
Speurtocht 
 

1. Brouwerij Brand op de lantaarntjes 

2. De Gent van Cafetaria Gendt slaat zijn vleugels uit  

3. Ogenblikje is Momentum 

4. Het is een reutje want hij doet bij het plassen de poot omhoog 

5. ABC Lingewaard en NO AB dus blijft C over 

6. Gent is een mannetjesgans 

7. Slager Buurman 

8. Wijs gaat in winterslaap 

9. Wijnzinnig bestaat sinds 2010 

10. De Gendtse kleuren zijn blauw en (goud)geel 

11. De stenen van de Vlam zijn geleverd door Rodruza 

12. Er worden 8 botjes op de ruit genoemd: metatarsals, navicula, talus, tibula, fabula, 

calcaneus, phalanges en cuneiform    

13. Woonstichting heeft drie rode vlakken in het logo 

14. Het kastje heeft als naam Kinder Zwerfboek 

15. Het naambord Gent is verdwenen 

16. Aan de stangen kon je vroeger jouw paard vastmaken en nu van alles, zoals fietsen, 

honden etc. 

17. Het torentje heeft een 5-kantige afsluiting 

18. Tuincentrum De Pas laat weten dat ze de bakken gemaakt hebben 

19. De brandweer maakt gebruik van de uitrit 

20. De eerste vermelding van Gendt was in 793. Gendt bestaat in de geschriften in 2020 

dus 1227 jaar en in 2021 dan 1228 jaar 

21. Bij Huize De Brug werd de eerste steen gelegd door B. Huisman-Coops 

22. Als je de muurankers aan de voor- en zijgevels van nr. 39-41 telt kom je tot 13 

muurankers 

23. G.W.V. betekent Gendtse Winkeliers Vereniging 

24. Ristyle is partner van Joico en dus joi 

25. In de voortuin van nr. 33 staat een ploeg 

26. Bij één Chinees teken zie je geen drie kleine streepjes aan de linkerkant, maar twee 

kleine en één langere 

27. Het logo van Guijt heeft drie huisjes 

28. De Regiobank krijgt 8,8 voor de service 

29. Er staan 2 vogeltjes bij de oprit van nr. 23 

30. Ш do care is het motto 

31. Bij DawThai massage staat op de voorruit ai massage dus de Th is weg en ook Daw 

32. Roline doet ook nog laseren, graveren, snijden en markeren 

33. De houthakker heeft een bordje Raalt v/h bos, dus Raalt is de oude naam voor bos 

34. Benu apotheek heeft een groen blaadje in hartvorm in de hand 



35. De voornaam van Milder op de steen is Arn. dus voluit misschien Arnoldus, Arnoud, 

Nol etc. 

36. Het pand 19a dateert uit 1924 zoals de eerste steen zegt 

37. Simone heeft hart voor haarzaken 

38. Klarenbeek heeft slechts één rood huisje in het logo 

39. In het logo van de barbier vind je ook een scheermes en kwast 

40. Alberdeco heeft als logo op de voorruit een bonbon 

41. Som makelaars heeft als teken ∑ 

42. Op nr. 9 wordt Corri Nienhaus genoemd 

43. Het bankje is gewijd aan Jo van Rijn 

44. Mojjeke is volgens de beschrijving van alles doen waar niks uitkomt, dus 

aanmodderen 

45. Harmonie St. Caecilia was vereniging van het jaar 2018 

46. Op het bordje bij De Leemhof staat Buurtzorg 

 

Voor iedere goed beantwoorde vraag tel je een punt. 

Meer dan 40 punten: Speurneus eerste klas. 

20 tot 40 punten:  Goed gekeken, maar misschien ook al iets tevoren geweten 

Minder dan 20 punten: Teveel haast gehad of toe aan een bril? 


