
… en rij dan niet stilletjes ons huisje voorbij.

Zie, de maan schijnt
door de bomen.

Ik heb mijn schoen
al klaar gezet.

Laika

Wie zoet is,
krijgt lekkers.

Zwarte Piet
wiedewiedewiet,
‘k hoor je wel
maar ik zie je niet.
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Dag,
Sinterklaasje!

Wie zoekt die Sint!
Sinterklaaszoektocht



We starten onze ‘Wie zoekt die Sint’-zoektocht op de grootste markt van het land. Vlak voor het stadhuis kijkt de 
Sint uit over zijn thuisstad. De sint is een grote kindervriend en ook een grote dierenvriend; dat merk je wel tijdens 
de zoektocht. Het beeld van Sinterklaas toont ook drie kinderen in een kuip.
Vraag 1: Welk speelgoed hebben de kinderen mee?

Stap nu richting Stationsstraat. Je komt langs de ingang van de parkeergarage. Zoek de tekening van Pieleke kaat.
Vraag 2: Wat betekent dit woord? Welk dier staat er mee op de afbeelding?

Loop richting Houtbriel over de regenboogkleuren.
Vraag 3: Naar welk dier is zo’n oversteekplaats genoemd?

Op de hoek kijk je omhoog naar de eerste verdieping van de tearoom.
Vraag 4: Wie smult hier van een kopje koffi e (tip: het dier vind je ook in de naam van de zaak)?

Stap verder over de Houtbriel. Aan het einde zie je links aan de overkant de gevel van bakkerij Jan Reed. De Pieten houden 
wel van een boterkoekje op zondag. Eén van de Pieten is wel een beetje bang voor het dier dat bovenop het vensterdakje zit.
Vraag 5: Welk dier herken je?

Ga nu tot aan het grote monument. Bekijk het langs alle kanten.
Vraag 6: Hoeveel handen tel je?

Steek over en zoek de etalage van de oude drogist (nr. 16, rechts van de apotheker). Hier zie je allerlei middeltjes uit 
vervlogen tijden. Vroeger gebruikte men wel eens het middel ‘St-Nikolaas’ tegen wormen bij jonge dieren.
Vraag 7: Bij welke jonge dieren?

Ga rechtsaf de Ankerstraat in. Aan de overkant zie je een antiekwinkel: Müller. Het is een huis met een trapgevel.
Vraag 8: Hoeveel trappen tel je?

Loop nu verder de Ankerstraat in tot aan nr. 27. Deze oude winkel heeft de naam van een heel groot dier. 
Vraag 9: Geef de naam.

Steek nu twee keer over naar Zamanstraat nr. 2. Op de hoek zie je de drankenhandel waar de Sint wel eens een slaap-
mutsje durft kopen voor 6 december. De andere dagen drinkt de Sint warme chocolademelk.
Vraag 10: Welke kleur hebben de ramen van dit pand?

Als je aan de linkerkant van de straat verder loopt, kom je voorbij een raam (nr. 20) met een wel heel speciale vogel op 
geschilderd.
Vraag 11: Geef de naam van de vogel (tip: het vogeltje is in werkelijkheid de kleinste vogel ter wereld en het leeft niet in 
ons land).

Vervolg je weg en sla rechtsaf richting Zwijgershoek. Stap verder tot je linksaf de parking bereikt. Hier is het museum 
gevestigd met een klinkende naam.
Vraag 12: Geef de naam van het museum (tip: als Zwarte Piet teveel gezongen heeft zit hij soms zonder…).

Links op de parking is de toegang tot de Mercatortuin. Loop de tuin in. Ga rechtdoor en daarna rechtsaf voorbij het 
vijvertje. Zwarte Piet vindt het hier heel eng want rechts bij het water zit een gevaarlijk dier. Je moet goed kijken maar 
bang hoef je niet te zijn: het is van steen.
Vraag 13: Welk dier bewaakt hier de vijver?

Ga verder het park in tot aan de muur. Tegen de muur vind je een oude grafzerk van Gheeraert uit Beveren.
Vraag 14: Wat draagt hij aan zijn riem?

Voor je het park verlaat neem je een kijkje op het infobord van de Mercatortuin.
Vraag 15: Piet kan hier wandelen met zijn hondje maar wat moet er in het zakje?

Verlaat nu het park. Je bent terug in de Zamanstraat. Loop rechts richting Regentieplein. Nr. 51 is een huis met een 
blauwe deur. Naast de deur zie je beneden een holte met wit smeedwerk. Dit zag je vroeger veel bij de huizen.
Vraag 16: Waarvoor diende dit eigenlijk (tip: lang geleden waren de straten van zand en als het regende werd dat 
modder)?

Routebeschrijving en vragen

Rode draad: Hoeveel affi ches van ‘Wie zoekt die Sint?’ kom je tegen op de zoektocht?
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Opgelet: vervolg van de vragen op bladzijden 5 en 7.

Sint uit over zijn thuisstad. De sint is een grote kindervriend en ook een grote dierenvriend; dat merk je wel tijdens 



Maak deze katern met het 
ingevulde vragenformulier los 

en steek het uiterlijk op 
zondag 6 december 2020 

om 17 uur in de 
(bovenste) brievenbus van de 

dienst toerisme, Grote Markt 45, 
Sint-Niklaas

Wedstrijdreglement

De deelname aan de zoektocht is gratis. 

Elke deelnemersgroep moet minstens één kind tellen geboren tussen 2011 en 2016 en één meerderjarige begeleider. 
Elke groep mag slechts één antwoordformulier indienen. 

Zesentwintigste Sinterklaaszoekwedstrijd voor kinderen

Een initiatief van toerisme Sint-Niklaas i.s.m. 

het Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, 

met de steun van

 de Koninklijke Bond der Brood- en Banketbakkers van Sint-Niklaas 

en de jeugdbibliotheek van Sint-Niklaas.
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Volg de regels. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. De politie kan je controleren. 

Kom je samen op straat om deze zoektocht te doen? Volg dan deze richtlijnen:

Iedereen kan deelnemen, met minstens 2 en max. 11 personen, als daar 7 kinderen jonger dan 12 bij zijn.
Tijdens deze zoektocht moet iedereen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen. 

Gezinnen, vrienden of anderen
Je mag afspreken met wie je wil. Hou altijd 1,5 meter afstand. 
* Je mag met maximum 4 personen zijn, als die niet onder één dak wonen. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee. 
* Ben je een gezin van 5 of meer, kinderen ouder dan 12 jaar inbegrepen, die allemaal onder hetzelfde dak wonen, 

dan mag je deze zoektocht ook doen. 

Klassen
Of je mag deelnemen aan deze extra-murosactiviteit, is afhankelijk van de fase in het basisonderwijs. 
Fase geel: de deelname aan de zoektocht kan doorgaan. Personeel en leerlingen leven de maatregelen die gelden 
voor de samenleving na.
Fase oranje/rood: de deelname aan de zoektocht wordt opgeschort.
Klassen met meer dan 11 deelnemers moeten zich opsplitsen in meerdere groepen.

Jeugdbewegingen (-12-jarigen)
Je mag met niet meer dan 40 personen zijn. Jeugdbewegingen met meer dan 11 deelnemers moeten zich opsplitsen 
in meerdere groepen.
Begeleiders doen een mondmasker aan (ook bij –12-jarigen). 

Lees vóór je aan de zoektocht begint www.info-coronavirus.be, zodat je je aan de meest recente regels kan houden. 
Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Iedereen moet ze respecteren. Dankjewel om dit te 
doen. Samen stoppen we het coronavirus.

Dit antwoordformulier moet ten laatste op zondag 6 december om 17 uur in de (bovenste) brievenbus van de dienst 
toerisme, Grote Markt 45 te 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. 

Het wedstrijdsecretariaat is gevestigd bij de dienst toerisme, Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas, 
tel. 03 778 35 00, toerisme@sint-niklaas.be.

Goede afspraken voor een veilige en plezante zoektocht

?



Maak deze katern met het ingevulde vragenformulier los 
en steek het uiterlijk op zondag 6 december 2020 om 17 uur
in de (bovenste) brievenbus van de dienst toerisme, 
Grote Markt 45, Sint-Niklaas.

1. a .....................................................................

 b .....................................................................

 c .....................................................................

2. a .....................................................................

 b ..................................................................... 

3. .....................................................................

4. .....................................................................

5. .....................................................................

6. .....................................................................

7. .....................................................................

8. .....................................................................

9. .....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. a .....................................................................

 b .....................................................................

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

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

24. .....................................................................

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

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

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

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

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

30. .....................................................................

31. .....................................................................

Rode draad: Wij hebben ...... . . . . . . affi ches van 
  ‘Wie zoekt die Sint’ gezien.

Schiftingsvraag: …….....… formulieren.

Antwoordformulier
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Sint-Niklaas is de echte stad van de Sint omdat ....................................................................................................

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



Zoek de zeven verschillen

tekening 1

tekening 2

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?
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1. ...........................................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................................................

7. ...........................................................................................................................................................................

8. ...........................................................................................................................................................................

9. ...........................................................................................................................................................................

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

Deelnemerslijst
Wij zijn:  een familie 

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

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

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

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

Naam en voornaam, adres en telefoonnummer, geboortejaar:

Begeleider:

Naam en voornaam, adres, geboortejaar:

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

Telefoonnummer, e-mailadres:

...................................................................................................................................................................................
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Als je nu verder loopt kom je op het Regentieplein. In het midden staat een leeuw en een engel.
Vraag 17: Welke kleur heeft de engel?

Ga naar links en sla de Regentiestraat in. Kijk nu schuin omhoog naar de daken aan de overkant. Met wat geluk kan je een 
Piet zien oefenen. Iemand houdt hem goed in het oog.
Vraag 18: Welk wijs dier kan je zien op een antenne (tip: staat bovenop een wit huis met zwarte ramen)?

Loop rechtdoor en kijk naar het raam van nr. 17. Kan je de Sint vinden?
Vraag 19: Wat staat er naast de Sint?

Stap verder in de Regentiestraat richting Stationsstraat. Links loop je op het einde van de straat voorbij koffiehuis  
‘De Regent’.
Vraag 20: Welk dier houdt hier de Zwarte Pieten gezelschap?

Sla nu rechtsaf in de Stationsstraat. Op nr. 127 gaat de Sint wel eens een ijsje proeven. Zoek de afbeelding aan het raam.
Vraag 21: Welke dieren verstoppen zich in het ijsje van de Sint?

Steek nu de Stationsstraat over en loop terug richting Grote Markt. Je komt nu voorbij ‘De Casino’. De Pieten en de Sint 
rusten hier graag uit op de bijzondere bankjes.
Vraag 22: Welke sierlijke dieren herken je hier?

Stap verder richting Grote Markt. Op nr. 90 vind je een winkel die alles weet van schoentjes zetten. Kijk in de etalage en 
zoek het dier dat je niet graag in het echt in je schoen zou vinden!
Vraag 23: Welk dier is dit?

Aan de overkant is het Huis van de Sint (nr. 85). De Sint woont er nog steeds maar je kan hem dit jaar helaas niet bezoeken. 
Vraag 24: Welke afbeelding zie je op het uiterst linkse raam?

Ga verder naar nr. 68. In de boekhandel ’t Oneindige Verhaal zie je in de etalage een opengeslagen boek met de afbeelding 
van een straat ‘s avonds laat.
Vraag 25: In welke winkel brandt er toch nog licht?

Loop nu verder de straat in tot je aan de overkant, op nr. 49, het bed van Sinterklaas ontdekt. Nu weet je meteen welke  
knuffel de Sint heel leuk vindt.
Vraag 26: Welk dier herken je?

Op nr. 48 kijk je eens aandachtig door het raam.
Vraag 27: Wat zie je op het schilderij?

Ruik je de chocolade al? Je bent nu aan ‘Van Poeck’, Stationsstraat 38. De Sint houdt heel veel van deze winkel, omdat er zo-
veel chocolade te vinden is, maar ook omdat zijn allerbeste vriend voor op het dak in de etalage staat. Kan je dit dier vinden?
Vraag 28: Weet je ook hoe we zijn schoenen noemen?

De Zwarte Pieten zijn nu wel toe aan een pannenkoek. Op nr. 29 vind je aan de overkant ‘Capéau’. Zoek de afbeelding aan 
het raam. 
Vraag 29: Wat past er niet in het rijtje?

Aan het einde van de straat op nr. 11b springen de Pieten wel eens binnen als ze hoogdringend moeten.
Vraag 30: Wat kunnen ze hier niet doen?  Kies uit: a) pakketjes verzenden b) een baby verzorgen c) naar een filmpje kijken.

Je bent nu aan het einde van de straat gekomen. Ga rechtdoor, steek de straat over naar de linkerkant van de Grote Markt.  
Je komt voorbij de ingang van een kerk.
Vraag 31: Wat is de naam van die kerk (tip: het is de parochiekerk van de stad en de Sint is er trots op)?

Je bent nu aan de toeristische dienst van Sint-Niklaas. Geef hier je ingevulde formulier af of steek het in de brievenbus en 
wie weet verrast de Sint je wel met een mooie prijs. 

Vul wel eerst de volgende zin aan met je eigen woorden: Sint-Niklaas is de echte stad van de  Sint omdat: ..............................

Schiftingsvraag: Hoeveel ingevulde formulieren van de Sintzoektocht (ook online) zal de stad ontvangen? 

L M



Secretariaat 
Sinterklaaszoekwedstrijd

Toerisme
Grote Markt 45

9100 Sint-Niklaas
tel. 03 778 35 00

toerisme@sint-niklaas.be

Plan

Toerisme Sint-Niklaas

Route zoektocht

Sinterklaaszoekwedstrijd

9100 Sint-Niklaas
tel. 03 778 35 00

toerisme@sint-niklaas.be
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Prijsuitreiking woensdag 9 december 2020 om 14.30 uur, stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas
De winnaars worden persoonlijk per brief of mail verwittigd.

De organisatie van de prijsuitreiking is afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
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