
 

 

 

 

REGLEMENT 

Lees dit reglement zeer aandachtig, het zal je helpen bij het oplossen van de vragen en bevat ook nuttige tips! 

1.Bij vragen gevolgd door “kies uit” of “K.U.” is maar één van de opgegeven antwoorden het juiste antwoord en mag 

je dus nooit meer dan 1 antwoord kiezen. Bij vragen gevolgd door “mogelijke antwoorden” of “M.A.” is er minstens 

één juist antwoord, maar kunnen er ook meerdere juiste antwoorden zijn en in dat geval moet je alle juiste antwoorden 

geven.  

2.“In de omgeving” = in een straal van 25 meter, het herkenningspunt inbegrepen (bv. “in de omgeving van het 

standbeeld van Martens”, dan zoek je op het standbeeld zelf + 25 meter) / “In de onmiddellijke omgeving” = in een 

straal van 15 meter, het herkenningspunt inbegrepen / “Bij” = in een straal van 5 meter, het herkenningspunt 

inbegrepen. “Op of aan een gebouw” is op het gebouw of er aan bevestigd (bv. een deur, een raam, een 

uithangbord aan de muur enz.) De hoogte speelt geen rol in de bepaling van de zoekruimte.  

3.Wat tussen dubbele aanhalingstekens staat moet als exact te vinden/te lezen tekst of exact te noteren tekst 

worden beschouwd, bv “kerk” je moet zoeken naar het woord “kerk” en niet naar een echte kerk. Wat niet tussen 

aanhalingstekens staat betekent een echt gegeven, bv kerk je moet zoeken naar een kerk, of naar een afbeelding van 

een kerk, want een afbeelding telt in een zoektocht altijd voor werkelijkheid: een afbeelding van een kerk is een kerk, 

een afbeelding van een walvis is een walvis enz. Een deel van het geheel telt ook voor het geheel, bv. een 

leeuwenkop = een leeuw.  

4.Als je een gegeven moet noteren dat je ter plaatse vindt, noteer dan steeds juist en exact zoals je het ter plaatse 

vindt. Hoofdletters of kleine letters, kleur, vorm van de letters, grootte of lettertype heeft geen belang, bv. “ABC” = 

“abc” = “AbC” = “abc”. Maar de spelling en spaties in teksten hebben wel belang, bv. “theater” is niet hetzelfde als 

“teater”, en “kerktoren” is niet hetzelfde als “kerk toren”. Accenten en punten op letters mag je wegdenken, bv. é = è  

= e en ook i = I = i zonder puntje. Leestekens (punten, komma’s, enz.) in teksten mag je niet wegdenken. 

Jaartallen moeten steeds correct zoals ter plaatse te vinden genoteerd worden (I of J is niet hetzelfde als 1).  

5.Prisma is niet nodig, deze zoektocht is perfect oplosbaar enkel met gegevens ter plaatse en wat parate 

kennis, zonder raadplegen van woordenboeken. Zoek dus geen vallen op bijkomende betekenissen van woorden 

in Prisma en ook niet op een Prisma-betekenis die afwijkt van de algemeen gangbare betekenis, en bij het zoeken 

naar bv. namen van een dier zijn algemeen gekende dieren (die elke normale mens kent ook zonder een 

woordenboek te moeten raadplegen) voldoende als antwoord.  

6.Een vraag kan meer dan één juist antwoord hebben dat je ter plaatse kan vinden, ook als ze in het 

enkelvoud gesteld is. Vraag je daarom bij elke vraag af of er nog een antwoord te vinden is, ook als je al 1 of 2 

antwoorden gevonden hebt. Soms zal de inrichter je helpen door te vermelden ‘één antwoord’, in dat geval hoef je 

uiteraard niet naar meer dan één antwoord te zoeken. Toelichtingen tussen haakjes (  ) zijn ook steeds bedoeld om je 

te helpen, en nooit om je in de val te lokken, te misleiden of op het verkeerde been te zetten.  

7.Een en één is niet hetzelfde. Een betekent “1 of meerdere”, één of 1 betekent “1 en slechts 1, niet meer of niet 

minder”. Een aantal moet in een zoektocht steeds juist zijn, als ik je bijvoorbeeld vraag of er 2 bomen staan dan is 

het antwoord “neen” als er maar 1 boom staat, maar ook “neen” als er 3 bomen staan. Enkel als er precies 2 bomen 

staan, niet meer of niet minder, mag je antwoorden met “ja”.  

8.Alles wat de inrichter meedeelt in de tekst op het routeblad of in het reglement moet je steeds blindelings voor 

waarheid aanvaarden en heeft voorrang op informatie ter plaatse of parate kennis die hiervan afwijkt. Stel bijvoorbeeld 

dat de inrichter in de tekst zegt dat er in de fontein een beeld van een leeuw staat. Ter plaatse stel je echter vast dat 

dit geen leeuw maar een arend is. Toch moet je, indien daarnaar gevraagd, antwoorden dat er een leeuw te zien is.  

9.Romeinse cijfers zijn I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M =1000. Arabische cijfers zijn 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Namen van muzieknoten zijn ut, do, re, mi, fa, sol, la, si. Klinkers zijn enkel a,e,i,o,u,y.  ij is geen 

klinker maar twee letters en is daarom niet gelijk aan y.  
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10.Bij “volgens gegevens ter plaatse” maak je alleen gebruik van wat je ter plaatse  vindt om de vraag te 

beantwoorden en haal je dus geen antwoorden uit je zoektochtbundel. Bij “volgens gegevens” telt niet alleen wat je 

ter plaatse of verderop het parcours vindt maar ook alle informatie waarover je beschikt in je zoektochtbundel 

(reglement, wegbeschrijving, toeristische informatie enz.) en die een antwoord zijn op de gestelde vraag mee. 

11.Naam en wezen is niet hetzelfde. “Welk dier zit verborgen in een woord” = geen. Er kan immers geen dier in een 

woord zitten. Vraagt de inrichter daarentegen “welke naam van een dier zit verborgen in een woord” dan antwoord je 

met het dier of de dieren waarvan je de naam kan vinden in een woord op het bord. Een naam van een persoon kan 

zowel een voornaam (al dan niet afgekort) als een familienaam zijn. Verborgen in een woord: in ‘kakkerlak’ is o.a. 

verborgen ‘kak’, ‘lak’, ‘la’, ‘akker’ enz. Maar ‘kakkerlak’ zit niet in zichzelf verborgen. Omgekeerd verborgen in een 

woord: in ‘pissebed’ is o.a. ‘sip’, ‘bes’ en ‘eb’ omgekeerd verborgen.  

12.(gv) op het einde van de vraag betekent:  de vraag bevat geen enkele val / is geen strikvraag. (gv) na een 

woord in het midden van de zin betekent: zie geen valstrik in het gebruik van het woord waarop (gv) slaat. Er ligt 

geen enkele val op voorzetsels (op, in, over, tegen,enz.) en ook nooit op het woordje ‘of’, bv. ‘links of rechts’ = ofwel 

links, ofwel rechts ofwel allebei. Zoek ook geen val op het woord “bord”. Materiaal waaruit het gemaakt is speelt geen 

enkele rol. Een bord kan wel uit meerdere delen/platen bestaan maar blijft nog altijd hetzelfde bord.  

13.Zoek niets achter glas (ramen, vensters) en houd geen rekening met gegevens achter glas (ook niet met 

gegevens die aan de binnenkant van het glas vastgekleefd zijn). In glas (bv. een glasraam) of achter beschermglas 

aan (info)borden, menukaarten van restaurants of aan een heiligenbeeld telt wel. Wat op luifels, stickers, doeken of 

spandoeken staat telt mee; vlaggen en wimpels niet.  Zoek niets op brievenbussen, deursloten en bellen. 

14.Belangrijk is het verschil tussen “de/het” in de vraag of “een”. Als ik vraag naar gegevens op ‘een bord’, en er 

zijn meerdere borden die aan het gevraagde voldoen aanwezig binnen de zoekruimte, dan tel je alle gegevens op 

verschillende geldende borden samen en geef je één globaal antwoord. Als de vraag gaat over “het bord” en er zijn 

meerdere borden die aan het gevraagde voldoen aanwezig binnen de zoekruimte, dan antwoord je per bord apart en 

geef je dus twee, drie, of meer antwoorden op de vraag afhankelijk van het aantal borden. Hetzelfde geldt voor bv. “de 

plaat” of “een plaat”, “het beeld” of “een beeld”, “het woord” of “een woord” enz.  

15.Je moet op geen enkele vraag antwoorden met “geen”, “niets”, “niemand”, “nul”, “0”, “onbepaald”, “kan ik 

niet weten” en dergelijke tenzij dit is voorzien in de opgegeven antwoordmogelijkheden. Elke vraag (een vraag 

herken je aan een vraagteken) moet wel beantwoord worden. Er kan hier of daar ook een strikvraag 

voorkomen. Lees daarom elke vraag zeer aandachtig, en antwoord alleen op wat er gevraagd wordt. In de tekst 

staan zeker nooit tikfouten/spelfouten. Staan die er wel, dan moet je ervan uitgaan dat de samensteller met opzet 

dit zo geschreven heeft. Soms wordt in plaats van een vraag te stellen een opdracht gegeven bv. “noteer”, “vermeld”, 

enz. Elke opdracht moet dan ook steeds uitgevoerd worden.  

16.Overleg na de zoektocht eens over de antwoorden met vrienden of kennissen. Door elkaar te helpen zal je 

beiden betere resultaten behalen. De samensteller of controleur benaderen is valsspelen en dus verboden. Op 

mails met vragen om verduidelijking, hulp of toelichting zal niet gereageerd worden, dus bespaar u de moeite. Dit is 

een zoektocht, dit betekent dat het vooreerst gaat om goed zoeken. Hoewel we deze zoektocht bewust niet te 

moeilijk hebben gemaakt, zal niet elk antwoord zich zomaar direct in het zicht, op ooghoogte of groot aan een gevel 

bevinden. Er kan al eens een antwoord te vinden zijn op een minder evidente plaats, in de hoogte, op de grond, enz.  

                                      



ROUTEBLAD 

Welkom op de 3de Denderroute-zoektocht in Aalst! Vooraf nog een leuke tip: het is zeker en vast 

de moeite waard om de 360° film (gratis) in het toeristisch infokantoor te ontdekken.  

Je stapt binnen in een mini-cinemazaal waar je in 7 minuten tijd het allerbeste van Aalst en haar 

deelgemeenten te zien krijgt. Een unieke ervaring! (Dit is echter niet nodig voor het oplossen van 

de vragen van de zoektocht). 

Na Geraardsbergen (2014) en Ninove (2015) is het dit jaar de beurt aan het mooie Aalst. 
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Aalst (Frans: Alost) is de tweede grootste stad (na Gent) in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De stad telt 

meer dan 83.000 inwoners (2014), die Aalstenaars worden genoemd. Aalst is vooral bekend voor zijn carnaval. 

Sint-Maarten is de patroonheilige van de stad. Aalst is gelegen aan de rivier de Dender, waarin in de 

deelgemeente Hofstade de Molenbeek-Ter Erpenbeek uitmondt. 

Aalst is het meest bekend om zijn jaarlijks carnaval en zijn carnavaleske vete met de stad Dendermonde over de 
rechten op het Ros Beiaard en ook wel om zijn 'Zwarte Man', het standbeeld van Dirk Martens in het midden van 
de Grote Markt. Dirk Martens drukte het eerste boek met losse letters in de Nederlanden; hij was bevriend met 
Erasmus. 

Een al even beroemde telg is de romanschrijver Louis Paul Boon. Aalst maakte in het begin van de 20e eeuw ook 
een stukje van de Belgische politieke geschiedenis met als centrale figuur priester Adolf Daens (broer van Pieter 
Daens), over wie Louis Paul Boon overigens zijn beroemdste boek "Pieter Daens of hoe in de 19e eeuw de 
arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht" (1971) schreef. Het belichaamt de sociale geschiedenis 
van een stad, streek, volk en tijdperk. Een andere noemenswaardige Aalstenaar was kolonel Charles Claser die 
een verzetsgroepering oprichtte tijdens de Tweede Wereldoorlog en als een held beschouwd wordt.  

Aalst dankte vroeger zijn welvaart onder andere aan de hopteelt. Typische Aalsterse hopsoorten zijn Groene Belle, 
Coigneau, Witte Rank en Loeren. De kathedraal van Amiens was het voorbeeld voor de Aalsterse Sint-
Martinuskerk, die echter niet werd afgebouwd. Het oorspronkelijk belfort van Aalst stamt uit de 13e eeuw en het 
jaartal 1200 dat groot op de voorkant staat herinnert daaraan. Het huidige belfort is grotendeels uit de 15e eeuw. 

Aalst is gelegen in de Denderstreek. Het centrum van Aalst ligt grotendeels in het dal van de Dender, op een 

hoogte van ongeveer 10 meter boven zeeniveau. Van de Dender richting Grote Markt stijgt het niveau ongeveer 

12 meter. Het hoogste punt van Aalst ligt halverwege tussen Aalst-centrum en de deelgemeente Herdersem, op 30 

meter boven zeeniveau. Ten oosten, zuidoosten, zuiden en zuidwesten van de stad Aalst bevindt men zich al snel 

tussen de heuvels. Ten oosten van Aalst is dit het Pajottenland, met toppen die bijna 100 meter hoogte halen. Ten 

zuiden en ten zuidwesten zijn dit de 'voorheuvels' van de Vlaamse Ardennen, dit met toppen tussen 60 en 85 

meter hoogte. Geografisch gezien ligt Aalst in het centrum van België, ongeveer halverwege tussen Gent en 

Brussel. Aalst is vandaag een gezellige en mooie stad met mooie pleintjes, historische gebouwen en leuke 

cafeetjes zoals café Bien Soignée met zijn mooie logo met een slang als eerste letter. 

Naast Aalst zelf bestaat de fusiegemeente nog uit de deelgemeenten Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, 

Herdersem, Hofstade, Meldert, Moorsel en Nieuwerkerken. Het gehucht Edixvelde bevindt zich op de grens van 

Nieuwerkerken met Erpe en Mere, beide deelgemeenten van Erpe-Mere. 
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Ook voor deze derde editie hebben we geprobeerd om een niet al te lang maar toch mooi 

parcours samen te stellen langs leuke straatjes en langs bezienswaardigheden. We maken ook 

kennis met typisch Aalsterse figuren zoals Dirk Martens, majoor G. Claser en de ‘voil jeanet’ die 

we kunnen bewonderen op de Hopmarkt, compleet met hoge hakken en sjakosj. We komen onder 

andere voorbij standbeelden, monumenten, historische gevels en pleintjes. Je zal onderweg alvast 

nergens honger lijden aangezien we ook stoppen aan bakkerij Lowie (openingsuren onderaan) om 

de specialiteit van de stad, de lekkere Aalsterse vlaai te proeven. Dat zal smaken! 

Mocht je het reglement nog niet gelezen hebben, doe dit dan zeker grondig voor je vertrekt. Het 

zal je helpen bij het oplossen van de vragen.  

Heel wat vragen zijn mits wat zoeken eenvoudig op te lossen en iedereen kan op elke vraag haast 

zeker een antwoord vinden. Dit neemt niet weg dat er niet hier of daar een ‘moeilijkheid’ in de 

vragen zit, zoals een tweede antwoord of een strikvraagje.  

Je antwoorden moeten ten laatste op donderdag 1 september 2016 (poststempel van ten 

laatste 1 september = bewijs) gepost worden: 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Karl Delauw, Nachtegaallaan 14 bus 11, 1731 Zellik  (0486/49.68.24) 

   De lekkerste Aalsterse vlaaien vind je bij: 

   

                   Molenstraat 16 te Aalst 

         Open van 8 – 18.30u. Gesloten op woensdag en zondag 

                           RUSTIG TERRAS ACHTERAAN 

 

De deelnemers doen deze 

zoektocht volledig op eigen 

verantwoordelijkheid en kunnen de 

inrichter en de organiserende club 

nooit aansprakelijk stellen voor 

eventuele ongevallen voor, tijdens 

of na deze tocht. 

Door deelname aan deze zoektocht 

verklaart iedere deelnemer zich 

volledig hiermee akkoord.  



OMLOOPVRAAG 

Tijdens je wandeling door Aalst kom je voorbij tal van mooie, historische gevels langs het 

parcours. Aan sommige van die gevels worden trouwens ook vragen gesteld tijdens de 

zoektocht. Rangschik de foto’s van een gevel of een deel van een gevel (gv) in de volgorde 

waarin je deze tijdens de zoektocht voorbijwandelt (gv) (voorbeeld: 8-5-4-1-3-6-2-7) In deze 

omloopvraag zit geen enkele val: alle foto’s zijn van gebouwen als dusdanig ter plaatse 

aanwezig, en zijn op geen enkele wijze bewerkt of getrukeerd. Elke foto moet gerangschikt 

worden en dit slechts één maal, namelijk de eerste keer dat je hem voorbijwandelt.  
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Wijzigingen in de loop van de zoektocht zullen uitgehangen worden bij de toeristische dienst van Aalst, 

alsook vermeld worden op de website van de organiserende zoektochtvereniging Ros: 

                    www.zvrosbeiaard.be                  

Neem er zeker eens een kijkje als je meer wil weten over zoektochten. Je vindt er een kalender met alle 

zoektochten die momenteel lopen, nuttige tips en nog veel meer! Voor slechts 10 euro per jaar kan je 

bovendien lid worden en ontvang je een jaar lang het tweemaandelijks clubblad alsook een gratis 

deelname aan de eindejaarszoektocht! Andere goede zoektochtenclubs zijn o.a. CABORA (Oost-

Vlaanderen) en WRV (West-Vlaanderen).  

                                                                                    

http://www.zvrosbeiaard.be/
http://www.zvrosbeiaard.be/


De zoektocht begint op de Grote Markt van Aalst bij het standbeeld (gv) van Dirk Martens.  

 

Bij dit standbeeld: 

VRAAG 1:  Waar werd volgens gegevens ter plaatse dit beeld van Dirk Martens gemaakt? 

Kies uit: Amsterdam   -      Bruxelles      -     Bern       -       Paris       -     London 

VRAAG 2: Vul de van hieruit te lezen spreuk aan (één antwoord van vier woorden, gv): 

  N_______    S________    N_________  M__________ 

 

 

VRAAG 3: Bevindt zich volgens gegevens op het belfort een jaartal uit de negentiende 

eeuw dat men kan zien zonder van het parcours van de zoektocht af te wijken? 

Zo ja, welk jaartal?  

Wandel nu van het standbeeld tot aan het café op de hoek. Dit café heeft een naam die verwijst 

naar een beroemde edelman met de naam “Egmont” (gv). 

VRAAG 4: Welke verschillende namen van een dier (in het enkelvoud, gv) van minstens 

drie letters komen, al dan niet verborgen in een woord, voor op of aan dit 

gebouw met “Egmont”? (niet op terras en menukaart zoeken en je hoeft het terras 

niet te betreden, op de voorgevel ook niets zoeken lager dan de luifels, gv) 

Bijvoorbeeld: in het woord “Drogenbosbier” vermeld hoog op dit gebouw met “Egmont” zitten o.a. 

de namen van de dieren “ier” en “os” verborgen. 

We verlaten de Grote Markt via de Lange Zoutstraat, tussen “Beiaard” en “Sim”. 

Eerste straatje nemen we links (dit is de Sluierstraat, rechtover “Tommy Hilfiger”) maar eerst een 

vraagje oplossen aan het oudste huis van Aalst op de hoek met de Sluierstraat: 

VRAAG 5: Welk woord dat ‘wervelwind’ betekent bevindt zich op of aan dit gebouw? (één 

antwoord en geen val) 

Dirk Martens (°Aalst, 1446 of 1447, † aldaar, 28 mei 1534) was een Vlaamse 
drukker en uitgever. Hij was de zoon van een poortersfamilie. De jonge Dirk kreeg 
een basisopleiding bij de paters Wilhelmieten te Aalst en trok nadien naar Venetië. 
Daar verbleef hij bij Gerardus de Lisa, een humanist en landgenoot van Dirk. In 
1473 keerde hij terug naar Aalst om er een drukatelier te starten. Er werden drie 
werken gepubliceerd, één ervan is het boek Over de twee geliefden van Enea 
Piccolomini, de latere paus Pius II. Het boek Speculum conversionis peccatorum of 
Een spiegel van de bekering van de zondaars was tevens het eerste gedrukte boek 
in de regio (Vlaanderen) maar men drukte al boeken in Duitsland, Italië en China. 

 

Het belfort werd pas in 1460 gebouwd met daarin een beiaard. Op de voorzijde 
staan twee beelden die de graven van Vlaanderen en van Aalst voorstellen. 
Daartussen hangt een zonnewijzer uit 1600. Op 7 juli 1879 brandde een gedeelte 
van het gebouw opnieuw af tijdens een vuurwerk. De voorgevel, het fronton, het 
torentje en het belfort werden hersteld, het jaartal 1879 werd erop aangebracht en 
de beiaardklokken werden hergoten en uitgebreid van 38 naar 52. De nog 
werkende beiaard herinnert elk kwartier aan de eeuwenoude aanwezigheid van 
het belfort op de Grote Markt. De neogotische cijfers van het uurwerk op de toren 
werden in de jaren 1960 vervangen door een wijzerplaat met halve bollen. De 
Aalstenaars noemden van toen af het belfort "den tettentoeren", verwijzend naar 
de gelijkenis tussen de klok en borsten.  
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Einde straatje linksaf en naar rechts meebochten. Aan een pand verderop met een toepasselijke 

naam bemerk je de woonst van een insect dat meestal geel en zwart van kleur is en wel eens 

luistert naar de naam Maya.  

VRAAG 6: Als je goed kijkt kan je ook het bouwjaar terugvinden op het bedoeld gebouw.  

Sinds wanneer kon je hier dit prachtig pand bewonderen? 

Kies uit: vroeger dan I655   -   I656  -    I657    -   I658 -    I659    -   later dan I659 

Naast het pand de Rozemarijnstraat inwandelen (gv). 

VRAAG 7: Welk woord, te lezen in deze straat, kan men vormen met alle volgende letters: 

       AIVDSGA 

Molenstraat dwarsen en neem rechtdoor de Zwarte Zustersstraat. 

Hier wat verder komen wij voorbij bakkerij Lowie, één van de beste bakkerijen van Aalst. Honger? 

Je kan hier nu of straks na de zoektocht je bon voor een lekker stukje Aalsterse vlaai gebruiken. 

 

Juristen (rechters, advo(k/c)aten, notarissen) zijn van alle tijden en vind je in alle steden. Ook in 

Aalst moet een mens zeker niet sukkelen wanneer hij beroep moet doen op een jurist.  

VRAAG 8:  Begeef je tot bij het pand met huisnummer “8”. Hoeveel maal komt de letter ‘A’ 

in de omgeving van dit pand voor op of aan het bord waarop de familienaam 

van een jurist is vermeld? (vorm van de letter heeft geen belang, gv) 

VRAAG 9: In de woorden op het bord met “Stad Aalst” en “sport” bij huisnummer “17” 

komen meerdere namen van muzieknoten omgekeerd verborgen voor. Welke 

naam van een muzieknoot komt verborgen of omgekeerd verborgen voor in 

een woord op het bord met “Stad Aalst” in deze straat? (niet voorbij de poort 

zoeken en de vijs in “stad” wegdenken, gv) 

M.A.:  ut    -    do   -    re    -    mi    -    fa    -     sol    -     la    -    si 

Weg vervolgen in de Zwarte Zustersstraat en zo kom je op de Graanmarkt. Bij het 

oorlogsmonument wat verderop: 

VRAAG 10: Bevindt/Bevinden zich bij dit oorlogsmonument:  (telkens antwoorden met “ja” of 

“neen”; geen val op spaties, bloemenperk behoort nog tot het oorlogsmonument) 

A. “Orban”? 

B.  leeuwen? 

C. “Piette”? 

D. “impact”? 

E.  “waterdienst”? 

De Aalsterse vlaai is een erkend Vlaams streekproduct en wordt ook wel 

eens 'het bruine goud' van Aalst’ genoemd. Niets zo lekker als een stukje 

vlaai bij een kopje koffie of simpelweg op een boterham. Ze worden gemaakt 

met mastellen (soort steenhard broodje met kaneel) en zeker niet met 

peperkoek of speculaas. In Aalst zijn vijf erkende bakkers die de beroemde 

Aalsterse vlaai maken, waaronder bakkerij Lowie in de Molenstraat, waar je 

bij een kop koffie van deze lokale specialiteit kan genieten. 



VRAAG 11: Wat is/was volgens gegevens de rang (gv) van Charles Claser? 

M.A.:  sergeant   -      kolonel    -       kapitein commandant        -    kadet      -     majoor     

 

                  Charles Claser 

We wandelen verder en gaan iets verder even opzij naar rechts het parkje in. In dit parkje ga je op 

zoek naar het antwoord op volgende vraag:  

VRAAG 12: Wanneer werd Jozef Van Overstraeten volgens gegevens ter                                                                      

plaatse voorzitter? 

Kies uit: 1950 -    1951    -    1952    -   1953    -   1954   -   1955 

Parkje terug verlaten weg verder vervolgen en aan zebrapad en verkeerslichten de straat 

oversteken en rechtdoor de Albert Liénartstraat nemen. In deze straat: 

VRAAG 13: Wat is het beroep van COPPENS, volgens gegevens ter plaatse? 

Zo belanden we op het stationsplein van Aalst. Begeef je voorzichtig tot aan het stationsgebouw 

(opgelet voor bussen en verkeer!).  

Aan het stationsgebouw los je de volgende twee vragen op met gegevens op het hoofdgebouw 

(de twee kleine zijgebouwtjes laat je buiten beschouwing, gv). 

 

               Stationsgebouw, Aalst 

VRAAG 14: Hoeveel klokken (=uurwerk, gv) bevinden zich op of aan het hoofdgebouw (gv) 

van het station van Aalst? (niet binnen zoeken) 

Kies uit: 1    -     2    -    3    -    4    -    5    -     6    -    meer dan 6 

Je bemerkt aan het stationsgebouw ook een plaat met “In memoriam”.  

VRAAG 15: Als je alle familienamen op deze plaat alfabetisch zet, op de hoeveelste plaats 

staat dan “SCHEPENS” en op de hoeveelste plaats staat dan “MAUDENS”? 

Charles Claser (geboren in Aalst op 27 juli 1901) was de stichter van het Belgisch 

Legioen (later omgedoopt tot ‘het Geheim Leger’), een verzetsgroepering tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk had hij nog geen rang want hij was gewoon 

kadet, maar hij klom al snel op naar de rang van sergeant, om vervolgens nog 

verder op te klimmen. Op 12 december 1944 sterft Claser ten gevolge van 

ontbering en mishandeling in het nazi-concentratiekamp van Gross-Rosen. Dit 

kamp was één van de beruchtste van het Derde Rijk. De meeste gevangenen 

hielden het er gemiddeld drie maand uit voor ze aan hun ontberingen bezweken. 

 

Het stationsgebouw werd ontworpen door de Belgische architect Jean-Pierre 
Cluysenaar in 1852 en werd op 6 juli 1856 officieel ingehuldigd door kroonprins 
Leopold, de latere Koning Leopold II. De bouwstijl van het stationsgebouw is een 
mix van een middeleeuwse burcht met een gotisch stadhuis. Het gebouw werd 
opgetrokken in Boomse papensteen en blauwe hardsteen, wat doet denken aan 
de Tudorgotiek. De twee zijpaviljoenen en de luifel aan de perronzijde kwamen 
er in 1890 bij. In 1975 was het gebouw "versleten" en op 26 augustus 1975 werd 
een slopingsaanvraag ingediend. Verschillende instanties en verenigingen 
drongen er, wegens het unieke (historisch) karakter, op aan om het 

buitengedeelte te bewaren. Een Koninklijk Besluit van 19 juni 1978 zorgde voor 

de bescherming van het oude stationsgebouw en de omgeving. Het is het enige 

"station de ville" van Jean-Pierre Cluysenaar dat nog bestaat. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Architect
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Cluysenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Cluysenaar


Verlaat het plein langs de straat tussen “Stella” en “kranten” richting “fietspunt”. In deze straat: 

VRAAG 16: Een café heeft hier dezelfde naam als een bekend tijdschrift. Welke naam?  

Kies uit: Story      -      Humo     -      Joepie     -    Flair     -    Libelle     -    Dag Allemaal 

Even verder neem je de eerste straat links, “Cumontstraat”, waar je op zoek gaat naar het 

antwoord op de volgende vraag: 

VRAAG 17: Waar woont/woonde DE GROOTE, volgens gegevens ter plaatse?  

Kies uit: Astridlaan     -      Albertplein       -      Leopoldstraat      -   Fabiolapark 

We vervolgen onze weg en komen zo op het Bauwensplein.  

Om een jurist te vinden moest je daarstraks al niet sukkelen in Aalst, maar om een dokter te 

vinden blijkbaar nog veel minder. Aan het pand met “residentie Albatros” lijkt het wel alsof alle 

artsen van Aalst hier bij elkaar zijn gekropen. Het krioelt hier van de typische bordjes met de 

familienaam en specialiteit van artsen, zoals je die vaak vindt aan gevels van huizen. Op sommige 

van die bordjes staat ook de voornaam vermeld, op andere enkel de initialen van de voornaam.  

VRAAG 18:  Wat is de familienaam van de arts van wie ook zijn voornaam in de omgeving  

van het pand met “residentie Albatros” voluit (=volledig en niet afgekort, gv) is vermeld? 

(niet zoeken voorbij de toegangsdeur in de inkomsthal noch op brievenbussen, gv) 

 

Verlaat het plein via de Fabriekstraat waar je volgende vraag oplost: 

VRAAG 19: In de volledige naam van het gebouw met huisnummer “3” zit een naam van 

een boom verborgen. Welke naam van een boom bedoelen wij? 

Vervolg je weg rechtdoor en zo beland je op het Esplanadeplein. Begeef je tot aan de kerk: 

VRAAG 20: Welke klinker komt tweemaal voor in de naam van de mannelijke heilige die is 

vermeld in de onmiddellijke omgeving van deze kerk? (kerk niet betreden en we 

beschouwen het voorvoegsel ‘Sint-’ niet als deel van de naam, gv) 

M.A.:  a   -      e      -     i     -     o      -    u      -    y  

Weg vervolgen richting “Swarovski”. Aan zebrapad oversteken. In de Kattestraat: 

VRAAG 21:  Van welke streek in Frankrijk zit de naam verborgen in de naam van een 

broodjeszaak (gv) in deze straat?  

Kies uit: Loire -       Bretagne        -    Normandië      -    Provence    -     Camargue 

Geen scheldwoord in de loop der tijden ooit aan de Aalstenaars ge- 
geven, wist met zulke kracht alle andere verwijten te overtreffen als 
dit van AJUINEN en zijn varianten. De spotnaam voor de 
Aalstenaars is over heel Vlaanderen bekend. Het woord ajuin is 
zowat uitgegroeid tot een alomtegenwoordige aanduiding voor een 
Aalstenaar. De oorsprong van de spotnaam ajuinen ligt in de 19de 
eeuw, toen in Aalst en omstreken de uienteelt enorm floreerde. 
Naast de grote hopmarkt bestond er vroeger te Aalst ook een 
vermaarde uienmarkt. Hieraan herinnert nog de voormalige 
"Ajuinstraat", nu Felix de Hertstraat, die leidde naar het "Ajuinveld", 
nu de wijk van de Watertoren. 
 



Aan de viersprong “Passage Pieter van Aelst” rechtsaf, meebochten en ga even verder de 

winkelgalerij in. 

VRAAG 22: Welke naam van een handelszaak in deze galerij kunnen we omschrijven als 

‘vreemde stad met meel’ ? (één antwoord) 

Einde galerij even naar links en onmiddellijk rechts de Hopmarkt nemen. Rechts blijven volgen en 

wandelen, maar ga eerst even naar links tot bij het kunstwerk.  

                                                       

         ‘De voil jeanet’ 

Jawadde, wat is mij dat hier voor iets: een man op naaldhakken en met een sjakosj, ’t is een 

schoon stuk en een echte ‘voil jeanet’!  

Je bemerkt op een bordje bij dit beeld een familienaam waarin een bepaalde letter twee keer 

voorkomt, terwijl drie andere letters in die naam maar één keer voorkomen. 

VRAAG 23: Welke letter komt maar één keer voor in de familienaam vermeld bij dit beeld? 

M.A.:   L  -    U  -    C  -    H   -    T    -   K    -    R    -   I    -    N   -   G    

Korte Nieuwsstraat nemen. 

VRAAG 24:   Wat vindt men in Hotel Keizershof niet, volgens gegevens ter plaatse? 

Kies uit: sauna    -    geschenkbonnen   -   vergaderzalen   -    pralines   -   jacuzzi   -    

  uitgebreid ontbijtbuffet     -     camera      -     luxe kamers    -     workshops 

Einde “Keizersplein” rechtsaf maar ga eerst eens naar links tot bij het standbeeld van een 

voormalige Belgische koningin (gv) waar je vraag 25 oplost. 

 

VRAAG 25: Welke letter komt voor in de naam van de persoon die is vermeld op of aan dit 

standbeeld?  (sokkel behoort tot standbeeld, gv) 

M.A.: V   -    A   -    S   -    T   -    E   -    N  

Op de restanten van de toenmalige middeleeuwse wallen bouwt de bourgeoisie in 

de achttiende en negentiende eeuw typische herenhuizen. De witte bepleisterde 

gevelpartijen zijn versierd met zuilen, sierstukken en vaak een balkon boven de 

ingangspoort. Destijds woonden hier de kopstukken van de Liberale en van de 

Conservatieve partij en vooral veel fabrieksbazen met in hun achterliggende tuinen 

hun fabrieken. In 1997 werd het geheel van herenhuizen en de bomenrijen middenin 

beschermd als stadszicht. Het standbeeld van een koningin, geplaatst in 1938, en 

dat van koning Boudewijn, opgericht in 1991, vormen begin en einde van de 

bomenrij. Het Keizersplein is één van de mooiste pleinen van Aalst.  



Keer terug over de zebrapaden en vervolg je weg. Rechts wandelen en rechts zoeken. 

VRAAG 26: Welk soort handel is/was gevestigd in deze straat, vgtp? (gv) 

Kies uit: worstenhandel   -    kaashandel     -    hespenhandel    -    salamihandel   

Weg vervolgen door steeds rechts te blijven wandelen en zo kom je op het Vredeplein. Begeef je 

je tot bij de grote fries (gv) met “aan de slachtoffers der wereldoorlogen” (gv).  

 

VRAAG 27: Welke van ondergenoemde dieren kan men bij of van bij de fries zien? 

            paard   -     stier     -     slang     -     vogel     -      koe   -      leeuw 

Verlaat het plein tussen café “Vredeplein” en “Bien Soignée”. In de “De Ridderstraat”: 

VRAAG 28: Associatievraag. Verbind de gegevens die bij elkaar horen in deze straat met 

elkaar (voorbeeld: A1 – D3 – C4 – E5 – B2) Geen val: elk element links moet 

gecombineerd worden met één element rechts, en elk slechts één maal. 

A. “Benor”      1. “Hoe?Zo!” 

B. champagne     2. “streekbar” 

C. “Windsor”     3. “reclamestudio” 

D. “NAXOS”     4. “Les copains” 

E. “Ambarosa”     5. “PVC” 

Laat de “Alfred Keldersstraat” halverwege de straat rechts liggen en vervolg je weg in de “De 

Ridderstraat” tot op het einde (gv). 

Einde straat rechtsaf en de Kattestraat nemen. Begeef je tot bij het gebouw (een voormalige 

kapel, gv) met o.a. “River Woods” en “I767”.  

VRAAG 29: Van welk land is de volledige vlag hier te zien op of aan de gevel van de 

voormalige kapel met “River Woods” langs de Kattestraat? 

Kies uit: Verenigde Staten   -    België    -     Frankrijk    -     Canada    -     geen van vorige 

Te moeilijk mag ik deze zoektocht natuurlijk ook niet maken, of ik zal zeker den doeivel ver 

mannen nievejoor kroigen, waarop de deelnemers zullen zeggen: amai, de samensteller is ne 

graaleken troeten, met als gevolg dat er volgend jaar geen kat meer komt opdagen! 

Daarom tot slot nog een eenvoudig vraagje. Links wandelen en links zoeken in de Kattestraat: 

 

 

 

Het monument op het Vredeplein, een creatie van architect Marc De Bruyn, werd in 

1956 ingehuldigd door burgemeester Frans Blanckaert. De fries is een hulde aan de 

slachtoffers van beide wereldoorlogen. Het monument is prachtig versierd met 

taferelen waarin een adelaar opduikt met daarnaast ook koeien en de vier ruiters van 

de Apocalyps. Het kunstwerk herinnert aan de vele doden die in de wereldoorlogen 

vielen en roept op tot bezinning en stilstaan bij de nutteloosheid van oorlog. 



VRAAG 30: Welk dier is te zien bij een familienaam waarin ook de naam van datzelfde dier 

verborgen zit? (gv) 

Kies uit: rat       -       mus       -      ree      -      valk        -    leeuw     -      vos 

Vervolg je weg. Bij “Bijou Brigitte” op de hoek sla je rechtsaf en bocht je mee naar links en zo kom 

je terug op de Grote Markt, waar je genoeg gezellige cafeetjes en terrasjes vindt om bij een goed 

glas alles nog eens te overlopen.  

Ziezo beste speurdertjes allemaal, dat was het dan weer voor de derde Denderroute-zoektocht. 

Hopelijk heb je ervan genoten en er plezier aan beleefd. We danken je voor je deelname en hopen 

dat je een aangename dag of namiddag in Aalst hebt gehad!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Aalsters dialect 

Het dialect van Aalst is zonder twijfel een van de ‘sappigste’ dialecten in Vlaanderen. Het aantal woorden en 

uitdrukkingen eigen aan het Aalsters is enorm. Een kleine greep uit de ‘Oilsjtersen Diksjoneir’: 

BROEID (A.N.) -in: - op a broeid kroigen, vb. ik kreeg dat dor op men broeid: de schuld krijgen, door het lot 
toegespeeld krijgen. 

BROESKES korte vrouwenkousjes.(vgl. Zn. broezen: oppoffen, bv. broesmouwen). 

BROIN enkel schriftelijk in procesverslag Aalst 1472: ‘Ik zal u nen bruinen verven! (verven = aanstrijken, bruinen 
kan duivel betekenen, maar de variant ‘nen bruinen bakken’ verwijst dan weer naar kakken). 

*BROKKELPAK 3. deugniet, iemand die onschuldige dingen uitsteekt: Goi zet toch oejk een brokkelpak! 

DALF in: -annen dalf villen, mennen dalf zitj vol: zijn kas vullen, volgegeten zijn. ( 1 inf. Mere) 

DANSEN in: -oitgeslibberd es oeik gedanst: als het er maar een beetje op lijkt is het al goed. 

*DELPER -in: wieken delper: spottend gebruikt voor iemand met weinig ruggengraat of weinig 'ballen aan zijn lijf' 
(ook: wieken tek) 

DELPERPRIT vagina zonder schaamhaar: 1 van kind (dat nog op deurdorpel zit) 2 (euf.) geschoren (zie ook 
BLANSJKEN). 1 inf. 

DELTJ in: -deltj om deltj: half om half, elk de helft. 

DENJER in: -as ek men geldj in den Denjer smoit, zien ek het te minsjten nog droiven: dit zou een totaal 
nutteloze, te dure uitgave zijn! (1 inf.) 

DIANTER (Z.N.) 1. duivel.  2. bedrieger 3. haveloze, stakker. Van Fr. diatre, euf. voor diable; in: -om den dianter 
niet!: in geen geval (Het juiste woord, dr. C. Bauwens, 1928/1941) (ook: Leuven, Brussel…). Djanters! Zal men 
ons vragen, wat mogen die liberale slimmerikken die hunne tegenstrevers lichtdompers durven heeten, met 
vrouwenarbeid bedoelen… Zeemenis menne God! (Aalst, De Denderbode, 26 april 1874) 

DIK in: -nen dikken kop hoor: dik hoofdhaar (vgl.: nen dichten boord). 

DOBBEL GELEDJE(N) groot persoon  een dubbel gelede kornuit, hoog van steek… (gebr. Draeckmans in 
Nieuwe Gazet van Aalst, 10/6/83) 

DOEIVEL (Z.N.) in: -den doeivel ver annen nievejoor kroigen: een geducht standje krijgen, stank voor dank 
krijgen, verwensingen toegeslingerd krijgen. (Joos, Zuidnederlandse zegswijzen, 1887). 

DOMINO (A.N.) loshangend zwart (zijden) gewaad met kap op gemaskerde bals enz., afgeleid van priesterkleed 
(een priester zegt vaak: domino); reeds in 1757, Alkmaar. 

DRAZJEL (DEN -) wegje omgeving Rozenweg en voetbalterrein Kleistraat. 

DROIDOBBEL (A.N.) in: -droidobbele zot: driedubbel: driemaal zo groot, meer dan dubbel. Erasmus, 1559: Sy 
zegghen dat hij (te weten Erasmus) een driedubbele ketter is; Streuvels: driedubbele steenezels zijt ge!  

  HEMMEN in: -’t es van ‘k zal a gon hemmen: maar zus en zo, niet perfect uitgevoerd 
 
 

 



Vergeet niet je antwoord op de twee schiftingsvragen in te vullen: 

 

 

 

 

 

 

We verwachten je op de prijsuitreiking die zal doorgaan op vrijdag 16 september om 19 uur in 

de feestzaal van het stadhuis van Aalst, Grote Markt 3. Misschien win jij wel de hoofdprijs van 300 

€ of een van de andere mooie prijzen die voorzien zijn (ook bij een eventueel minder gunstige 

rangschikking!). 

Volgend jaar gaan we na vier jaar nog eens terug naar Geraardsbergen en zien we je graag 

terug voor twee korte lusvormige wandelingetjes (één door het historisch stadscentrum met zijn 

vele steegjes, gevolgd door één in de groene omgeving rond de top van de Muur en de 

Oudenbergkapel) op de 4de Ros Denderroute van 1 april tot 30 juni 2017. Ook daar zal er weer 

een mooie prijzentafel voorzien worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHIFTINGSVRAAG 1 Wat zal de som zijn van de 7 getallen (5 getallen + 2 sterren) die 

    getrokken zullen worden in de Euromillions trekking van vrijdag 2  

    september 2016? 

SCHIFTINGSVRAAG 2 Wat zullen de laatste 4 cijfers van het jokergetal zijn van de  

trekking van zaterdag 3 september 2016?  

 

 

Deze zoektocht kwam tot stand in samenwerking met: 

                                                             

           Molenstraat 16 te Aalst 

                Open van 8u tot 18u30 / Sluitingdagen: woensdag en zondag 
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