Oplossingen: update “Dendermonde gezien? Dendermonde gevonden!

Foto’s volwassenen oplossingen
1: 19 (Dijkstraat, huisnr. 39)
2: Dhuique (Kerkstraat – huisnr. 20)
3: Labor (E. Van Winckellaan – huisnr. 6)
4: Verbanck (op oorlogsmonument achter de Sint-Gilliskerk, aan de voorzijde van het monument,
onderaan het beeld)
5: 1914 (Franz Courtensstraat, huisnr. 24)
6: Jan Broeckaert (Dijkstraat huisnr. 48)
7: M (Kerkstraat, huisnr. 44)
8: 1915 (op de gevel van de dagbladhandel op de hoek van de Oude Vest)
9: Worteldans (op een goudkleurige plaat voor het openluchtmuseum Zwijveke, aan de straatkant)
10: Pannekoek (op een steen in het openluchtmuseum Zwijveke)
11: La Renaissance (Grote Markt – gevel van huisnr. 34)
12: Dierick (in de gang die leidt naar het begijnhof, aan de rechtermuur)
Vermeldingen die niet voorkomen:
NB (bij foto 10, de N en de B worden niet apart weergegeven op de gevel)
“BURGERLIJKE OORLOGSSLACHTOFFERS” (bij foto 12 staat er “BURGELIJKE OORLOGSSLACHTOFFERS”
zonder R)

Oplossingen kinderzoektocht aangeduid met Fk…
Familiezoektocht na Vraag …
Fk 1: is in dit huis een apotheek gevestigd? Kies uit: Ja-Nee
Antwoord: Neen (Grote Markt, huisnr. 28)
Fk 2: welk woord staat hier voor “WIJNEN”?
Antwoord: fijne (aan de linkerzijde van de Grote Markt, naast een steegje)
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.
Antwoord: 4977: 1633 (huisnr 22) + 1659 (zonnewijzer Vleesmuseum) + 1685 (huisnr 30)
Vraag 2: wat is het huisnummer van het huis dat in 1590 als benaming “DEN CLEYNEN SLEUTEL” (te
lezen achter beschermplexi) droeg?
Antwoord: 23
Vraag 3: vul de ontbrekende familienaam aan: “NOT. L. ____________“
Antwoord: WALRAVE (huisnr. 44, onder de brievenbus)
Fk 3: wie is hier heilig?
Antwoord: Geest (Kerkstraat 42)
Vraag 4: hoeveel maal komt de letter ‘J’ voor op de stenen sokkel van dit monument? Kies uit: 1
keer – 2 keer – 3 keer
Antwoord: 3 keer (Joannes en Jesu in de tekst - rechts boven stenen boek: J)
Fk 4: noteer het huisnummer van het huis waar dit beeldje in een nis staat.
Antwoord: huisnr. 12 (Beurzestraat)
Vraag 5: wat is de familienaam van de kunstenares die de tinnen sculptuur ‘Die Hermeline’
maakte?
Antwoord: Inge Heyvaert (infobord op verhoogje, aan het begin van de Van Winckellaan)
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?
Antwoord: DOSFEL en DE DECKER (op de gevel van huisnr. 13: Dosfel staat in de tekst – De Decker
vind je terug aan de linkerzijde van de beeltenis)
Fk 5: waar is MOS de afkorting van?
Antwoord: Milieuzorg op school (E. Van Winckellaan, huisnr. 6)
Fk 6: wat is de voornaam van deze persoon?
Antwoord: Prudens (Vlasmarkt, op standbeeld op pleintje voor het klooster)
Fk 7: welke “MYN” vind je hier?
Antwoord: Vischmyn (Vlasmarkt, op het pleintje achterin)

Vraag 7: hoe oud was, volgens gegevens hier te vinden, Prudens Van Duyse toen hij overleed? Kies
uit: 54 jaar – 55 jaar
Antwoord: 55 jaar (op het standbeeld staat 1804-1859 – aan het einde van de Vlasmarkt vind je op
de gevel van een bloemenzaak een gedenksteen met daarop de maand waarin hij geboren is:
september en overleden is: november: hij was dus wel degelijk 55 jaar oud toen hij stierf)
Vraag 8: wat is of was, volgens gegevens hier te vinden, de naam van een “ARCHITECTE” uit Ixelles?
Antwoord: SMEKENS met de N ondersteboven! (rechts boven de deur van huisnr. 34)
Vraag 9: wat is of was, volgens gegevens hier te vinden, het beroep van “L. DE VOS” uit Aalst?
Antwoord: steenhouwer (links op de gevel van hetzelfde huisnr. 34)
Vraag 10: Daniel Evrard werkte, volgens gegevens hier te vinden, voor het begijnhof maar voor wie
werkte hij ook nog?
Antwoord: voor de kansarmen (links aan de muur in de gang die leidt naar het begijnhof)
Vraag 11: heeft begijn “PAESCHYNTIEN NOENS” hier ca. 1626-1628 een woning opgericht, volgens
gegevens hier te vinden? Kies uit: JA - NEEN
Antwoord: neen (op infobord aan huisnr. 20 is PAESSCHYNTIEN vermeld, dus met dubbele S )
Vraag 12: vul aan: “TCONVENT ….. DERT”
Antwoord: “GEFVN” (dus met V ipv U, aan gevel van huisnr. 22)
Vraag 13: hoe werd/wordt de ‘Grootjuffrouw’ van het begijnhof nog genoemd, volgens gegevens
hier te vinden?
Antwoord: meesteres (op infobord aan huisnr. 25)
Fk 8: welke drie voornamen vind je hieronder?
Antwoord: Jezus Maria Jozef (Begijnhof, huisnr. 20)
Vraag 14: welke familienaam staat vlak onder de familienaam “PETS”
Antwoord: PHILIPS én REUBENS (de naam Pets is 2x vermeld)
Fk 9: vul aan: De Kleine _____
Antwoord: reus (schuin rechts van het oorlogsmonument achter de Sint-Gilliskerk)
Vraag 15: hoeveel jaartallen staan vermeld op een infobord met “ZWIJVEKEMUSEUM”?
Antwoord: 7 (6 in de tekst op infobord en 1 jaartal in Romeinse cijfers op de tekening in
rechtertoren)
Fk 10: Vul aan: IN DEN ____
Antwoord: RAM (Zwijvekemuseum)
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?
Antwoord: IN ’T KLEYN KAETS-SPEL én (HET) KLEYN KAETSSPEL (op de muur net voor de toegang;
op de steen zelf vind je een licht andere naam en schrijfwijze dan op het smalle infobordje onder
de steen)
Fk 11: welke familienaam vind je terug onder deze wel heel stille vogel?
Antwoord: Eeckhoudt (Dijkstraat, huisnr. 118)

Fk 12: geef het huisnummer van het huis waar Adhemar Smet is geboren.
Antwoord: 55 (Dijkstraat)
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’?
Antwoord: ROS én LOS (Ros: huisnr. 51 en Los: huisnr. 33)
Fk 13: wie is dit?
Antwoord: Koningin Astrid (Koningin Astridlaan, op pleintje)
Vraag 18: hoeveel maal vind je hier het jaartal 1938 vermeld? Kies uit: 1 maal– meer dan 1 maal
Antwoord: meer dan 1 maal (1 maal op gevel van huisnr. 20 en 1 maal aan de achterzijde van het
beeld van koningin Astrid)
Fk 14: wie is dit?
Antwoord: Franz Courtens (Franz Courtensstraat, op een pleintje aan de linkerzijde)
Fk 15: tegen wat zijn we uiteraard allemaal?
Antwoord: tegen zinloos geweld (Franz Courtensstraat huisnr. 11)
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

Antwoord: rechts
Vraag 20: hoeveel maal is “1914” vermeld op dit meertalige infobord?
Antwoord: 5 maal (4 maal in de meertalige teksten en 1 maal onder de foto)

