Zoektochten van Gandante vzw
Wij hebben een ruim aanbod aan zoektochten in en rond Gent. Op eigen houtje en eigen
tempo ontdek je geheime hoekjes en verrassende plekken in verschillende Gentse wijken.
Een zoektocht kan je alleen doen, maar ook in een groepje van 3 tot 5 personen.
Extra interessant: we hebben ook zoektochten in het Frans en Engels. U vindt alle informatie
over onze zoektochten hier!

1. Overzicht zoektochten
- Neuzen in historisch Gent
Welke torens vormen de bekende Torenrij? Wat stellen ‘de Gekroonde Hoofden’ voor?
Wanneer werd het Gravensteen gebouwd? Hoeveel weegt de kanonskogel van de Dulle
Griet? In welk straatje ruikt het altijd naar verf? Hoe gaat de legende van de Hoofdbrug? Dit
alles en nog véél meer komt u te weten tijdens deze zoektocht.
Wij bieden ook een zoektocht aan in het Engels dat zich afspeelt in het stadscentrum van
Gent.
- Portus Ganda – meer dan water alleen
Wandelend langs het water, langs de resten van de allereerste nederzetting Ganda, langs de
ruïnes van de Sint-Baafsabdij en het Spanjaardenkasteel, langs de herinneringen aan het
slachthuis,… onthul je de geheimen van deze prachtige stadswijk.
- Sherlock Holmes in het Patershol: wie zoekt die vindt!
Een zoektocht voor het hele gezin in één van Gents oudste en gezelligste wijken. Aan de
hand van een leidraad, vragen, raadsels en puzzels leer je het Patershol beter kennen. Deze
zoektocht bestaat ook in het Frans.
- Over blauw bloed en witte billenbijters: zoektocht in het Prinsenhof
Het Prinsenhof is veel meer dan de geboorteplaats van keizer Karel en het oord van
verdoemenis waar de Gentenaars stropdragers werden. Een zoektocht naar de geschiedenis
en bewoners van deze plaats, van wereldheerser tot buurtbewoners.
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- Van wereldtentoonstelling tot expo van ’s werelds bouwstijlen: zoektocht in het
Miljoenenkwartier
Het Miljoenenkwartier is een mondaine woonwijk achter het Sint-Pietersstation. De
architectuur ontvouwt zich als een staalkaart van verschillende stijlen die populair waren
tijdens de periode tussen de twee wereldoorlogen. Nomen est omen, de grootste en
mooiste huizen van Gent staan ongetwijfeld in dit groene stadsdeel.
Vóór de verkaveling herbergde Sint-Pieters-Aalst in 1913 de Gentse Wereldtentoonstelling.
Ontdek aan de hand van een zoektocht de wervelende geschiedenis van deze woonwijk.
- Zoektocht in de Sint-Baafsabdij (enkel tijdens de openingsuren vrij, zat en zon)
"Van gebed tot verzet: een speurtocht naar leven in een uitgestorven klooster".
Aan de hand van een leidraad, vragen, raadsels en puzzels ontdek je de geheimen en het
verleden van deze sfeervolle en mysterieuze site…
Opgelet: Deze zoektocht kan je enkel spelen als de Sint-Baafsabdij open is (zie hiervoor
www.burenvandeabdij.be) of met een gids (€ 80/gids).
- Fotozoektocht in de Kuip van Gent
Zoek langs grote monumenten en verborgen pareltjes in de kuip van Gent. Maak kennis met
de stad, haar rijke geschiedenis en haar eigenzinnige bewoners.
- De verdwenen stad (zoektocht in Oostende)
Op zoek naar het Oostende zoals het lang geleden was. Aan de hand van oude kaarten en
foto’s ga je op onderzoek naar de sporen van Oostendenaren uit vroegere tijden.
In Oostende vind je niet veel oude gebouwen meer, nochtans werd Oostende een stad in
1267. Waar zijn al die vissers, kapers en geuzen naartoe die vroeger de stad bevolkten?
Welke sporen lieten ze na in de stad van nu? Deze zoektocht geeft, als je ze een beetje slim
speelt, antwoord op al die vragen.
- Elke stap telt!
Terug naar sportieve eenvoud. Sporten hoeft niet spectaculair of ingewikkeld te zijn.
Experten schuiven een fikse wandeling zelfs naar voor als een goede manier om iets voor je
gezondheid te doen. Een stappenteller App is hierbij de ideale manier om je extra te
motiveren.
Deze zoektocht leidt je door het historische centrum van Gent, de trappen van het Belfort
vormen een extraatje voor wie dit wil. Je leert Gent kennen via allerlei weetjes; onderweg
wachten je actieve opdrachten en vragen. Hou al je stappen nauwkeurig bij, kijk en vergelijk!
De boekjes met uitleg zijn te verkrijgen aan het onthaal van het Belfort. U kan best een
stappenteller App op uw smartphone, tablet of digitale horloge downloaden.
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2. Hoe bestellen?
Tenzij anders vermeld kost een boekje met zoektocht € 8,00. Dit boekje kan gedeeld worden
door 3 tot 5 personen. Alle zoektochten kunnen begeleid worden door een gids. De prijs
voor een gids is € 90,00.
Max. 25 personen per gids.
Te koop
- Aan het onthaal van het Belfort: elke dag open van 10u tot 17u30. Betalen kan met cash
of bankcontact.
- Op kantoor: Botermarkt 9, 9000 Gent elke dag tijdens de kantooruren, graag een seintje
vooraf. Enkel cash betalen!
- Via de post: mail uw bestelling naar info@artoria.be en stort het correcte bedrag (+ € 2,00
verzendingskosten) op ons rekeningnummer:
o 390-0772878-37 (ING)
o IBAN Code: BE 35390077287837
o Bic Code: BBRUBEBB
Al onze zoektochten zijn auteurrechterlijk beschermd! Alle rechten voorbehouden. Niets
uit de zoektochten mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
vzw Gandante.
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