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Wie zoekt die Sint!
Sinterklaaszoektocht



Maak deze katern met het 
ingevulde vragenformulier los 

en steek het uiterlijk op maandag 
6 december 2021 vóór 17 uur 

in de (bovenste) brievenbus van de 
dienst toerisme, Grote Markt 45 

of het Huis van de Sint, 
Stationsstraat 85, 

Sint-NiklaasWe starten onze ‘Wie zoekt die Sint’-zoektocht aan het Huis van de Sint, Stationsstraat 85. Let op: de ingang is dit jaar 
in de Regentiestraat! Wist je dat Sinterklaas en zijn Pieten heel veel van Sinterklaasliedjes en muziek houden? Wie weet 
merk je dit wel tijdens de zoektocht. Kijk eens naar de gevel van zijn mooie huis.
Vraag 1: Wat zie je op het meest linkse raam van de eerste verdieping?

Stap nu naar links richting Stationsplein. Kijk aan nr. 87 eens omhoog.  Misschien zie je Zwarte Piet wel op het dak.
Vraag 2: Hoeveel neuzen tel je op de gevel?

Loop verder tot aan nr. 95 Manuvèl. Hier stalt Piet zijn ijzeren ros.
Vraag 3: Hoe noemen we zo’n paard met wielen?

Ga verder tot aan nr. 101 Gentlemen’s Barbershop.
Vraag 4: Hoeveel betaalt de Sint hier om zijn baard netjes te laten bijknippen?

Ook zin gekregen in een ijsje? Zoek op nr. 127 Foubert de tekening aan het raam.
Vraag 5: Welk muziekinstrument zit er verstopt in het lievelingsijsje van de Sint?

Nu gaat het verder richting Stationsplein. Steek de straat over en bekijk de grote schijf.
Vraag 6: Wat zie je op de achterkant? (Beschrijf gewoon wat je ziet).

Stap nu rechtdoor tot aan de Poort van de Sint. Die vind je aan de voorkant van het gebouw waar de trein van Sinterkaas 
aankomt.
Vraag 7: Ken jij een liedje waar de naam van dit gebouw in voorkomt? Geef de titel.

Loop nu terug richting Stationsstraat. Je ziet links het gebouw van Domino’s pizza. De Pieten klimmen graag in het 
torentje bovenaan.
Vraag 8: Wat zie je helemaal bovenop staan?

Ga nu in de Stationsstraat aan de rechterkant. Je komt voorbij de Casino waar de Peatles, de Pietenband van de Sint, 
graag optreedt. Aan de gevel zie je een grote affi che met de kalender. 
Vraag 9: Welk muziekinstrument herken je hierop?

Verder in de straat vind je de inham van de ticketshop. Aan de binnenkant rechts staat een tekening van een vogel die 
een liefdesliedje fl uit.
Vraag 10: Welk symbooltje maakt dit duidelijk?

Stap tot aan nr. 78 Welp. Zoek in de etalage het instrument waar zelfs het kleinste Pietje een Sinterklaasliedje op kan 
spelen (tip: het begint met een x).
Vraag 11: Wat is de naam van dit instrument?

Op nr. 78 Geek World zie je de lievelingsrugzak van DisneyPiet.
Vraag 12: Welk bekend fi guurtje herken je hierop?

Als je aan nr. 68 boekhandel ‘t Oneindige Verhaal gekomen bent moet je goed kijken. De Sint is gek op voorlezen. 
Het boek ‘Sinterklaasliedjes’ is één van zijn favorieten.
Vraag 13: Hoeveel mijtertjes tel je op de kaft?

Wist je dat OpaPiet alle schoentjes van de kleinkinderen vult? Hij is dan zo blij dat hij een wondermooi liedje speelt. 
Zoek op nr. 62 Petit Beau wat hij hiervoor nodig heeft.
Vraag 14: Wat heeft hij hiervoor nodig?

Stap nu verder naar nr.38 bij Delicatessen Van Poeck. Kan je de chocolade al ruiken? Zoek het grote chocoladen beeld 
van de Sint met twee kinderen.
Vraag 15: Welke kleuren hebben de kleren van de kindjes? (Let op: ook de schiftingsvraag gaat over deze chocoladesint!)

Ga verder richting Grote Markt. Ter hoogte van nr. 12 kan je zien wat er in het najaar allemaal te beleven valt in 
Sint-Niklaas. Je ziet ook een hand met een voorwerp dat de Pieten gebruiken als ze luid moeten roepen.
Vraag 16: Hoe heet zo’n ding?

Routebeschrijving en vragen

Rode draad: Hoeveel affi ches van ‘Wie zoekt die Sint?’ kom je tegen op de zoektocht?

Wedstrijdreglement

De deelname aan de zoektocht is gratis. 

Iedereen kan deelnemen met een deelnemersgroep van minstens 2 en hoogstens 11 personen. Klassen, 
jeugdbewegingen … moeten zich opsplitsen in meerdere groepen. Elke deelnemersgroep moet minstens één kind tellen 
geboren tussen 2012 en 2017 en één meerderjarige begeleider. Elke groep mag slechts één antwoordformulier indienen.

Dit antwoordformulier moet ten laatste op maandag 6 december vóór 17 uur in de (bovenste) brievenbus van de 
dienst toerisme, Grote Markt 45 of het Huis van de Sint, Stationsstraat 85 te Sint-Niklaas worden gestopt of via 
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, 
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Opgelet: vervolg van de vragen op bladzijden 5 en 7.

Zevenentwintigste 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 omliggende.

Goede afspraken voor een veilige en plezante zoektocht

?

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. Zo word jij niet ziek 
of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om dit te doen.
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Maak deze katern met het ingevulde antwoordformulier los 
en steek het uiterlijk op maandag 6 december vóór 17 uur in 
de (bovenste) brievenbus van dienst toerisme, Grote Markt 
45 of het Huis van de Sint, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas.

1. .....................................................................

2. .....................................................................
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10. .....................................................................

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

12. .....................................................................
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15. .....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwoordformulier
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Zoek de tien verschillen

tekening 1

tekening 2

Hieronder zie je twee tekeningen. Ze gelijken sterk op elkaar, maar zijn niet helemaal gelijk. Er zijn tien verschillen.
Kan jij de tien verschillen op tekening 1 aanduiden?
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Vul aan: Sinterklaas komt graag naar onze stad omdat    ...................................................................................... 

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

...............................................................................................................................................................................
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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:

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

Loop nu verder tot aan de Grote Markt en steek over op het regenboogzeebrapad. Sla linksaf. Links passeer je op een 
afstand de gevel van de Nicolaaskerk met bovenaan het beeld van de Sint.
Vraag 17: Welke kleur hebben de luikjes aan weerszijden van Sint-Nicolaas?

Loop verder en zoek het beeld van ‘De zittende vrouw’ van George Grard.
Vraag 18: Hoeveel tenen tel je?

Steek links over via het overdekte zebrapad naar de Apostelstraat. Sla links af naar de voorkant van de kerk. Voor de ingang 
van de kerk vind je een oude stadspomp. Hier kan je ontdekken hoe oud de stad Sint-Niklaas is.
Vraag 19: Hoe lang bestaat de stad in 2021?

Ga nu naar links naar de zijkant van de kerk. Let op! De tijd vliegt! Aan deze zijde van de kerk vind je een overblijfsel van 
het oude kerkhof. Daarop vind je een oud voorwerp om de tijd te meten (het heeft vleugeltjes!).
Vraag 20: Wat is de naam van deze tijdsmeter?

Sla links af naar de Houtbriel en dan rechts naar het oorlogsmonument.
Vraag 21: Hoeveel hoofddeksels tel je hier?

Steek de straat over naar bakkerij Jan Reed. De Pieten lusten hier wel een gebakje. Maar weet je ook welk liedje hier op de 
tekening wordt afgebeeld?
Vraag 22: Hoe heet dit liedje?

Ga terug links richting Stationsstraat en ga terug richting Huis van de Sint. Op nummer 11A ontdek je het faciliteitenpand.
Vraag 23: Wat zit er hier in de zak van de Sint?

Verderop kom je aan huisnummer 29 bij Capéau.
Vraag 24: Wat past er niet in het rijtje op de tekening aan het raam?

Stap verder tot aan Slaapgoed Verlinden, nr. 49.
Vraag 25: Welk slaapliedje zingt de Sint hier elke avond voor zijn Pieten?

Nu wandelen we verder tot aan nr. 77, De Banier.
Vraag 26: Ken jij de naam van het muziekinstrument dat Piet hier heeft verstopt (tip: het lijkt wel een beetje op een 
driehoek)?

Vul je formulier verder goed in. Je kan dit in de (bovenste) brievenbus van dienst toerisme, Grote Markt 45 of het 
Huis van de Sint, Stationsstraat 85, Sint-Niklaas indienen. Misschien win je wel een mooie prijs! 
Schiftingsvraag: Hoeveel weegt de grote chocoladesint bij Delicatessen Van Poeck? (in grammen).
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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 op woensdag 8 december 2021 om 14.30 uur, stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas
De winnaars worden persoonlijk per mail verwittigd.

De organisatie van de prijsuitreiking is afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
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T O E R I S M E  S I N T - N I K L A A ST O E R I S M E  S I N T - N I K L A A S

Koninklijke Bond Der Brood en 
Banketbakkers

Van Sint-Niklaas en Omliggende.
WAAS POLDERBROOD


