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KIDS

ZOMERZOEKTO
CHT

Dendermonde gezien?

Dendermonde gevonden!
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Bescherm uzelf en uw omgeving.

De zoektocht

Beste “Juniorzoeker en –zoekster”

Hierna vinden jullie een aantal vraagjes met bijhorende 
foto. Je komt ze één voor één tegen op je wandeling. Dus, 
kijk goed uit je doppen, je komt eerst foto 1 tegen, nadien 
2, enz... Heb je de foto gezien? Lees dan (of laat ma of pa, 
broer of zus voorlezen) het vraagje bij de foto.

Antwoord gevonden? Schrijf dit neer in het antwoordvakje. 
Kijk goed rond en wandelen maar. Let op het verkeer!

Belangrijk: De kids - zoektocht volgt hetzelfde traject als 
de volwassenen, dus de wegbeschrijving is hier niet terug 
opgenomen!
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Ja Nee

Grote Markt

Vraag 1:  
Is in dit huis een apotheek gevestigd? 
Kies uit: Ja-Nee

Antwoord: ____________________________________

Kerkstraat
Vraag 3: 
Wie is hier heilig? 

Antwoord: ______________

Vraag 4:
Noteer het huisnummer  
van het huis waar dit 
beeldje in een nis staat.

Antwoord: ________________________

Beurzestraat

Vraag 2: 
Welk woord staat hier voor “WIJNEN”?
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Emiel Van 
WinckellaanVraag 5: 

Waar is MOS de afkorting van?

Vraag 6: 
Wat is de voornaam van 
deze persoon?

Antwoord: ___________________

Vraag 7: 
Welke “MYN” vind je hier?
Antwoord: ________________________________________

Antwoord: 

Vraag 8:
Welke drie voornamen vind 
je hieronder?Begijnhof

Antwoord: 

Vlasmarkt
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Dijkstraat

Brusselsestraat  
- 

Oorlogsmonument Vraag 9: 
Vul aan: De Kleine _____

Antwoord: ________________________________________

Nijverheidsstraat  
-  

Openluchtmuseum

Vraag 10: 
Vul aan: IN DEN ____

Antwoord: 

Vraag 11: 
Welke familienaam vind je terug onder deze wel heel stille 
vogel?

Antwoord: 

Vraag 12: 
Geef het huisnummer van 
het huis waar Adhemar 
Smet is geboren.

Antwoord: 
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Antwoord: ________________________________________

Koningin 
Astridlaan Vraag 13: 

Wie is dit?

Vraag 15:
Tegen wat zijn we uiteraard allemaal?

Vraag 14:
Wie is dit? 

Franz  
Courtensstraat 

Antwoord: 

Antwoord: 
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Kleur jouw eigen 
“paardenkracht” 

paard in



Dendermonde gezien?

Dendermonde gevonden!


