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WinterWandelZoektocht Grenzeloos 

Reglement
1. De wandelzoektocht kan afgelegd worden vanaf 1 oktober 2017 t/m 28 februari 
2018.
2. Iedereen kan aan de wandelzoektocht deelnemen. De tocht is uiterst geschikt om 
met familie te ondernemen. Maar het is geen specifieke tocht voor kinderen; hier en 
daar kunnen ze vast wel wat hulp gebruiken.
3. Het tijdstip waarop u de zoektocht doet, speelt geen enkele rol bij het beantwoor-
den van de vragen. Let wel op, de dienst voor toerisme sluit om 16 uur en is gesloten 
op zondag. Het Stedelijk Museum Hoogstraten is open vanaf 14 uur, sluit om 17 uur 
en is gesloten op maandag en dinsdag.
4. De deelnamebrochure van de wandelzoektocht is uitsluitend te verkrijgen bij Toe-
risme Hoogstraten of kan gedownload worden op www.hoogstraten.be. Deelname is 
gratis.
5. Meerdere antwoordformulieren inzenden, is niet toegelaten. Per persoon mag 
slechts één deelnameformulier ingediend worden.
6. Prijzen worden uitsluitend aan de winnaar persoonlijk toegekend, mits voorleg-
ging van een geldige identiteitskaart. De winnaars van de prijzen worden persoonlijk 
verwittigd. 
7. Het volledig ingevulde antwoordformulier dient uiterlijk op 6 maart 2018 in het 
bezit te zijn van Toerisme Hoogstraten. Het kan persoonlijk worden afgeleverd bij 
Toerisme Hoogstraten of worden ingestuurd aan Toerisme Hoogstraten, Vrijheid 149, 
2320 Hoogstraten. Bij de laatste mogelijkheid geldt de poststempel als bewijs.
8. De vragen zijn ondubbelzinnig en niet voor discussie vatbaar. De antwoorden zo-
als ze door de organisatie worden opgegeven, zijn onbetwistbaar. Ook de uitslag kan 
niet worden aangevochten. In alle onvoorziene gevallen beslist de organisatie, ook in 
geval van heirkracht.
9. Niet alle vragen kunnen ter plaatse worden opgelost, maar geen enkele vraag is 
onoplosbaar. Een extra inspanning, een hulplijn of een simpele gok, leveren vaak 
een correct antwoord op. 
10. Het traject bestaat uit openbare straten en plaatsen en is ongeveer 3 km. Van 
zodra u de openbare weg verlaat, wijkt u af van het eigenlijke traject. U krijgt een 
plattegrond van het traject bij het deelnameformulier.
11. De schiftingsvraag wordt gebruikt om uit twee of meerdere deelnemers, met 
hetzelfde aantal correcte antwoorden, de definitieve winnaars te bekomen. 
Indien ook de schiftingsvraag geen oplossing biedt, zal een onschuldige hand 
beslissen.



12. De uitslag van de wandelzoektocht wordt gepubliceerd op de website 
www.hoogstraten.be vanaf 20 maart 2018 en verschijnt later in het 
Hoogstraatse infomagazine.
13. Het is verboden het verkeersreglement te overtreden. De organisatie 
is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, voor, tijdens of na de 
zoektocht, noch voor begane wetsovertredingen.
14. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het klantenbe-
stand van Toerisme Hoogstraten. Indien u dit niet wilt, gelieve dit op uw 
antwoordformulier te vermelden.

Wegbeschrijving

Deze winterwandelzoektocht start aan Toerisme Hoogstraten (Vrijheid 149). 
Het parcours volgt de wandeling zoals aangegeven op het bijgevoegde plan. De 
richting wordt bepaald door de bezienswaardigheden die u onderweg tegenkomt. 
Deze zijn genummerd van 1 tot 10. Logischerwijs start u bij nummer 1 en eindigt u 
bij nummer 10. Onderweg zijn er verschillende (foto)vragen en raadsels die u tot 
een goed einde moet brengen. Deze (foto)vragen en raadsels zijn niet noodzake-
lijk gebonden aan de bezienswaardigheden die u passeert. 

Het parcours is ongeveer 3 kilometer lang. Zowel kinderen als volwassenen 
kunnen deelnemen aan deze zoektocht. Maar het is geen specifieke tocht voor 
kinderen; hier en daar kunnen ze vast wel wat hulp gebruiken.

De antwoorden op deze vragen zijn niet noodzakelijk te vinden op het parcours 
zelf. Soms wel. Soms niet. Een parate algemene kennis, een dosis gezond ver-
stand of een gedurfde gok zetten u in ieder geval al een eind op weg.

In principe kunt u aan de hand van het plan de route perfect volgen. Om het u 
makkelijk te maken, staat tussen de vragen door de wegbeschrijving kort om-
schreven. Deze info wordt steeds vooraf gegaan door WB.

Grenzeloos veel succes!



WB: U staat aan het historische stadhuis van Hoogstraten. Hier start de zoek-
tocht. Nadat u de eerste vraag hebt opgelost, gaat u verder in de richting van het 
begijnhof.

Vraag 1: Grens tussen culturen
Plaats: Stadhuis Hoogstraten

Huwelijken vinden plaats in alle culturen. Ook op de pui van het Hoogstraatse 
stadhuis zijn er al heel wat pasgehuwde, gelukkige stellen gefotografeerd, zijn 
er al heel wat tranen van puur geluk gevloeid en zijn er al kilo’s rijst door de lucht 
gevlogen. Een mooie traditie, maar oorspronkelijk afkomstig uit het verre Oosten. 
Op deze manier wensen de gasten de kersverse bruid en bruidegom veel voor-
spoed, vruchtbaarheid en rijkdom toe.
Ook in andere landen en culturen bestaan er huwelijksrituelen.

Schrijf in de middelste kolom het nummer van het land waarvan u denkt dat ze 
dat specifieke huwelijksritueel toepassen.

1. Korea  Met vis op de blote voeten van de bruidegom slaan

2. Frankrijk  Lawaai maken met potten en pannen

3. Duitsland  Slechte geesten wegjagen door servies stuk te gooien

4. Polynesië  De familie van de bruid maakt een menselijk tapijt   
   zodat het pasgetrouwde stel over hun ruggen 
   naar buiten kan lopen
5. Fiji   De bruidegom biedt een walvistand aan de vader van   
   de bruid
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    Antwoord:

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

2017Vraag 3: Grenzeloze erkenning
Plaats: Begijnhof

Het begijnhof is één van de belangrijkste toeristische trekpleisters. Maar het 
scheelde geen haar of deze verborgen parel werd met de grond gelijk gemaakt. 
Dankzij het unieke restauratieproject van vzw Het Convent kon dit waardevolle 
erfgoed toch gered worden. 
Vzw Het convent kreeg hiervoor verschillende nationale én internationale prijzen. 
De Vlaamse Monumentenprijs kregen ze nog voor de restauratie helemaal rond 
was. Maar ook internationaal volgde er verschillende erkenningen. Welke? 

Antwoord:

1.__________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

Vraag 2: Grens tussen heden & verleden
Plaats: Begijnhof 

Het schrift is de grens tussen prehistorie en historie. Schrijven doen we dus al 
eeuwen lang, maar ‘hoe’ is sterk geëvolueerd. 
Rangschik de onderstaande methodes van oud naar jong.
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2017Vraag 4: Grens tussen heden & verleden
Plaats: Stedelijk Museum Hoogstraten (Begijnhof 9-11)

In Hoogstraten werd de oudste aanwezigheid van bewoning aangetroffen in Meer 
op de Meirberg. Jagers-verzamelaars kampeerden hier zo’n 13.500 jaar geleden.

In het Stedelijk Museum vindt u een reconstructie van zo’n kampement. 
Ga in het museum op zoek naar dit kamp en tel hoeveel dieren er zich bevinden in 
dit ‘diorama’. 
(Museum gesloten? Bekijk dan de onderstaande foto van het kampement.) 

Antwoord:

_______________________________________________________________________

WB: Verlaat het begijnhof langs de achterkant, via het paadje aan het nieuwe erf 
en de parking. 
U komt nu in de Gelmelstraat. Steek hier over naar de Antoon De Lalaingstraat. 
Wees voorzichtig, het kan hier druk zijn.



2017Vraag 5: Grens tussen arm & rijk
Plaats: Oxfam Wereldwinkel – Hoek Gelmelstraat & Antoon De Lalaingstraat

Hoogstraten mag zich sinds 2005 met trots één van de eerste Fair Trade-ge-
meente noemen. Een Fair Trade-gemeente draagt op een heel concrete manier 
bij aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame 
producent in het Noorden. Een Fair Trade-gemeente speelt in op de vraag naar 
en het aanbod van eerlijke en lokale, duurzame producten. Deze producten 
vindt u onder andere in de Wereldwinkel. Op die manier worden mensen warm 
gemaakt voor het verhaal achter Fair Trade en lokale, duurzame producten. 
Op naar meer eerlijke en duurzame consumptie, ook in Hoogstraten.

Herkent u de onderstaande bekende Vlamingen die zich inzetten voor 
Oxfam Wereldwinkel?

  

1

3

2

4

Antwoord

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

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

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

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



2017Vraag 6: Grens tussen Noord & Zuid
Plaats: Antoon De Lalaingstraat

Sinds 2014 heeft Hoogstraten een stedenband met Za-Kpota. Za-Kpota is een 
gemeente in het West-Afrikaanse land Benin. De essentie van de stedenband 
is dat beide besturen kennis en ervaring uitwisselen. Za-Kpota en Hoogstraten 
werken samen rond gemeenschappelijk gekozen thema’s zoals geboorteregis-
tratie, composttoiletten, scholenuitwisseling… Eén van de belangrijkste verwe-
zenlijkingen vindt u als u de eerste letter invult van het antwoord op de onder-
staande vragen. De eerste vraag krijgt u alvast cadeau. 

O, surf zeker eens naar de website http://www.sms4light.be/nl. Hier leest u 
hoe u ook zelf een bijdrage kunt leveren aan een betere toekomst in Za-Kpota. 

1. Hoe heet de gemeente in Benin waar Hoogstraten een stedenband mee heeft?
2. Zowel in de Sint-Katharinakerk als in de begijnhofkerk vindt u er één. Het is 
van een opmerkelijke kwaliteit, bekend in binnen- en buitenland en maar al te 
graag bespeeld door ervaren én jongen muzikanten in opleiding. 
Over welk instrument gaat het hier?
3. In Meer staat een kunstwerk van Raf Thys. Het heet… ?
4. Hoogstraten bevindt zich in het uiterste puntje van de …?
5. In Meerle bevindt zich een prachtig wandeldomein. Welk?
6. Wordt de …… in 2018 Unesco Werelderfgoed?
7. De Hoogstraatse Sint-Ambrosiusgilde heeft er heel wat.
8. Deze Alfred is in zijn eentje verantwoordelijk voor één van de prachtige deel-
collecties van het Stedelijk Museum Hoogstraten. 
9. Hoogstraten, een stadje met …. ?
10. Wandtapijten, koorbanken, glasramen, … 
De Sint-Katharinakerk staat bekend om haar prachtige …. ?
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WB: Vervolg uw weg via de Antoon De Lalaingstraat. Bij het kruispunt met de 
Lindendreef steekt u over, opnieuw de Antoon De Lalaingstraat in. Onderweg 
kunt u de volgende vragen oplossen.

Vraag 7: Grens tussen culturen
Plaats: Rabboenizaal – Antoon De Lalaingstraat

Tijdens het Internationaal Folklorefestival van 28 juli tot en met 30 juli 2017 vro-
lijkten internationale gasten het publiek op met dans, muziek en klederdracht. 
Ze brachten wervelende optredens in de Rabboenizaal en voor het stadhuis. De 
groepen kwamen onder andere uit Paraguay, USA , Brazilië en Litouwen. 

Duid deze landen aan op de wereldkaart. 

Vraag 8: Grens tussen vrijheid & gevangenschap
Plaats: Lindendreef 

Aan het einde van de Lindendreef staat het Gelmelslot. Eens een prachtig kas-
teel, nu een penitentiair schoolcentrum (PSC). Hier worden beroepsopleidingen 
georganiseerd voor gedetineerden. De gedetineerden die in het PSC verblijven, 
kunnen tijdens de week werken of een beroepsopleiding volgen. Zij kunnen wer-
ken op de boerderij, in de bakkerij, de keuken, de werkhuizen, de schrijnwer-
kerij, de drukkerij of helpen bij het onderhoud van de gebouwen en de groene 
zones. Op deze manier kunnen gedetineerden, nadat ze vrijkomen, opnieuw 
integreren in de maatschappij.
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Zoek in het onderstaande labyrint de juiste weg naar de vrijheid.

WB: Neem het paadje langs het kerkhof van Hoogstraten. Half weg ziet u één 
van de ingangen van het Rozenkranspark. Stap het Rozenkranspark in en loop 
helemaal door tot aan het einde ervan. 
U komt nu uit de hoek van de Dr. Versmissenstraat en de Buizelstraat.

Vraag 9: Grenzeloze Hoogstraatse koninginnen
Plaats: Dr. Versmissenstraat

De Hoogstraatse aardbei kent geen grenzen. Neem dat gerust letterlijk: Hoog-
straatse aardbeien brengen wereldwijd mensen samen om te genieten. 70% 
wordt uitgevoerd naar alle windstreken van Europa, het Midden-Oosten, Zuid-
oost-Azië, Noord-Amerika, …
Maar de Hoogstraatse aardbei is ook een grenzeloze inspiratiebron: muzikaal, 
artistiek, cultureel, gastronomisch, ...  
Enkele jaren geleden organiseerde IKO, de Hoogstraatse kunstacademie, het 
project ‘Ceci n’est pas une fraise’. Dit grootscheepse kunstproject zette de 
Hoogstraatse aardbei centraal. Verschillende werken uit dit project werden 



Vindt u de 5 verschillen? 

2017

verkocht voor het goede doel. Onderstaande kunsttafel is van de hand van David 
Audenaert en heet ‘The Things fruit are made of’. Het werk werd gekocht door het 
stadsbestuur van Hoogstraten. 



WB: Loop door naar het zwembad en de Finse piste.

WB: Vervolg de route via de trage wegen. De eerste doorsteek brengt u van de 
Buizelstraat naar de Achtelsestraat. De tweede loodst u door naar de Heilig 
Bloedstraat.

Vraag 10: Grens tussen oude & nieuwe infrastructuur
Plaats: Buizelstraat

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd 
verkeer. De meesten hebben historische roots die vaak terug gaan tot in de Ro-
meinse tijd. Het zijn overblijfselen die getuigen van oude verbindingen tussen 
dorpskernen, van vroegere doorgangen voor landbouwers of van verdwenen 
trein- en tramverbindingen. 
Op deze zoektocht gebruikt u verschillende van deze trage wegen. Welke?

Antwoord: _________________________________________________________

WB: Vanuit de Heilig Bloedstraat gaat u naar de Heilig Bloedlaan. Steek hier 
over naar de site van het woonzorgcentrum.

Vraag 11: Grens tussen jong & oud
Plaats: Woonzorgcentrum

Rita en Willy zijn in de jaren veertig geboren, Hilde en Patrick in de jaren zestig 
en Kim en Kevin in de jaren tachtig. Zeg uw naam en de Vlaming weet wanneer 
u geboren bent. Maar opvallend is dat de namen die een eeuw geleden in de 
top-vijf stonden, weer erg in trek zijn. Maak een vergelijking. 

Zoek de geboorteblokken op de site van het woonzorgcentrum en vul onder-
staande top 3 voor Hoogstraten in.
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Vraag 12: Fysieke grens
Plaats: Finse piste zwembad

Usain Bolt staat bekend als de snelste man ter wereld. In 2009 vestigde hij het 
wereldrecord op 100 meter: 9”58. De Amerikaanse Florence Griffith is de snel-
ste vrouw. Zij loopt 100 meter in 10”49.
De looppiste achter het zwembad is 1 km lang. Als Usain Bolt aan zijn topsnel-
heid 1 keer de piste afloopt, hoeveel meter moet Florence Griffith dan lopen 
om exact op het zelfde moment te finishen?

Antwoord: _________________________________________________________

Loop zelf een rondje. (Deze vraag is belangrijk voor de schiftingsvraag!)

Wat is uw tijd? _____________________________________________________

WB: U gaat opnieuw naar de Heilig Bloedlaan. Van hieruit gaat het verder naar 
de Vrijheid.

Vraag 13: Grenzeloze Vlamingen uit het Klein Seminarie
Plaats: Klein Seminarie

Het Klein Seminarie staat bekend om haar leerlingen die grenzen verkennen, 
die hun eigen grenzen opzoeken én die grenzen verleggen, zowel voor zichzelf 
als voor anderen. Grote namen hebben hier op de schoolbanken gezeten en 
ongetwijfeld zitten hier nu ook leerlingen waar we in de toekomst nog over 
zullen horen. 
Ter hoogte van het vernieuwde terras vindt u de namen van enkele van deze 
Vlamingen die nationaal en internationaal hun strepen hebben verdiend. 
Welke?

AEEGGNNOSST: _____________________________________________________

AACEEFGLNOST: ____________________________________________________

AEEFGNRRSSS: _____________________________________________________

O! Onderstaande droedel houdt verband met het 
Klein Seminarie. Vroeger en nu…

Antwoord: ____________________________________________________
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Vraag 14: Hoogstraten zonder grenzen
Plaats: Sint-Katharinakerk

Hoogstraten is meer dan 100 vierkante km groot. Vanop de toren van de 
Sint-Katharinakerk kunt u het hele grondgebied overschouwen. Hoewel het uit 
zes deelgemeenten bestaat, en elke deelgemeente trots is op haar eigen iden-
titeit, vertoont Hoogstraten vanuit de lucht geen grenzen.

Kunt u de onderstaande natuurlijke, onnatuurlijke of symbolische grenzen in 
de juiste deelgemeente van Hoogstraten plaatsen? 
Let op: het gaat om de deelgemeente waar de foto genomen is.

Antwoord:____________

Antwoord:___________
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Antwoord:____________

Antwoord:____________

Antwoord:____________



2017Vraag 15: Landsgrenzen
Plaats: Sint-Katharinakerk

In haar toeristische brochure wordt Hoogstraten als volgt omschreven: “Hoogs-
traten, in de provincie Antwerpen, is het meest noordelijke stadje van Vlaande-
ren aan de grens met Nederland.” 
Vergelijk de onderstaande postkaarten van Meersel-Dreef met de huidige 
foto’s. Welke foto stemt overeen met welke oude postkaart?

Antwoord:  1=______   2=______        3=______

1

2

3

A

B

C

Antwoord:___________

Antwoord:____________

Antwoord:____________



2017SCHIFTINGSVRAAG: 
Wat is de tijd van het snelste rondje van alle deelnemers op de Finse piste?

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

NAAM:.......................................................................................................

GEBOORTEDATUM:.....................................................................................

ADRES:....................................................................................................................... 
 
 ........................................................................................................................

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

TELEFOON:.................................................................................................................

E-MAIL:......................................................................................................

   Wil graag op de hoogte gehouden worden over Hoogstraten via e-mail.


