het stille Begijnhof belandt. Bij het 
updaten van de zoektocht waren hier nog werken aan de gang waardoor je enkel via 
de linkerzijde het begijnhof kon verkennen. Het antwoord op volgende vragen vind je 
op de muren en gevels van de huisnrs. 1 tot 30.

Vraag 10: 
Daniel Evrard werkte, volgens gegevens hier te vinden, voor het begijnhof maar 
voor wie werkte hij ook nog?

Vraag 11: 
Heeft begijn “PAESCHYNTIEN NOENS” hier ca. 1626-1628 een woning opgericht, 
volgens gegevens hier te vinden? Kies uit: JA - NEEN 
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Vraag 12: vul aan: “TCONVENT  ….. DERT”

Vraag 13:  
Hoe werd/wordt de ‘Grootjuffrouw’ van het begijnhof nog genoemd, volgens 
gegevens hier te vinden?

Na je wandeling door het begijnhof neem je aan de uitgang rechts, je stapt dus verder 
de Brusselsestraat in.

Ter hoogte van de St.-Gilliskerk steek je de straat over en wandel je richting 
oorlogsmonument.

Het antwoord op volgende vraag vind je aan de achterzijde van dit monument waarbij 
je enkel op de onderste stenen zoekt, dus bij de namen van de slachtoffers uit de 
Tweede Wereldoorlog.

Vraag 14:  
Welke familienaam staat vlak onder de familienaam “PETS”?

Je verlaat dit plein door rechtdoor te lopen, Zwijvickstraat, daarna Nijverheidsstraat.

Vraag 15: 
Hoeveel jaartallen staan vermeld op een infobord met “ZWIJVEKEMUSEUM”? 

Breng een kort bezoek aan het openluchtmuseum via het lage poortje.

Vraag 16: 
Wat is, volgens gegevens hier te vinden, de naam van een herberg waarvan je hier 
nog een gevelsteen vindt die dateert uit het jaar 1789?

Je verlaat het openluchtmuseum langs hetzelfde lage poortje en neemt dan links. 

Aan het einde van de straat, links (Lindanusstraat)
Deze straat geeft uit op de Oude Vest die je rechts volgt.
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Rechts  Links

Aan de krantenwinkel op de hoek kijk je even rond je en daarna steek je de 
zebrapaden over, eerst rechtdoor, daarna links. Aan de overzijde van de Oude Vest 
loop je rechtdoor de Dijkstraat in.

Even verder bocht je links mee zodat je de Dijkstraat blijft volgen. Deze straat verken je 
zowel langs de linker- als de rechterzijde.   

Vraag 17:  
Welke naam en/of woord bestaande uit drie letters dat je aan de rechterzijde van 
deze straat tussen huisnrs. 55 en 31 op een gevelbordje vindt, eindigt op de letters 
‘OS’?

Aan het einde van de straat, sla je rechts de hoek om, Koningin Astridlaan.

Voor volgende vraag zoek je in de inham tussen huisnummer 12 en huisnummer 23, 
zowel aan de gevels van de huizen als op het pleintje voor de huizen.

Vraag 18:  
Hoeveel maal vind je hier het jaartal 1938 vermeld?  
Kies uit: 1 maal– meer dan 1 maal

Je steekt de brug over en je neemt links: Franz Courtensstraat. 

Aan je linkerzijde bemerk je het imposante gebouw waar de Rechtbank van Eerste 
Aanleg is gevestigd.

Vraag 19: als je met je gezicht naar de Rechtbank van Eerste Aanleg gericht staat, 
bevindt de sculptuur op foto A zich dan rechts of links van de sculptuur op foto B 
aan de gevel van dit gebouw? Kies uit: “RECHTS” - “LINKS” 

A B
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Net voor je terug op de Grote Markt belandt, nog een laatste vraag.

Aan de zijgevel van het belfort vind je een infobord rond de bombardementen en de 
schade die ze in Dendermonde aanrichtten tijdens WOI.
 
Vraag 20: hoeveel maal is “1914” vermeld op dit meertalige infobord?



Dendermonde gezien?

Dendermonde gevonden!

 Over het hele parcours 
hebben we in willekeurige volgorde 
een aantal foto’s genomen. Bedoeling 
is deze foto’s te verbinden met een 
vermelding (woord, naam, afkorting, 
getal of jaartal) die je in de buurt van 
de detailfoto kan vinden. 

Opgelet: je zal merken dat er 14 
vermeldingen zijn en slechts 12 
foto’s. Dat betekent dat twee 
vermeldingen niet in de buurt van de 
detailfoto’s zijn terug te vinden.

BURGERLIJKE 
OORLOGSSLACHTOFFERS

DHUIQUE 

19

PANNEKOEK

M

1914

LA RENAISSANCE

DIERICK 

LABOR

VERBANCK   

NB

1915 

JAN BROECKAERT

WORTELDANS

Schrijf jouw antwoord in de gele balkjes.

Fotovraag


