Wie zoekt de Sint?
Sinterklaaszoekwedstrijd
www.stadvandesint.be

Routebeschrijving en vragen
Rode draad:

Hoeveel affiches van de zoektocht ‘Wie zoekt die Sint?’ tel je onderweg?

Wedstrijdreglement
Vierentwintigste Sinterklaaszoekwedstrijd voor kinderen
Een initiatief van toerisme Sint-Niklaas i.s.m.

Je vertrekt vanaf de lievelingsplek van de Sint: Het Huis van de Sint, Stationsstraat 85.
Vraag 1: Welke afbeelding zie je op het middelste raam van de benedenverdieping?
Ga naar links (als je met je gezicht naar het Huis staat) richting Station. Steek de Regentiestraat over en stap tot aan huisnummer 101: Barbiershop. In de aanloop naar 6 december springt de Sint hier wel eens binnen om er piekfijn uit te zien.
Vraag 2: Welke twee kappersgereedschappen zie je hier op het raam?
Ga verder tot aan de twee standbeelden van Ernest Wijnants, ter hoogte van huisnummer 123 B.
Vraag 3: Hoeveel tenen hebben deze twee beelden samen?
Wandel verder tot aan Cremerie & Chocoladebar Foubert. IJsjespiet vindt het hier heel fijn. Kijk naar de tekening voor
het raam.
Vraag 4: Welk muziekinstrument zit verstopt in het ijsje van de Sint?
Loop nu tot nr. 141: Intelect. Als er een Zwarte Piet ziek is, vindt de Sint hier soms een vervangpiet. Op het raam zie je
een vrouw met de armen in de lucht.
Vraag 5: Wat heeft ze op haar hoofd? Tip: het is geen pietenmuts.
Zoek op het einde van de straat het bord van ‘Fietsstraat’.
Vraag 6: Welke kleur heeft de auto op dit bord?

het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen,

Maak deze katern met het
ingevulde vragenformulier los
en steek het uiterlijk op
6 december 2018 om 17 uur
in de
brievenbus van het
Huis van de Sint, Stationsstraat
85, Sint-Niklaas

met de steun van de Koninklijke Vereniging van Meesterbanketbakkers en de
stedelijke jeugdbibliotheek van Sint-Niklaas.

Handige weetjes: de deelname aan de zoektocht is gratis. Iedereen kan deelnemen met een deelnemersgroep van
minstens 2 en hoogstens 11 personen. Klassen of jeugdbewegingen met meer dan 11 deelnemers moeten zich opsplitsen
in meerdere groepen. Elke groep moet minstens één kind tellen geboren tussen 2009 en 2014 en één meerderjarige
begeleider. Elke groep mag slechts één antwoordformulier indienen. Dit antwoordformulier moet ten laatste op donderdag
6 december om 17 uur in de brievenbus van het Huis van de Sint, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas worden gestopt of voor
dit tijdstip online via de website www.stadvandesint.be worden ingevuld.
De voorzitter van het Sint-Nicolaasgenootschap zal optreden als deurwaarder.

Steek de straat over en loop nu terug de Stationsstraat in. Nu loop je aan de overkant. Je komt voorbij De Casino (nr. 106).
Hier treden de Peatles, de Zwarte Pietenband, wel eens op. Bovenop de gevel van de ticketshop staat een man.
Vraag 7: Wat raakt hij aan met zijn vinger?
Loop nog een stukje verder tot aan de winkel van de Sint (nr. 94). Hier vind je het lievelingsspelletje van Sinterklaas en
zijn Zwarte Pieten. Niets gezelliger dan samen het Sintspel spelen op een koude winteravond.
Vraag 8: Herken je de plek die afgebeeld staat op de doos? Geef de naam van de plaats.

Het volledige wedstrijdreglement is op eenvoudig verzoek te verkrijgen bij het wedstrijdsecretariaat.
Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd bij de stedelijke dienst toerisme, Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas,
tel. 03 778 35 00, toerisme@sint-niklaas.be

Een eindje verder kom je aan een grote schoenwinkel: Timmermans (nr. 90). Kijk eens goed in de etalage.
Vraag 9: Welk muziekinstrument heeft Zwarte Piet hier in de schoentjes achtergelaten?
Ga verder tot aan nr. 74 en kijk omhoog: zie je een Zwarte Piet op het dak? Neen? Er hangt daar wel een vreemde
bol omhoog. Zou die van de Sint zijn?
Vraag 10: Kan je raden waarvoor deze bol dient?
Ga verder tot aan boekhandel ‘t Oneindige Verhaal (nr. 68). In de etalage vind je het boek ‘De Spiekpietjes. Het zilveren
belletje’.
Vraag 11: Hoeveel Spiekpietjes tel je op de kaft van het boek?
Wandel verder tot aan Van Poeck, koffie en delicatessen (nr. 38). Het ruikt hier heerlijk naar Sintchocolade. Tussen al
dat lekkers zie je ook een muziekdoos in de vorm van een Sinterklaasbeeld. In zijn rechterhand houdt de Sint een staf.
Vraag 12: Kan je ook ontdekken wat de Sint in zijn linkerhand heeft?
Een eindje verder kom je langs Slaapgoed Verlinden. Op één van de bedden kan je vinden welk liedje de Sint graag
zingt voor de Zwarte Pieten die moeilijk in slaap geraken.
Vraag 13: Geef de titel van het liedje.
Als je rechtdoor stapt kom je aan het einde van de Stationsstraat. Steek via het zebrapad over naar de Grote Markt.
Regenboogpiet vindt het geweldig mooi!
Vraag 14: Welke kleuren heeft dit zebrapad?
Links zie je de trap naar de ondergrondse parking. Je ziet hier een bord waarop staat geschreven: Pieleke kaat.
Vraag 15: Weet je wat dat betekent?
Je staat nu op de Grote Markt. (Het is de grootste markt van heel België. De Sint is heel trots dat deze markt in zijn stad
ligt). Vanaf daar kan je het grote Sinterklaasbeeld zien dat voor het stadhuis staat.
Vraag 16: Welke kleur heeft de mijter van de Sint?
Loop nu links over het houten wandelpad naar de volgende oversteekplaats. Kijk voor je de straat oversteekt eens naar
de twee mooie oude gebouwen aan de overkant.
Vraag 17: Welke Wase groente kan je zien op één van de wapenschilden? Het paard van de Sint is er
gek op!
Steek over en ga rechtdoor. Je komt nu op een heel speciaal plein.
Vraag 18: Geef de naam van dit plein.
Vervolg routebeschrijving en vragen op bladzijde 7.
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Zoek de zeven verschillen

Antwoordformulier
1.

.....................................................................

17. .....................................................................

2.

.....................................................................

18. .....................................................................

3.

.....................................................................

19. .....................................................................

4.

.....................................................................

20. .....................................................................

5.

.....................................................................

21. .....................................................................

6.

.....................................................................

22. .....................................................................

7.

.....................................................................

23. .....................................................................

8.

.....................................................................

24. a)

9.

.....................................................................

10. .....................................................................

b) ..................................................................

11. .....................................................................

25. .....................................................................

12. .....................................................................

26. .....................................................................

13. .....................................................................

27. .....................................................................

14. .....................................................................

28. .....................................................................

15. .....................................................................

29. .....................................................................

Hieronder zie je twee tekeningen. Ze gelijken sterk op elkaar, maar zijn niet helemaal gelijk. Er zijn zeven verschillen.
Kan jij de zeven verschillen op tekening 1 aanduiden?

tekening 1

16. .....................................................................

Rode draad:

Wij hebben ............ affiches van
‘Wie zoekt die Sint’ gezien.

Schiftingsvraag:

……… mensen.

tekening 2

Maak deze katern met het ingevulde vragenformulier los
en steek het uiterlijk op donderdag 6 december 2018
om 17 uur in de brievenbus van het Huis van de Sint,
Stationsstraat 85, Sint-Niklaas.
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Deelnemerslijst
Wij zijn:

een familie

			

een klas: (school, klas) ....................................................................................................................

		

een jeugdbeweging: (naam) ............................................................................................................

			

buitenschoolse opvang: (naam) ........................................................................................................

			

andere ..........................................................................................................................................

Naam en voornaam, adres en telefoonnummer, geboortejaar:
1.

......................................................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................................................

3.

......................................................................................................................................................................

4.

......................................................................................................................................................................

5.

......................................................................................................................................................................

6.

......................................................................................................................................................................

7.

......................................................................................................................................................................

8.

......................................................................................................................................................................

9.

......................................................................................................................................................................

10. ......................................................................................................................................................................
Begeleider:
Naam en voornaam, adres, geboortejaar:
.............................................................................................................................................................................
Telefoonnummer, e-mailadres:
.............................................................................................................................................................................

Ga linksaf naar de voorkant van de Sint-Nicolaaskerk. Aan je linkerkant zie je de oude stadspomp. Vroeger gebruikten
de Zwarte pieten die ook wel eens om water te halen.
Vraag 19: Welke vorm heeft de kom waarin het water opgevangen wordt? (tip: denk aan de zee)
Kijk nu omhoog naar de voorkant van de kerk.
Vraag 20: Wiens beeld staat er helemaal bovenaan, boven de poort van de kerk?
(tip: er staat een kuip met kindjes bij)
Stap nu verder, links van de kerk. Recht voor je zie je een oud gebouw met mooie versieringen.
Vraag 21: Welke kleur heeft de gevelsteen?
Ga nu links naar de Houtbriel. Hier staat een groot oorlogsmonument.
Vraag 22: Voor het standbeeld zie je vier voorwerpen: een krans, bloemen en …
Noem de twee andere dingen.
Steek over en loop terug richting Stationsstraat. Als Taartjespiet honger heeft, springt hij wel eens binnen bij bakkerij
Jan Reed. Zoek de tekening op het raam.
Vraag 23: Welk Sinterklaasliedje kan je in de tekening herkennen?
Ga verder tot aan de wegwijzer aan het begin van de Stationsstraat. Zoek de verwijzing naar de Casino.
Vraag 24:
a) Welk tekentje staat erbij? Teken het hier over.
b) Weet je ook wat dat tekentje voorstelt?
Ga nu terug de Stationsstraat in tot aan nr. 11. De Zwarte Pieten zijn tijdens de Sinterklaasperiode blij als ze hier
voorbijkomen. Je kan hier tijdens de openingsuren baby’s voeden en verzorgen, een locker gebruiken, pakketjes
ophalen en verzenden en …
Vraag 25: Wat kan je hier nog meer?
Laat je leiden door de geur van chocolademelk, koffie en pannenkoeken. Zoek de afbeelding aan het raam van
koffiezaak Capéau.
Vraag 26: Wat past er niet in het rijtje?
Loop verder tot aan nr. 67, Tui Travel. Je kan hier een reis boeken om de Sint in Spanje te gaan bezoeken.
Vraag 27: Geef de naam van een Sinterklaasliedje waar het land ‘Spanje’ in voorkomt.
Aan de Dr. Verdurmenstraat staat een postbus waar je je brief voor de Sint in kan stoppen.
Vraag 28: Om hoe laat komt de postbode elke dinsdag voor de laatste keer de bus leegmaken?
Voor je terug bent aan het Huis van de Sint kom je eerst nog voorbij De Banier. Zoek het boekje De leukste verjaardagsliedjes. Vergeet niet dat Sinterklaas bijna jarig is.
Vraag 29: Hoeveel dieren kan je vinden op de kaft?
Nog een beetje rechtdoor en je bevindt je weer aan het Huis van de Sint, waar ons avontuur begon. Je bent nu terug
aan het startpunt. Vul je formulier volledig in en steek het hier in de bus.

Schiftingsvraag:

Hoeveel mensen zullen het huis van de Sint bezoeken in 2018?

Huis
van de
Sint
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Plan

Route zoektocht

V.u.: Annemie Charlier, schepen voor toerisme, stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas

Huis van de Sint
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Secretariaat
Sinterklaaszoekwedstrijd

Toerisme
Grote Markt 45
9100 Sint-Niklaas
tel. 03 778 35 00

Prijsuitreiking woensdag 12 december 2018 om 14.30 uur, stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas
De winnaars worden persoonlijk per mail of brief verwittigd.

