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HET STAAT
VOL WEETJES
& OPDRACHTEN!

GROTE MENSEN &
STRUIKEN MOGEN
OOK MEESPELEN
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Dit spel- & speurboek
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Als beloning krijgt
de eerlijke vinder:

COLOFON:

LEGENDE:
DOE!

ZOEK!

WIST JE
DAT...

Tekst & concept:
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Doe-opdrachten
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Weetjes

V.U:
Ine Somers • schepen voor stadspromotie
Grote Markt 1 • 9100 Sint-Niklaas
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Welkom in Sint-Niklaas, we zijn blij dat je er bent en
dat je mee met ons de stad wil gaan verkennen!
Misschien is het de allereerste keer dat je hier bent,
misschien ken je de stad door en door. Kom je van ver
of woon je om de hoek? Dit boek is voor iedereen die
mee met ons op stap wil!

Dit doeboek staat
boordevol coole
spelletjes, gekke
opdrachten, leuke
kleurplaten en weetjes
over de stad. Bezoek de
verschillende plekken in
de stad en vul zo heel het
boek in. Lukt het niet op
één dag? Kom dan op een
andere keer terug voor
een leuk bezoek aan de
stad. Ook onderweg en
thuis beleef je nog plezier
aan dit doeboek.
Deel je graag jullie spelen speur avonturen?
Bezorg ons via
#ontdeksintniklaas
jullie foto’s!
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DE GROTE
MARKT
Je staat nu op de allergrootste markt van het
land! Meer dan 800 jaar geleden kregen we
van Johanna Van Constantinopel een groot stuk
grond. Dit werd Sint-Niklaas. Een tijdje later
kregen we van de gravin Margaretha van
Vlaanderen de Grote Markt. Die kregen we op
voorwaarde dat er nooit iets op gebouwd mocht
worden en dat ze voor iedereen was.

7

WIST JE
DAT...

Dit is de toren van de Onze-LieveVrouwkerk. Kan je de Maria zien?
Deze is volledig verguld en wordt
daarom in de volksmond ook
‘Miet Vergult’ genoemd.
Hoe groot denk je dat ze is?
Antwoord:

ZOEK!

Deze twee straffe dames vind je terug op de markt,
ze nemen samen een selfie. Ga jij mee op de foto?
Deel je foto via #ontdeksintniklaas.

1

WIST JE
DAT...

Elke week wordt er de donderdagse
markt georganiseerd en dit al 500 jaar
lang. Je kan er heel veel verschillende
kramen bezoeken! Kan je gokken
hoeveel kramen er staan?
Antwoord:

3

DOE!

Welke dieren bewaken de ingang van
het stadhuis? Kruis de juiste aan en
neem dezelfde pose aan!

2 WIST JE
DAT...

Antwoord:

Hoe groot is die markt nu juist?
Stel dat je het zou mogen zeggen in
voetbalvelden. (tip: je mag met halve
velden rekenen)
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HET
STADHUIS
Zie je het grootste gebouw op de
markt? Dat is het stadhuis. Hier werken
de burgemeester en de schepenen.
Mensen komen hier dagelijks langs
voor verschillende redenen. Een trouw,
een rijbewijs, een geboorte.

DOE!

Er hangen veel vlaggen aan het stadhuis,
mocht jij een vlag mogen ontwerpen voor
de stad Sint-Niklaas, hoe zag die er dan
uit? Teken hem hier:

DOE!

4

ZOEK!

Er lopen op deze markt 3 mensen achter elkaar die
altijd helemaal bloot zijn! Kan jij ze vinden?
Zet een kruisje op de juiste plaats.

5

kleur
mij in!

ZOEK!

In één van de gebouwen op de markt vind
je de oude gevangenis terug. Je kan het
gebouw herkennen aan de tralies voor de
ramen. Nu kan je er iets eten of drinken
in de kelder. Vind je de gevangenis?
Welke kleur hebben de parasols voor
de deur?
Antwoord:
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Bovenaan in de grote
toren zie je de Belforttoren met de beiaard.
Een beiaard is een
muziekinstrument dat
je kan vergelijken met
een grote piano waar je
heel hard op moet
duwen en kloppen.
Er hangen wel 50
klokken in de toren
waarop de beiaardier
liedjes kan spelen.
Welk nummer zou jij
graag eens horen? Zing
dat nummer heel luid
voor de toren. Wie weet
hoort hij je wel en wordt
je verzoeknummer
gespeeld.
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MERCATORPARK

ZOEK!

Op dit pleintje zie je het grote rode kunstwerk ‘Atlas’ liggen. Wist je dat dit speciaal
gemaakt is om op te spelen? Kruip jij er in,
onder en door?

Teken je
n

!

j in

i
rm

u

Kle

In alle musea zijn er ook coole
dingen te beleven voor kinderen!
Met de museumkoffer kan je de
geschiedenis van de stad
ontdekken. Hierin vind je
alledaagse voorwerpen. Kan jij
alle voorwerpen uit de koffer
thuisbrengen?

og een v

riend vo

or mij?

DOE!

In het park vind je 2 sokkels met daarop een
buste (een beeldhouwwerk dat enkel het hoofd,
de borst en de schouders toont). Ga op zoek
naar de bustes en teken ze op deze sokkels.

WIST JE
DAT...

DOE!

33

NIEUW!
2018

30

36

Teken hier je
eigen kaart!
Bijvoorbeeld
je straat met
je huis of
appartement.
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Gerard Mercator was een
cartograaf, ook wel een
landkaartentekenaar
genoemd. Dankzij hem
kunnen we overal op de
wereld de weg vinden. In het
museum vind je de allereerste
kaarten ooit getekend. Hij
was ook heel goed in
wereldbollen maken!

Als je de weg kwijt bent in
de auto gebruik je de
GPS. Om de weg op zee
terug te vinden gebruiken
ze ook zijn uitvindingen.
In dit museum vind je
héél oude kaarten terug,
hier kan je terugvinden
hoe jouw straat er
vroeger uitzag.
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WIST JE
DAT...

DOE!

Ze verkopen
hier in de buurt
ook heel
lekkere ijsjes!

BINGOOOOO!
Speuren, zoeken en rondsnuffelen
doe je met fijne bingokaarten. Als
een échte detective ontdek je heel
wat in niet één, niet twee maar drie
musea in Sint-Niklaas. Zoek één
voor één alle voorwerpen terug en
zet een kruisje bij de foto’s. Heb je
ze allemaal dan roep je luidkeels
Bingoooooo! Rep je naar een
museumbalie in SteM, het
Mercatormuseum of de Salons,
vraag je gratis kaart en huppekee
speuren maar.

IJSJES VAN
FRANCOIS
ZIJN DE BESTE
TER WERELD!

DOE!

Ga op ontdekkingstocht met
Aap Arthur en zijn vele
dierenvrienden door de
geschiedenis van het Waasland. In de speelhoeken kan
je middeleeuwse spelletjes
spelen, vogeltjes vouwen of
zotte snorretjes passen.
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DOE!

HET STADSPARK

In dit grote park kan je je niet vervelen!
Sinds kort woont Eekhoorn hier in het speelbos
van het park!

1

Help jij eekhoorn om zijn wintervoorraad
aan te leggen? Ga op zoek naar de zaden
van bomen: hazelnoten, beukennootjes,
okkernoten, tamme kastanjes, eikels,
zaadjes van dennen-, spar- en lorkenappels en leg ze waar het rode kruisje
staat.

ZOEK!

In het speelbos vind je borden (plaatsing in de loop van
september 2020) waarop de eekhoorn zijn verhaal vertelt!
Ga op zoek naar de borden en leer op die manier hem kennen!

Op het einde van het verhaal beslist eekhoorn om iets
anders te zijn. Vind jij terug wat dat is?
Antwoord:

Kan je iets toevoegen aan deze tekening
dat er voor zorgt dat hij op het juiste
antwoord lijkt?

WIST JE
DAT...

2
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WIST JE
DAT...

Er staat ook een
picknicktafel in
het speelbos!
Teken jouw
lievelingseten op
de tafel! En ook
een glasje bessensap voor de eekhoorn graag!

De vijver en het bos worden bewaakt
door dit dier. Weet jij wat zijn naam is?
Antwoord:
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3

3

WIST JE
DAT...

In het speelbos woont ook een heel zeldzame kever. Weet je wat zijn naam is?
Kan je hem nog een keer terugvinden op deze pagina? Omcirkel hem en zoek of je
hem ook ter plaatse kan vinden. Voorzichtig want hij is dus zeldzaam! Bezorg ons
jouw keverfoto via #ontdeksintniklaas.

KEVER

Zijn naam is de:

WIST JE
DAT...

De staart van een eekhoorn is heel belangrijk!
Waarvoor gebruikt hij zijn staart?

4
Antwoord:

Tip: je mag meerdere antwoorden aanduiden.

Hij gebruikt zijn staart:
als parasol, zodat hij in de schaduw kan zitten.
als parachute, om veilig uit de bomen te kunnen springen.
als plumeau, om zijn nest proper te maken.
als deken, om de kinderen warm te houden.
als degen, om zich te beschermen tegen andere dieren.

p

en-

DOE!

Kleur mij in!

5
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ZOEK!

Het is zo plezant in het speelbos.
Kan jij tellen hoeveel kinderen
en dieren er aan het spelen zijn?
Tip: kijk goed want soms zitten
ze verstopt!

Antwoord:

DIEREN

MENSEN
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DOE!

DE WITTE MOLEN

Molens werden lang geleden gebruikt voor het
opwekken van energie. Later om graan te malen.
Als je geluk hebt kan je de molen nog steeds zien
draaien! Daar zorgt molenaar Marc voor. Om de
twee weken laat hij de wieken van de molen
draaien. Op speciale dagen kan je de molen ook
bezoeken. Dan geeft Marc je uitleg over hoe
een molen werkt.

Hoe denk jij
dat Marc er
uit ziet?
Teken hem
hier:

DOE!

Ontwerp jij
voor deze
skater het
graafste
skatebord
ooit?

WIST JE
DAT...

Het skatepark in beton is dé plek voor
skaters, bmx-ers en steppers. Op het
trapveld en in de voetbalkooi kan je
jouw nieuwste Ronaldo- of Messi-trucs
oefenen.
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DOE!

Ontwerp jij ook voor
deze skater een
coole t-shirt en
sneakers?
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DOE!

1

ZOEK!

Om aan de voordeur van
de molen te geraken
moet je langs een trap.
Zoek de trap en zeg ons
hoeveel treden die telt!

Stel je voor dat jij de witte
molen mocht beschilderen.
Hoe zou jij hem er dan laten
uitzien?
Antwoord:

2

WIST JE
DAT...

De maalzolder is de
werkplek van de
molenaar. Hier
controleerde de
molenaar of het meel
wel fijn genoeg
gemalen was.
Weet jij waar dit
huisje voor diende
vroeger?
Antwoord:

WIST JE
DAT...

De speeltuin met
zandwerkplaats en
buisglijbaan ligt vlak
naast een leuke
picknickzone. Een
plek om te ontdekken
met het hele gezin.
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DE VREDEFEESTEN
Elk eerste weekend van september gaan
de Vredefeesten door in de stad.
Misschien ken jij ze wel onder de naam
Villa Pace of de ballonfeesten. Tijdens dit
gratis stadsfestival stijgen er tientallen
heteluchtballonnen op. Behalve dat er
heel veel ballonnen in de lucht gaan,
hebben ze ook de gekste vormen en
kleuren.

1

WIST JE
DAT...

Kan jij raden of er nog
Belgische steden zijn waar
ballons opstijgen in het
historisch stadscentrum!

Schrijf hier jullie antwoord:
neen, wij denken dat Sint-Niklaas alleen is.
ja, wij denken aan de volgende stad/steden:

MIJN MUZIEKAFFICH

E!

DOE!

Tijdens het festival vinden
er tal van optredens plaats
op de Grote Markt en ook
rondom! Jij mag kiezen wie
er volgende keer op het
podium staat. Stel je affiche
vol favoriete zangers/
zangeressen/groepen
samen en schrijf de namen
hiernaast op de reclamezuil!
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3

WIST JE
DAT...

Als een ballon een heel gekke vorm heeft noemen we dat een
special shape. Ooit ging er wel een heel gekke special shape de
lucht in. Het leek alsof hij ondersteboven vloog maar dat was
natuurlijk niet zo. Waar bevond zich het echte mandje denk je?
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2

WIST JE
DAT...

Weet jij wie de 3 bemanningsleden waren van de
allereerste
luchtballon ooit?
Teken hiernaast je/jullie
antwoord in de mand van de
ballon.

DOE!

Geef jij deze ballon nog
een passende naam.
Schrijf het maar op zijn buik!

DOE!

Tijdens de Vredefeesten vindt ook de balloonloop plaats!
Je kan meedoen aan de kidsrun van 1 km, de shortrun van
5 km of de long run van 10 km. Test al even jouw looptalent
en ren van de ene kant naar de andere kant. Laat je tijd
opmeten en schrijf die hier!

BALLONLOOP

MIJN TIJD!

MINUTEN

SECONDEN

DOE!

Maak jij jouw specialevormballon en teken hem hier op
de Grote Markt!

DOE!

e

Op de toren van het stadhuis staat een
webcam! De inwoners van de stad
kunnen thuis volgen wat er op de Grote
Markt gebeurd. Het is nu jouw moment
om een live performance te geven voor
een groot publiek net zoals tijdens de
ballonfeesten! Toi toi toi!

?
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DE STER

WE STARTEN OP DE PARKING!
Weet jij op welke nummer de rode auto staat?
Antwoord:

Op De Ster kan je je een hele dag
uitleven! Hier kan je zoveel doen!
Ontdek samen het strand, de grote speeltuin,
de zwemvijver, de kinderboerderij! Je kan er
ook suppen, waterfietsen, zeilen, kajakken,
fit-o-meter, beachvolleybal, minigolfen,
gocarten, trampoline springen, genieten van
de waterglijbaan en het yogapad.

1
16 06 68 88

98

Pssssst! Een tip:
soms helpt
het om het eens
van een andere kant
te bekijken!

2

DE INKOM!
De poortjes aan de ingang
gaan open wanneer je het
juiste wachtwoord geeft.
Los daarom deze rebus op!
-N

-V
-V
+A

-D

L=G

P=D

OP WEG NAAR DE VISVIJVER!
Omcirkel de dieren die je hier
niet in zal terug vinden?

7

6

5

3

WE ZIJN TOEGEKOMEN AAN DE
KINDERBOERDERIJ!
Help jij de dieren aan hun eten?
Ze zijn even de weg kwijt!

4
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8

A

B

Terug even op krachten komen met EEN PICKNICK!
Verbind de punten en kom te weten wat er op het
menu staat! Kleur ook in volgens jouw lievelingssmaak!

C

Antwoord:
14

13

D

15

12

E

16
17

11

18
19

10
9
27

8

F

20

22

7

26 25

24

23

21

6
1
5

G

7

5

2

4

TIJD OM TE SPORTEN!
Weet jij voor welke sport deze
ballen worden gebruikt?

3

Maak de speeltuin nu
helemaal compleet en
TEKEN HIER JOUW
DROOMSPEELTUIG!

DE ZWEMVIJVER!
Tijd voor een frisse duik in de vijver.
Probeer uit te vissen hoe deze vijver
ooit onstaan is:
Het was het resultaat van een weddenschap
tussen 10 vrienden! De uitdaging was om een put te scheppen die zo groot was
dat ze er elke zomer in konden gaan zwemmen.
Ze hadden zand nodig om de E17 aan te leggen en die put is nu deze zwemvijver geworden!
De dieren uit de omgeving hebben die gegraven omdat ze nood hadden aan een drinkplaats.

JOEPIE! EINDELIJK!
DE GROTE SPEELTUIN!
Zoek jij de 4 verschillen
tussen deze 2 tekeningen?
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STAD VAN DE SINT
Van 12 november tot 6 december tovert
Sint-Niklaas om tot stad van de Sint.
Wist je dat Sinterklaas zijn eigen huis heeft in de
stad? Elk jaar bezoeken duizenden kinderen het
Huis van de Sint. Misschien ben jij er al eens
geweest met school? Heb jij altijd al eens de
slaapkamer van de Sint willen zien, Of wat dacht je
van de keuken, de badkamer of de speelgoedzaal?
Sinterklaas nodigt je uit bij hem thuis!

ZOEK!

1

Ergens op het huis van de Sint kleeft een
bruin bordje met daarop de naam van de
persoon die ooit de opdracht gaf om dit
huis te bouwen! Vind jij zijn naam?

Antwoord:

DOE!

2

De Sint houdt er van om lang
in een warm bad te zitten.
Boven zijn bad hangt een
schilderij van zijn favoriete
vervoersmiddel. Weet jij wat
dat is? Teken het dan hier!
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3

ZOEK!

Wil je weten in welke straat
het huis van de Sint staat?
Los dan deze rebus op!

-AS

-F

-E

-SP

STRAAT

Antwoord:

Wil je ook graag de huisnummer kennen?
Los dan deze 2 vragen op!
Dit zeggen ze vaak als bevel tegen soldaten: GEEF
Het Romeinse cijfer

4

ZOEK!

V is:

Stap nu verder richting
het Stationsplein!
Op je linkerzijde kom je
een fantastische plaats
tegen genaamd ‘De
Casino’. Je kan er naar
optredens gaan kijken of
iets drinken in het park!
Op het dak staat een man.
Zijn naam is Klaas. Klaas
raakt iets aan! Ga op zoek
naar Klaas en teken hier
wat dat juist is!

Meer info over de Sinterklaaszoektocht of ‘Sint in de Piste’ op:
www.stadvandesint.be

DOE!

De Sint heeft in zijn straat gouden platte
munten geslagen! Bedoeling is om een
zo lang mogelijk traject af te leggen
zonder de straat te raken. Word de beste
muntenspringer van Sint-Niklaas en laat
ons weten wat jouw record is via
#ontdeksintniklaas.

SPEEL_SPEURBOEK.indd 17

26/06/2020 11:13

#9100speelstad

1

SIN T-N
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1

NIEUW!
2020

1

1

Sint-Niklaas telt
meer dan 52
speelplekken, je
vindt ze allemaal
terug op de
speelkaart!

We doen er alles aan om van
Sint-Niklaas de vetste
kinder-en jeugdstad te maken.

Er ondertussen al
drie speelbossen
zijn in de stad?
Nummer 4 en 5
zijn volop aan
het groeien.

De eerste woensdag na
de paasvakantie kan je
je uitleven tijdens de
Buitenspeeldag!
Een stad vol
speelstraten,
speelpleintjes en
speeltuinen. Niemand
die binnen wil blijven.

De Pretcamionet en de plutomobiel toeren
tijdens de paas- en zomervakantie doorheen de
stad. Een camionette volgeladen met sport, spel
en plezier zorgt voor onvergetelijke zomerdagen
bij kinderen van 6-12 jaar.

De Dag van de Jeugdbeweging is in
Sint-Niklaas één groot feest.
Met wel 29 jeugdbewegingen in
de stad kan dat niet anders!

Meer info over spelen in Sint-Niklaas vind je op: www.9100speelstad.be
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SINTNIKLAAS
ZOMERT &
WINTERT
Sint-Niklaas kan
je een heel jaar
door bezoeken.
Wij winteren en
zomeren!

DE ANTWOORDEN!

DE GROTE MARKT EN HET STADHUIS:
1: meer dan 150
2: 4,5 voetbalvelden
3: de leeuw met het wapenschild (dier 1)
4: er staat een klein rood puntje op de juiste plaats
5: rood
6: 6 meter hoog

HET STADSPARK:
1: een eenhoorn
2: Reynaert De Vos
3: een neushoornkever en hij zit hier verstopt
4: als parasol en paraplu
5: 10 dieren en 13 mensen

• Zomerkermis
• Ketnet zomertour
• Zoektochten
• Een lekker ijsje eten
• Ambachtelijk weekend
• Geocaching
• Op stap met Eufrazie

DE WITTE MOLEN:
1: 10 treden
2: als woonst voor Marc

DE VREDEFEESTEN:
1: neen
2: een schaap, een haan en een eend
3: het mantje zat op deze plaats verstopt:

DE STER:
1: 87 (draai je boek 180° om)
2: ‘de orka is een zoogdier’
3:
4:

• De winterkermis
• De schaatsbaan
• De Santawalk
• De Kerstmarkt
• Ijsberenduik
• Sneeuwman maken een
sneeuwballengevecht

5: zand voor de E17
6:

7: A: golf / B: tennis / C: bowling / D: voetbal / E: rugby / F: baseball / G: pool
8: een ijsje

STAD VAN DE SINT:
1: Edmond Meert
2: een stoomboot
3: Stationsstraat 85
4: Een ster

Wil je meer info over de
plekken die je bezocht
hebt? Kijk dan op
www.ontdeksintniklaas.be
of vraag naar de brochure
bij de dienst toerisme!
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DIT SPEUR- EN SPELBOEK WERD SPECIAAL
GEMAAKT VOOR JONGE AVONTURIERS ZOALS
JIJ DOOR TOERISME SINT-NIKLAAS.

#9100speelstad

Dit boekje staat boordevol coole
spelletjes, gekke opdrachten, leuke
kleurplaten en weetjes over de stad.
Bezoek de verschillende plekken in de
stad en vul zo heel het boek in. Lukt het
niet op één dag? Kom dan op een andere
keer terug voor een leuk bezoek aan de
stad. Ook onderweg en thuis beleef je nog
plezier aan dit spel- & speurboek.
ontdeksintniklaas

ontdeksintniklaas

V.U: Ine Somers • schepen voor stadspromotie • Grote Markt 1 • 9100 Sint-Niklaas / Vorm & illustraties: Emma Thyssen
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