
10 MEI tem 15 SEPTEMBER 2020

WIN JE GEWICHT IN BIER !!!
1500€ waardevolle prijzen

Traject (+/-3Km) door Dendermonde centrum
Deelname slechts 8€
Ideaal met vrienden en of familie
Speelse formule ; iedereen ‘geslaagd’ !
Kan ook met de fiets
Met ‘n fotovraag ; interessant voor kinderen

Inschrijven in café ‘t Peirt Kasteelstraat 1-2 Dendermonde. Alle dagen open vanaf 
11u/zondag vanaf 9u. Maandag marktdag. Download via: rosbeiaardbierproevers.be

Bij inlevering antwoordblad, GRATIS een fles AYMON bier 75 cl !

Juwelier ORAPHI 
Oude Vest 136 

Dendermonde 9200

Vlasmarkt 33
9200 Dendermonde

schoenen



VOORWOORD  

 

Beste speurder, bierliefhebber, sympathisant. 

 

Als je dit leest wil dit zeggen dat je mee doet aan de wandelzoektocht 2020, georganiseerd door de Ros 
Beiaard Bierproevers.  

Met deze gezellige wandelzoektocht nodigen de Bierproevers je uit om in de pittoreske stad een 
ontspannende dag door te brengen. Een duidelijk beschreven parcours brengt je langs bekende en 
minder bekende mooie hoekjes van de stad. Een dertigtal vraagjes, de ene vraag al wat moeilijker dan 
de andere, zijn voor iedereen oplosbaar. Let op, hier en daar kan er wel eens een addertje onder het 
gras zitten. Goed nadenken is dus de boodschap.  

Als de Coronamaatregelen het toelaten ; Vergeet tijdens of na de zoektocht niet te genieten van een 
door de bierproevers, in samenwerking met brouwerij De Landtsheer, zelf gebrouwen Dendermonds 
streekbier ‘AYMON’. Een aangenaam en pittig rosblond biertje van 8 graden. 

De vereniging  ZYTHOS DENDERMONDE of de ROS BEIAARD BIERPROEVERS  werd opgericht in 1993. De 
basis van de werking is het sociale aspect tussen de leden bevorderen, de passie voor bier en voor de 
Vlaamse brouwtraditie en de biercultuur promoten. De naam van de vereniging verwijst zowel naar het 
Dendermonds historisch erfgoed als naar het eigen bier AYMON. 

Met deze zoektocht knopen de Dendermondse bierproevers terug aan bij de vroegere traditie van 
zomerse wandel- of fietszoektochten. We duimen dat het tijdens je bezoek aan Dendermonde stralend 
weer mag zijn en wensen je veel zoektochtgenot. 

Veel succes. 

 

 

 

François Van den Broeck.                                                                                                                                          
Degusterend lid en mede organisator van de zoektocht. 

 

 

 



REGLEMENT 

- Iedereen wordt geacht steeds de geldende Coronamaatregelen te respecteren ! 
- Deelnemers die de zoektocht van de website gehaald hebben, kunnen wanneer de horeca 

weer open gaat, ’n antwoordblad kopen in ’t Peirt. 
- De zoektocht loopt van 10 mei t.e.m. 15 september ’20. 
- De antwoordformulieren dienen, onder gesloten omslag, uiterlijk op 1 oktober ’20 in ‘t Peirt te 

zijn. 
- Iedereen die zijn of haar antwoordblad tijdig inlevert, krijgt een fles Aymonbier van 75cl. 
- Bovenop de fles bier is er een prijs voorzien voor de betere deelnemers. Deze zullen per 

schrijven hiervan op de hoogte gesteld worden. 
- Zoals elke zoektocht die respect heeft voor zichzelf durven er bij deze, zonder overdrijven, 

enkele ‘addertjes’ onder het gras zitten. 
- Een vraag dient opgelost te worden tussen twee weg- of plaatsbeschrijvingen. De twee 

beschrijvingen inbegrepen. 
- Een afbeelding telt voor de werkelijkheid. 
- Een woord tussen “….” (dubbele aanhalingstekens), wil zeggen dat men dit woord kan lezen. 

Voorbeeld: Hoeveel “zwaluwen” bevinden er zich op het huis met nr. “12” ? àHoeveel maal is 
het woord “zwaluwen” te lezen? 

- Lettertype speelt geen rol ; “VOGEL” = “vogel” = “Vogel”. 
- Zoek nooit iets achter glas of plexiglas, tenzij het bedoeld is als beschermingsglas of als het 

vermeld wordt.  
- Privaat eigendom betreden is verboden.  
- Op enkelvoudige vragen kunnen soms meervoudige antwoorden gegeven worden. Indien dit 

het geval is, dienen alle juiste antwoorden gegeven te worden. 
- Met de ‘onmiddellijke omgeving’ bedoelen we max. 10 meter van de plaats waar de vraag 

gesteld wordt. 
- Met de ‘omgeving’ bedoelen we max. 30 meter van de plaats waar de vraag gesteld wordt. 
- Noteer best je antwoorden eerst op je vragenbladen om ze daarna, na wijs overleg, over te 

schrijven op je antwoordenblad. 
- De wegbeschrijving is eenvoudig en bevat geen valstrikken. Mochten er onverwacht 

hindernissen of wegomleidingen opduiken, dan wordt de deelnemer geacht deze te omzeilen 
en op eigen oriënteringsvermogen de te vervolgen weg te vinden. 

- Snelheid speelt absoluut geen rol, neem rustig de tijd en respecteer overal de wegcode! 
- Iedereen neemt deel op eigen risico. De inrichter kan nooit vóór, tijdens of na de zoektocht 

aansprakelijk gesteld worden. 
- Tijdens de duur van de zoektocht, kan er noch mondeling, noch schriftelijk gediscussieerd 

worden met de inrichter. 
- Tegen de beslissing van de jury is geen verhaal mogelijk. 
- We vragen uitdrukkelijk geen afval langs het traject achter te laten. 
 

 



Verlaat ’t Peirt en steek de Dender over. 

Via de straat ‘Werf’, belanden we in de ‘Bogaerdstraat’. 

VRAAG 1 

Hoeveel is het verschil tussen het aantal afgebeelde dansende vrouwen en dansende mannen in 
deze straat ? 

VRAAG 2 

Welk woord bevindt er zich in deze straat tussen de betekenissen van ‘toestand zonder oorlog’ en 
‘mooie werken’ ? 

Op de driesprong, rechts de ‘Dijkstraat’ nemen. 

VRAAG 3 

Van welke grote, wilde en zeldzame grote kat vind je hier de naam ? 

VRAAG 4 

In Vlaanderen werd een tijdje na de fusie van 1977 een gemeentenaam omgedoopt naar ‘n naam 
die tevens de naam van een een bier is (dus niet verwijzend naar één van de deelgemeentes). Op 
het bieretiket ervan prijken deels dezelfde attributen als deze die je hier afgebeeld vindt. Geef ons 
de naam van het bier. Hint ; Niet verder dan 20 km van Dendermonde. 

VRAAG 5 

Tussen welke twee huisnummers wordt er in de Dijkstraat ’n tuimelaar afgebeeld ? 

Hou de Dender en zijn brug aan je rechterzijde en wandel links de ‘Vlasmarkt’ op. 

We zoeken alleen aan de linkerzijde van dit plein. 

VRAAG 6 

Waar werd, volgens gegevens ter plaatse, ‘n Dom gefusilleerd ? 

VRAAG 7 

Noteer de naam van het gebouw, waar sleutels je niet kunnen helpen om er vanop de Vlasmarkt 
binnen te geraken. 

 



VRAAG 8 

Welk woord, hier te vinden, omschrijven we als het taalkundig samengaan van ’n oude 
‘koudbloedige’ en een soort ‘oorlogstuig’ ? 

VRAAG 9 

Noteer, volgens gegevens ter plaatse, de voornaam van de persoon waarvan de familienaam 
(fonetisch) verwijst naar een bepaald soort gegist druivensap. 

VRAAG 10 

Als we de lidwoorden aan onze laars lappen, dan vinden we hier de naam van een een brouwerij 
(in de verkleinvorm). Welke brouwerij ? Hint ; Ze brouwen er ‘straffe’ en ‘zotten’. 

VRAAG 11 

Geef de naam en de naam van de locatie (hier leesbaar te vinden) van de brouwerij die 3 
Jodensterren (Davidssterren) in haar schild voert. 

Voorbij “Bar Proef”, naar links. 

We verlaten de Vlasmarkt ter hoogte van “Sint- Jorisgilde”, en nemen links de ‘Brusselse straat’, 
richting “Pearle”. 

‘Sint-Rochusstraat’, rechts laten liggen . 

De winkelstraat ‘Oude Vest’, links laten liggen. 

Voorbij “ING”, rechts het ‘Sint Alexius’ begijnhof binnen wandelen. 

Maak ’n wandeling in wijzerzin langs de oude geveltjes. 

VRAAG 12 

Van welke ‘ijsheilige’ is de naam hier te lezen ? 

VRAAG 13 

Als ik uit mijn kasteel in Pomerol kom, ben ik zeer duur en gegeerd. Als ik uit Bavikhove kom, ben 
ik ook gegeerd, maar veel minder duur. Beiden zijn we genotsmiddelen die je best met verstand 
drinkt. Mijn naam staat hier te lezen. Welke naam ? 

Verlaat het begijnhof en neem links. 



Neem links, de ‘Sint- Rochusstraat’. 

‘Gildenhof’, rechts laten liggen. 

VRAAG 14 

Ik ben hier groot, maar slechts deels in de kleur van ‘n edel metaal afgebeeld. Anders kon ik model 
staan voor ’n etiket van de brouwer wiens naam verwijst naar ‘hoge hopen met stukken gebakken 
klei’. Welk bier wordt hier bedoeld ? 

Neem links de ‘Begijnhoflaan’. 

VRAAG 15 

Weet je hoeveel het verschil in aantal tanden is tussen deze die zich bevinden op de eerste 
aandrijfas van de ‘jachtsluis’ en een gezonde volwassen mens ? 

Voorbij de woning met nummer “68”, de straat oversteken richting “Bastion VIII”. 

VRAAG 16 

Vogelkoppen uit mozaïek trekken onze aandacht omdat deze een omhooggewipte snavel hebben. 
Deze vogels hun naam lijkt een beetje op het Dendermonds dialect voor ‘teelballen’. Geef de naam 
van de vogels. 

Laat “Bastion VIII”, links achter je. 

Ter hoogte van “rijksadministratief centrum”, oversteken richting bruggetje. 

VRAAG 17 

Wat mag, volgens gegevens ter plaatse, een hengelaar hier niet doen om vissen naar zijn 
hengelstek te lokken ? 

Steek de Dender over. 

VRAAG 18 

Cryptisch. Hoeveel ‘gehandicapte konijnen’ bevinden er zich in de onmiddellijke omgeving van 
“VREUGDE” ? 

Tussen “Sas” en “1922” oversteken (‘Zwarte Zustersstraat’). 

 



VRAAG 19  

Hoeveel ‘marter- of rattenpootjes’ bevinden er zich in de ‘Zwarte Zustersstraat’ ? 

Vraag 20 

Cryptisch vraagje. Bij zwoel weer riekt het hier onwel. We hebben het ontdekt. Geen wonder er zit 
(fonetisch) ....  hun billen. Wie of wat bedoelen we met ‘...’ en is in deze straat in of achter 
gesmolten zand te vinden ? 

VRAAG 21 

Van welke Vlaamse stad, vinden we hier ’n naamgenoot afgebeeld ? 

‘Emiel Van Winckellaan’, rechts laten liggen.  

VRAAG 22 

Als deze die linksonder prijkt, de hoogste in rang is in haar orde, dan draagt ze de naam van een 
biertje uit een brouwerij die aan de Zenne ligt. Welk biertje ? Hint ; Ook ’n bazige schoonmoeder 
wordt zo genoemd. 

Einde weg links. 

Iets verder, rechts via het zebrapad oversteken. 

VRAAG 23 

Bewonder het standbeeld van pater Jan De Smet. Welke naam van ‘n ‘geuze’, bevindt er zich op 
dit werk ? 

VRAAG 24  

Maak een wandeling in tegenwijzerzin rond de kerk. We hebben enkele foto’s genomen en deze  in 
de brochure afgebeeld. Plaats de bij de afbeelding horende letters in de volgorde, zoals je deze 
tegenkomt. 

Laat de kerk linksachter je en vervolg de ‘Kerkstraat’. Hier zoeken we alleen links. 

 

 

  



VRAAG 24 

A 
B 

C D 

E 

F 

H 

G 

I 



VRAAG 25 

Als je de eerste onderste boven draait, wordt het de tweede. Als je de tweede onderste boven 
draait, wordt het de eerste. Noteer het huisnummer waar deze regel geldt. 

Voorbij huisnummer “24”, voorzichtig oversteken. 

We komen op de mooie grote markt. 

VRAAG 26 

Verander in ’n hier voorkomende naam van ’n bier, de eerste door ‘n tweede, zodat je de naam 
krijgt van een grappig klinkend Ardens gehuchtje. Welk bier ? 

Verlaat de grote markt links van het stadhuis en wandel voorbij het statige justitiepaleis. 

‘Kazernestraat’, links laten liggen. 

VRAAG 27 

Vraag over een in Dendermonde geboren actrice. We lezen hier ’n voornaam. Als je bij deze 
naam, de betekenis plaatst van ’n dame in ‘beschonken toestand’, krijg je de naam van een biertje. 
Welk biertje ? Hint ; deze dame schitterde in haar rol in de reeks welke we omschrijven als 
‘mensen met dezelfde bloedband’. 

Steeds rechtdoor, tot we terug aan ’t Peirt komen, waar drie volgende vragen resten. De laatste 
twee hangen aan het raam ; wanneer de horeca terug open gaat. (deze zijn downloadbaar).  

VRAAG 28 

Eén van het onafscheidelijk duo dat af en toe opdoemt in het werk van ene ‘JN’, zijn naam hangt 
hier. We hopen dat je de ontbrekende naam die we zoeken, niet gaat uitvoeren ! Tip ; fles in 
jaszak, groene jas en hoge zwarte hoed.  

VRAAG 29 

We hebben uit ’n spreuk, de klinkers weggelaten. Noteer de spreuk op uw antwoordblad. 

VRAAG 30 

Scrabbel met de letters in de vette balk, zodat je de naam krijgt van ’n bier uit ’n gemeente die 
grenst aan Dendermonde. Welk bier ?  

 



VRAAG 29 

R VRDRNKN R MR N HT GLS DN N D Z. 

 

 

VRAAG 30 

 

1                 

2                 

3                 

4                  

5                 

6                  

7                 

 

 

 

 

 

1 : Waalse trappist 

2 : Fruitbier 

3 : Er bestaat ook ’n Oost..., maar dit is geen bier 

4 : Kabouterbier 

5 : Bier met de naam van ‘5537’ 

6 : Vlaamse dichter& schrijver 

7 : Waar elke normale gezonde persoon er een heeft aan beide zijden 



 

 

 

 

 

SCHIFTINGSVRAAG 1 

We vragen om (eerlijk) je gewicht te noteren op het antwoordblad. Wat zal het gezamenlijk gewicht 
zijn (in gram) van de deelnemers die slechts drie foutjes hebben ? 

SCHIFTINGSVRAAG 2 

Hoeveel deelnemers zullen slechts 4 fouten hebben ? 

 

 

 

DANK VOOR UW DEELNAME ! 

ZEKER EN VAST UW ANTWOORDBLAD INLEVEREN ; U KRIJGT EEN FLES MET LEKKER 
AYMON BIER VAN 75 cL 
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