
Valentijnszoektocht
Dendermonde

Je start deze wandeling aan de de ingang van het Daniël Schellekenspark. Kijk bij de
start goed hoe laat het is en noteer dit.  Blijf even staan aan de ingang en los volgende

vragen op:
 

1) Van 1995 tot 1997 was het programma “Liefde op het eerste gezicht” op VT4 een groot
succes. Wie presenteerde dit programma? Jo …………………

2) Het had evengoed een vraag kunnen zijn voor mijn kerstzoektocht, want deze film
speelt zich af in de kerstperiode. Maar hij gaat vooral over liefde, eigenlijk. Over welke

film heb ik het, en wanneer kwam hij uit? (Tip: het antwoord voor de film zit in de
vraag, het jaartal vind je ergens op deze locatie terug.)

 
Je loopt het park in. Laat je kinderen, of je innerlijke kind, los en ga op zoektocht! Neem

de foto uit de bijlage erbij en ga op zoek naar het detail op de foto. 
3) Waar vind je deze pijl? Neem er een foto van!

4) Als er op elk bankje in dit park een koppel zit, en vier vrienden picknicken op het
grasveld, hoeveel mensen zitten er dan in totaal in het park?

 
Je loopt het park uit langs de andere kant dan je bent binnen gekomen, je vertrekt aan
de zonnewijzer en laat de heuvel achter je. Je moet hiervoor 4 treden bewandelen. Blijf
nadien rechtdoor lopen (met de viaduct rechts naast je, maar je gaat er nooit op) tot je
niets anders kan dan links gaan. Loop deze straat af en zoek het voorwerp waarvan je

een foto ziet in bijlage.Heb je het huis gevonden waarvoor dit voorwerp zich bevindt, ga
dan even op het bankje ervoor zitten.

 
5) 14 februari is niet overal een dag waarop de liefde gevierd wordt. In welk land,

waarvan je de kleuren van de vlag voor je kan zien, is 14 februari een ongeluksdag? 
 

6) Naast het bankje zie je een verlichtingspaal. Deze gaan en blijven aan tijdens een
vaste periode in een etmaal. Niet zo in Taplow, een stadje net buiten Londen. Daar

heeft het stadsbestuur besloten om een knop op een lantaarnpaal te monteren, zodat
deze aan en uit kan. Waarom? (Tip: denk aan het thema van deze zoektocht! )

 
Je loopt nu verder deze straat door langs het water. Op het einde van deze straat zie je
rechts van je een gebouw dat recreatie aanbiedt. Je hoeft niet naar de ingang van het

gebouw te gaan, maar je loopt de parking over naar de speeltuin die zich voor het
gebouw bevindt.

 
7) In 2024 zullen de Olympische Spelen zich afspelen in een van de meest romantische
steden ter wereld. Welke stad is dat? (Tip: 1 van de speeltuigen op de speeltuin heeft

een beetje de vorm van het meest iconische bouwwerk van de stad)
 

Loop terug naar het einde van de straat langs het water. Je loopt deze keer weg van het
recreatiegebouw, richting een drukkere baan. Je gaat op deze baan naar links, maar

steekt de straat niet over.



MADE - TO -ORDER

We  accept  orders  for  custom  cakes ,  

cupcakes ,  pies ,  and  pastries

Please  allow  us  3-5  days  to  complete  your  order

P r i c e s  v a r y  d e p e n d i n g  o n  o r d e r

8) Vul de tekst aan van dit nummer van The Rolling Stones:
 

"I met a gin-soaked, bar-room queen in Memphis
She tried to take me upstairs for a ride

She had to heave me right across shoulder
'Cause I just can't seem to drink you off my mindIt's 

the …….. ……… women
Gimme, gimme, gimme the ………. …………. blues

 
9) Als je de vorige vraag juist hebt, sta je aan de goede locatie om de volgende opdracht uit te voeren:

Geen betere plaats dan deze om de muziek challenge aan te gaan! Kies een liefdeslied en zing het samen met
je bubbel voor de camera. Stuur het resultaat nadien door naar contact@devliegendevlaming.be

 
Je loopt nu verder langs deze drukke baan, tot je aan een rond punt komt. Steek de straat over richting de

frietzaak en wandel de winkelstraat in. Vanaf hier krijg je vragen waarvan je de vragen doorgaans kan vinden
om je heen, zonder dat je onderweg wordt gevraagd om te stoppen. Het is dus de bedoeling dat je zelf heel

goed op alles om je heen let.
 

10) Vandaag is het gelukkig ondenkbaar om te moeten trouwen met je nonkel, maar rond 480 v. Christus was
dat perfect normaal. Zo trouwde Gorde met haar half-nonkel, en werd zo koningin van Sparta. Haar man stierf

samen met 300 Spartanen tijdens de slag bij Thermopylae. Wat was zijn naam?
 

11) “Close your eyes, give me your hand. Do you feel my heart beating?” is een fragment uit een overbekende
love balad van The Bangles. Wat was de titel van dit nummer, dat we vermoedelijk tot in de eeuwigheid zullen

moeten horen op de radio? (Tip: kijk goed rond in je omgeving voor een (fonetisch) link)
 

12) Onderweg kom je een zaak tegen die in eerste instantie een link met Griekenland zal geven. Deze zaak is
echter genoemd naar de Zuid-Afrikaanse oma van de eigenares. Tijd dus voor een vraag met Zuid-Afrikaans

tintje!
Wat is een wipmat?

A) Een bed
B) Een trampolin

C) Een springkasteel
 

TIP: Doe je deze zoektocht op zondag 14 februari? Dan kan je buiten aan deze zaak even klinken met je
Valentijnsbubbel! Misschien geeft Alicia jullie wel het antwoord op de vraag in ruil voor de aankoop van een

glaasje cava ;-)
 

13) Wat is de belangrijkste reden waarom veel eerste dates geen vervolg krijgen? Het niet voelen van een
………..

 
Nadat je de koffiebar gepasseerd bent, steek je het zebrapad over. Je loopt de andere winkelstraat in, richting

de bekendste boekhandel van Vlaanderen.
 

14) In de etalage van deze boekhandel zie je een boek dat de basis is geweest voor een van de populairste én
meest romantische series van het moment! Grootste gespreksonderwerp van de fans? De knappe, vrijgezelle

hertog! Neem een foto van het boek en hoe heet de Netflix serie?
 

15) Wat is nog steeds het meest sexy soort slipje volgens de meeste mannen?
 

16) Welke Franse actrice en dierenrechtenactiviste werd een sekssymbool na haar verschijning in de film “Et
Dieu Créa la femme”, van Roger Vadim? De initialen van haar naam vind je terug in de ijsbar die je passeert.

 



17)Zij was een egyptische koningin, hij was een romeinse consul. Hun liefde is een bron geweest
voor Shakespeare, die een stuk schreef met hun namen in de titel. Je vindt de initialen van deze

namen terug in de naam van een kledingketen die je passeert. Wat was de naam van het
toneelstuk?

 
18) Aan de overkant zie je een filiaal van een bekende Nederlandse keten van drogisterijen. Je
mag gewoon aan deze kant van de straat blijven om de vraag op te lossen. Het bruidsboeket

bestaat al sinds de romeinse tijd. Toen werden er echter geen bloemen in gestoken, maar andere
zaken die zorgden voor een lekkere geur. Wat werd er in een romeins bruidsboeket gestoken?

Waarom?
A: Om de vrouw beter te laten geuren

B: Om kwade geesten te verjagen
C: Om ongedierte tijdens de ceremonie te verjagen

 
19) Een traditionele bruidssluier wordt vaak vervaardigd uit een materiaal dat ontstaan is in

Europa in de 15de eeuw, vermoedelijk in Vlaanderen. Wat is de naam van dit materiaal?(Tip:  de
site van het voormalige historische gebouw dat je langs je route passeert, wordt onder handen

genomen door een vastgoedontwikkelaar en verbouwd tot “Het Hof van Saeys”. Als je de
vastgoedontwikkelaar kent, vind je een link met het materiaal)

 
20) “We’ll always have Paris”, “Play it, Sam” en “Here’s looking at you, kid”, zijn de bekendste

quotes uit deze romantische film uit 1942, met onder andere Ingrid Bergman in de hoofdrol. Wat
is de naam van deze film?(Tip 1: De interieurwinkel die je passeert geeft de eerste 4 letters van de

titel van de film, Tip 2: het is ook een Marokkaanse stad)
 

Je vervolgt je weg langs deze straat, tot je naar links kan. In deze straat kom je een heel tof café
tegen.

 
21) Welke on-officiële feestdag werd in het leven geroepen in het programma “De Schalkse

Ruiters”, en wordt beschreven als: “De dag waarop je ongestraft vreemd mag gaan.” Hij vindt
plaats op 1 november.

 
22) Loop nog even verder in deze straat, en van zodra je kan, ga je naar rechts. Voor de liefde doet
een mens al eens gekke dingen. Zo ook Don Quichot De La Mancha, in de gelijknamige roman van
Cervantes. Door het stellen van goede daden hoopt Don Quichote in de gunst te komen van zijn
grote liefde Dulcinea. Wat is de hoofdstad van Castiië de la Mancha, waar Don Quichot vandaan

komt?
 

23) Wat is nog steeds - in niet-coronatijden - de favoriete plaats voor een eerste date?
 

24) Ze vormden een van de mooiste koppels uit “The Golden years” van Hollywood. Zij was 19
toen ze elkaar ontmoetten op de set van “To Have and Have not” (1944), hij 45. Ze kregen twee
kinderen en bleven getrouwd tot hij stierf, in 1957. Haar naam was Lauren Bacall, zijn initialen
waren H.B. Wat was zijn familienaam? (Tip: Je vindt zijn naam hier ergens op een bordje, als je 1

letter weg laat en de laatste letter verandert)
 

Je bent nu aan het einde van deze straat en wandelt over het water. Nog een filmvraag! 
 

25) Meryl Streep speelt in deze film de rol van Francesca, een brave huisvrouw die verliefd wordt
op de avontuurlijke fotograaf Robert, gespeeld door Clint Eastwood. Hij is in het gebied om

historische bouwwerken te fotograferen. Vul de titel van de film aan: “The ……………………… of
Madison County.

 



Je bent nu over het water en gaat naar links. Ga op zoek naar de locatie van de foto in bijlage.
26) Los de droedels op die je op de ramen vindt.

 
26) Je kan ook enkele covers van boeken terug vinden op de ramen. Zij hebben elk een letter. Ik

geef jou de koppels uit deze boeken, aan jou om ze aan het juiste boek te linken!
 

- Mark Darcy & Bridget Jones
- Jacob & Bella

- Hazel & Augustus
- Achilles & Patroclus

- Anastasia & Christian
- Jamie & Claire

- Scarlett O'Hara & Rhett Butler
- Fitzwilliam Darcy & Elizabeth Bennet

- Jip & Janneke
- Jane & Mr. Rochester

 
27) Nog in deze etalage vind je 2 kaders terug met 2 powerkoppels. Wat zijn hun namen?

 
28) Loop richting het stadhuis. Een huwelijk is in Dendermonde pas geldig als het voltrokken

wordt in ons Stadhuis door een schepen. Er is echter 1 week per jaar dat je hier niet terecht kan
voor een huwelijk. Welke week is dat?

 
29) Kies een moeie locatie uit in de buurt van het stadhuis. Een persoon uit je bubbel moet een
ander "ten huwelijk" vragen. Film dit aanzoek. OPGELET! Minstens 3 van de volgende woorden

moeten uitgesproken worden tijdens dit aanzoek:
 

Paard/ Ademhalingstechnieken/ Boterbloempje/
Paringsdans/Levensvreugde/Dendermonde/Boodschappenlijstje/Trommelvlies

 
De origineelste aanzoeken krijgen 5 bonuspunten, dus zelfs als je het minder goed deed tijdens de

zoektocht, kan je nog winnen met je originaliteit! 
 

Je bent nu klaar met de zoektocht! Kijk hoe laat het is, en noteer dit. 
 

SCHIFTINGSVRAAG: Hoeveel minuten verschilt de duur van jouw deelname met het kortste
huwelijk ooit?

 
Stuur je deelnemingsformulier door naar contact@devliegendevlaming.be, of stop het in de bus

van Franz Courtensstraat 9A!
 

Bedankt voor jullie deelname!


