
Je start deze zoektocht op de Grote Markt van Dendermonde. Dit jaar is er jammer genoeg geen
kerstmarkt op deze plek, maar gelukkig heeft de stad wel voor sfeer gezorgd met veel

versiering en een prachtige kerstboom. 

Vraag 1 is simpel: Hoeveel witte strikken vinden we terug in de kerstboom?

Vraag 2: Opdracht: neem een foto met je wandelbubbel voor deze kerstboom. 

Vraag 3: We kennen Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen en natuurlijk
Rudolph. Maar er is nog een negende rendier! Neem de vierde letter van het café waarvan Filip
de uitbater is, de tweede letter van het enige café waar je de kans hebt om 5u 's morgens nog

te kunnen binnen strompelen, de tweede letter van het café dat genoemd is naar de plaats
waar Marc Van Boven zijn artistieke uitlaatklep heeft, de eerste letter van het café dat niet
uitgebaat wordt door een heilige maar door Joël, de tweede en derde letter van het café dat

genoemd is naar een eiland in de Caraïbische Zee, en je kan de naam van het negende rendier
vormen. Wat is zijn naam?

Je draait je met je gezicht naar het stadhuis. Wandel de Grote Markt af naar rechts en loop de
straat in waar zich een beenhouwerij bevindt. 

Vraag 4: Vanessa Hudgens wordt zo stilaan de queen van de kerstfilms op netflix. In haar meest
recente film wordt ze voor de tweede keer geswitcht met een prinses die sprekend op haar
lijkt. Maar ik ben niet op zoek naar deze films. In een eerder uitgekomen kerstfilm wordt ze

verliefd op iemand die door een heks van de middeleeuwen naar de hedendaagse wereld wordt
gezonden. Wat was de functie van deze man, Cole, in de middeleeuwen, waardoor zijn uiterlijk

nogal opvalt wanneer hij de hedendaagse tijd binnenkomt? (TIP: de titel van de film is een
knipoog naar een film van Tim Burton)

Je stapt verder door deze straat, tot je water ziet. Je stapt het brugje van het Sas niet over,
maar kan wel even gaan zitten op de stenen bankjes naast het standbeeld om de volgende

vraag op te lossen:

Vraag 5: Jullie krijgen een deel van de tekst van een kerstlied te zien. In dit lied wordt 1 woord
meermaals herhaald. Welk woord is dit?

".................... to the world!
The Lord is come

Let earth receive her KIng
Let every heart prepare him room,

and heaven and nature sing, and heaven and nature sing,
and heaven, and heaven, and nature sing

...................... to the world!
The saviour reigns,

let men their songs employ,
wwhile fields and floods, rocks hills and plains

repeat the sounding ......,
repeat the sounding .......,

repeat, repeat, the sounding ........!"

Vervolg je weg langs deze kant van het water (steek dus zeker het brugje niet over), en blijf
langs het water lopen. Je komt zo bij het begin van de Tragel. Dit kleine stukje was nu ook niet
zo vermoeiend wandelen, maar zet je toch maar even op de bankjes die je tegenkomt om de

volgende vraag op te lossen:

Kerstzoektocht
Dendermonde



Vraag 6: 8 kilometer verwijderd van het stadje Rovaniemi in Finland, bevindt zich
het “officiële” dorp van de Kerstman. Misschien niet zo’n aanrader als je geen fan

bent van kou, maar over het algemeen kunnen we vermoeden dat zelfs de
grootste brompot vrolijk wordt in dit ……………………………! 

Je vervolgt je wandeling langs de tragel. Je wandelt voorbij de volkstuintjes en
wanneer je zo'n 20 meter verwijderd bent van de nieuwe gevangenisbrug, los je

de volgende vragen op:

Vraag 7 (K): De grote favoriet bij het kerstdiner is voor vele mensen de gevulde
kalkoen. Maar zo’n kalkoen is best wel groot en duur, dus een gevuld haantje is
vaak een volwaardig alternatief. Wanneer dat haantje gecastreerd is, eten we
gevulde ………………… Op het terrein naast je kan je er elke zaterdagnamiddag 

 steeds vinden!

Vraag 8 (K): Stel dat Dendermonde zich bevond in het universum van Dr. Seuss,
welk groen wezen zou je dan kunnen zien wandelen op de brug voor je, terwijl hij

naar de gevangenis gebracht wordt omdat hij Kerst wou stelen?

Je wandelt onder de brug en gaat naar links. Je vervolgt je weg zo’n 20 meter en
gaat dan opnieuw links. Nadat je een kapel bent tegengekomen, neem je de

eerstvolgende straat naar rechts.

Vraag 9: In “A christmas Carol” volgen we Ebenezer Scrooge, die bezoek krijgt van
3 geesten. Eentje uit het verleden, eentje uit het heden, en eentje uit de

toekomst. Deze geesten helpen hem een beter mens te worden. Met welk
scheldwoord kunnen we dit hoofdpersonage in het begin van de film

omschrijven? “Een ………… “ (Tip: lees alles wat je in je omgeving ziet, ook dat wat
op het eerste zicht niet goed leesbaar is)

Blijf deze straat volgen tot je links van je een woonzorgcentrum ziet. Van zodra je
kan, ga je naar rechts. Als je een deur met witte en gele strepen ziet, zit je goed.

Blijf wandelen tot je aan een overweg komt. 

Vraag 10 (K): Mocht je in een film van Robert Zemeckis zitten, dan zou de kans
bestaan dat er een trein aankomt met een geanimeerde Tom Hanks als

conducteur. Wat is de naam van de trein die Tom Hanks je zou aanmanen om in
te stappen?

Maar jammer genoeg zit je niet in een animatiefilm uit 2004, en moet je je tocht
wandelend verder zetten. Stap de overweg over.

Vraag 11: Sinds de vierde eeuw na Christus vieren we elk jaar een wel erg uit de
hand gelopen babyborrel. De initialen van de twee namen die je hier ergens kan
lezen, zijn ook de initialen van de baby die nog steeds alom gevierd wordt. Welke

twee namen bedoel ik?

Je gaat naar links.
Vraag 12: De plaats waar je bent zou kunnen doen vermoeden dat de mensen die

hier wonen hun huis allemaal op dezelfde manier verwarmen. Hoe?



Vraag 13 (K): Niet veel verder vind je een kerststal. Alle gebruikelijke figuranten zijn
aanwezig, zo ook de Drie Koningen: Caspar, Balthazar, en wie was die derde ook alweer?

Je blijft wandelen op deze straat en volgt dus de spoorlijn. Je neemt even halt aan de
straat rechts van je waar je een gebouw van Het Rode Kruis ziet. 

Vraag 14A: In de bijlage die ik heb meegestuurd vind je een detailfoto van iets dat zich
in deze omgeving bevindt. Aan jou om een foto te nemen van het volledige beeld. (Tip:

je hoeft hiervoor niet op de straat te blijven)
Vraag 14B (K): Michael Jackson zag iemand de kerstman kussen in 1970? Wie was dat?

Van zodra je het beeld gevonden hebt, keer je terug naar de hoofdstraat. Maar eerst
richt je je aandacht op de balken die je rechts van je ziet. 

Vraag 15: Hoeveel balken zitten er in deze constructie? Tel bij dit aantal het getal 1950
op en je vindt het jaartal waarin de allerbekendste Zweedse popgroep het nummer

"Happy New Year" uitbracht. Over welk jaartal en welke groep heb ik het?

Vervolg nu je weg langs de hoofdstraat tot je aan een tweede overweg komt.

Vraag 16: Geef een synoniem voor "alpenhut".

Steek de overweg over en wandel mee in de bocht. Blijf deze straat volgen. 

Vraag 17: Onderweg kom je aan de linkerkant een huis tegen met een heel groot
huisnummer erop geschilderd. Dit getal heeft een link met de man die elk jaar gevierd

wordt op kerstavond. Neem een foto van dit huis & wat is de link?

Je nadert stilaan het einde van deze straat, en ook het einde van de waterweg ernaast.
Neem een u-turn naar links rond het water en begin te wandelen met het water links

van je. Al snel kom je een kunstwerk van Kubussen tegen.

Vraag 18: We kennen allemaal de geboortedag van Jezus, maar weet je ook de leeftijd
waarop hij stierf? (Exacte bewijzen zijn hier niet van, maar het is de leeftijd die door de

meeste experts wordt aangenomen)

Geniet verder van je wandeling langs het water. Op het einde van de waterweg ga je
naar rechts en je vervolgt je weg in het groen (en van zodra je rechts gaat heb je een
tweede waterweg links naast je) tot je aan de andere kant van het sas komt van de
tweede brug die je tegenkwam bij het begin van je zoektocht. In de verte zie je een

speeltuin. Tijdens deze wandeletappe mag je kiezen waar je opdracht 18 uitvoert: langs
het water, of op de speeltuin. Het belangrijkste is dat je op het eind van je opdracht bij

de speeltuin bent.

Vraag 19: OPDRACHT -> Kies een kerstliedje, zing het samen met je bubbel en maak er
een kort filmpje van! Sla deze opdracht niet over, want ook hier krijg je punten voor! Let
tijdens het wandelen en zingen toch nog op je omgeving, zodat je vraag 20 kan oplossen:

Vraag 20 (K): Tijdens je wandeling langs het water naar de speeltuin, ben je een speciaal
huisje tegen gekomen. Welke gewezen priester, die in 2018 bekend werd in heel

Vlaanderen, besloot in 2019 nooit nog een middernachtmis te houden? (De voornaam is
voldoende)

Na het zingen stap je van de speeltuin richting de glascontainer en je blijft wandelen in
deze richting. 



Vraag 21: neem de bijlage erbij. Waar woont Frosty The Snowman? 

Nadat je het huis van Frosty hebt gevonden, neem je de eerstvolgende straat naar
links. Elke bocht die je nu tegenkomt, volg je naar links, tot je in een van de

winkelstraten van Dendermonde beland bent. Maar voor je je in de winkelstraat
begeeft, ga je even het monument op het plein voor je bestuderen. 

Vraag 22: Welke ijsprinses leerde ons in 2013 om alles los te laten en in 2019 om
onze ware aard te tonen? De tip die je vindt in je omgeving geeft je het juiste

antwoord, als je 1 letter verandert. Maar zelfs als je die letter niet verandert, klinkt
de naam hetzelfde. Over welke ijsprinses heb ik het en waar heb je de tip

gevonden?

Vraag 23: Neem de tekst "De Dendermondse droom van Britney Spears" uit de
bijlage erbij. Zet je misschien even op het bankje voor het monument om de tekst

te lezen en even na te denken over de volgende opdracht. Neem je tijd om de tekst
door te nemen, om te vermijden dat je straks steeds heen en weer moet gaan

lopen door de straat. 
Je zit nu met je gezicht naar de winkelstraat. Je loopt het plein af en wandelt naar
rechts de hele straat af. Alles wat je nu rond je ziet, kan belangrijk zijn. Het is de

bedoeling dat je de ontbrekende woorden in de tekst aanvult met een zaak
(horeca/winkel/...) uit deze straat. Soms wordt een deel van de zaak gebruikt, soms

worden de twee woorden waaruit een zaak bestaat afzonderlijk gebruikt in de
tekst. Aan jou om de ontbrekende woorden in te vullen én om een foto te nemen

van de zaken die gebruikt worden in de tekst. Succes!

Na deze opdracht ben je helemaal op het einde van deze winkelstraat beland. Je
blijft rechtdoor wandelen tot je aan de overkant staat van de eerste brug die je bij

het begin van de wandeling passeerde. Loop deze brug niet over, maar neem de
straat rechts met het water links naast je. 

Vraag 24: Neem de foto in bijlage erbij en zoek het huis op de foto.  
Hoe lang duurt het voor een dennenboom volledig volgroeid is? 

Verder in deze straat vind je drie standbeelden, eentje ervan is verschillend van de
andere 2. 

Vraag 25 (K): Wij hebben onze jenever, in Duitsland hebben ze Glühwein, in nog een
ander land hebben ze Glögg. Uit welk land komt deze plaatselijke

kerstmarktklassieker? Wat is de link met het standbeeld?

Je loopt verder in deze straat tot je nog een brug tegenkomt. Ga links en loop deze
brug over, of doe zoals de drie kindjes en dans de brug over. 

Vraag 26: Met het liedje "When upon a december" en de mooie animaties van een
ondergesneeuwd Rusland, werd de film Anastasia meteen een kerstklassieker

onder de tekenfilms. Wanneer kwam hij uit? 

Voor je zie je een heel tof café dat jammer genoeg gesloten is. Ga naar links, terug
op weg naar de Grote Markt. 

Vraag 27: Neem de bijlage erbij en zoek het appartement met de kerstman op
de foto. Probeer te negeren dat de persoon die hier woont haar ramen is
vergeten kuisen voor ze deze zoektocht begon samen te stellen, en los de

droedels op die aan de deur hangen ;-) 



Schiftingsvraag: Hoeveel kilo zout was er nodig voor het sneeuwlandschap?

Vraag 28: Je ben aan de laatste vraag van deze zoektocht beland! Proficiat!
Voor deze vraag doe je het volgende:

Neem de tweede letter van antwoord 16, de vierde letter van antwoord 10, de derde letter
van antwoord 7, de eerste letter van antwoord 10 en de vijfde letter van de jongensnaam in
antwoord 11. Neem dan de vierde letter van antwoord 8, de vijfde letter van antwoord 4, en

de tweede letter van antwoord 25. We zijn er bijna! Neem nu de vijfde letter van de
meisjesnaam in antwoord 11, de vijfde letter van antwoord 3, de tweede letter van antwoord

7 en de zesde letter van antwoord 4. Nog 1 woord te gaan! Neem de derde letter van
antwoord 4, de derde letter van antwoord 25, de zesde letter van antwoord 25, de vierde

letter van antwoord 4, de vijfde letter van antwoord 16, de tweede letter van antwoord 8, de
eerste letter van antwoord 13, de tweede letter van antwoord 10, de zesde letter van

antwoord 7, de vierde letter van antwoord 25, en de eerste letter van antwoord 9.

Heb je de zin gevonden? Roep hem dan samen met je gezin voor de camera en voeg er
eventueel een originele wens aan toe! 

Hier eindigt je kerstzoektocht! 
Ben jij samen met je wandelbubbel de grootste kerstkenner van Dendermonde? 

Dat ontdek je midden januari! 

Bedankt voor jullie deelname, hopelijk heb ik jullie een fijne wandelnamiddag bezorgd! 

Fijne feestdagen,

Babette


