Speurtocht (voornamelijk Dorpstraat, klein stukje Raalt, ruim 1 uur)
Begin bij De Klok, Dorpstraat in Gendt. Aan de gevel staat prominent Heineken, maar er is
een ander die concurreert. Wie of wat?
De Gent bij Cafetaria Gendt doet iets anders dan andere genten in Gendt, wat?
Nr. 12b heeft een ogenblikje. Hoe heet dat hier?
Je passeert een klein bordje met een hond. Is dit een reutje of een teefje?
Als je goed op het bordje van ABC Lingewaard kijkt en het ‘commando’ opvolgt, blijft er een
letter over. Welke?
Ook bloemisterij De Gent heeft een gent als logo. Wat is een gent?
De zaak vol smaak is van slager ….
Wat doet Wijs net als de beren?
Sinds wanneer bestaat Wijnzinnig?
Wat zijn de kleuren van Gendt als je het gemeentewapen op het Julianaplein bekijkt?
Wie leverde de stenen voor De Vlam?
Bij Leemreise orthopedie worden hoeveel namen van botjes in de
voet genoemd?
Hoeveel rode vlakken heeft het logo van de Woonstichting?
Wat staat er op het kastje/huisje aan de gevel ervan?
Op nr. 56 is aan de gevel iets verdwenen (zie afb.) Wat?
Waar zullen de stangen aan de voorkant van Im Weissen Rössl voor
gediend hebben en nu voor gebruikt worden?
Hoeveel kanten heeft het torentje van het vroegere Warenhuis Van
Driel
Wie maakt er reclame op nr. 62-62c?
Wie rijdt er uit 72a?
Aan het eind van de Dorpstraat staat een beeld. Reken uit hoe lang Gendt bestaat

Steek over en ga de Dorpstraat terug. Door wie is de eerste steen van Huize De Brug gelegd?
Hoeveel muurankers kun je tellen aan het pand 39-41.
G.W.V. betekent?
Waarom geen joy bij Ristyle maar wel joi?
Welk groot landbouwvoorwerp staat er in de voortuin van nr. 33?
Er is één verschil bij de Chinese tekens bij Majulah op de voorruit en het uithangbord. Welk
verschil zie je?
Hoeveel huisjes zitten er in het logo van Guijt?
Welk cijfer krijgt de Regiobank voor de service?
Welke beestjes zie je bij de oprit van nr. 23?
Wat is het motto van Ш?
Ga de Raalt in. Wat mist er op de ruit van DawThai massage?
Roline heeft fournituren, katoen en gifts maar wat doet het nog meer?
Aan het eind zie je een metalen houthakker. Dan kun je kijken wat Raalt betekent en dat is?
Ga terug. Wat heeft de Benu apotheek in de hand?
Wat was de voornaam van de meneer Milder van 1952?
Als je heel goed kijkt zie je wanneer huis 19a gebouwd is
Waar heeft Simone hart voor?
In het logo van Klarenbeek zie je hetzelfde als Guijt, maar waarin is het toch anders?
Waarin zie je dat een barbier verschilt van een kapper?
Wat is het logo van Alberdeco?
Som makelaars wordt verbeeld door welk teken?
Welke Corri vind je op nr. 9
Aan wie is het bankje voor de bibliotheek gewijd?

Wat betekent Mojjeke?
Providentia feliciteert de vereniging van het jaar 2018. Welke vereniging?
Er staat een bordje op De Leemhof dat lijkt op een straatnaambordje. Wat staat erop?

(De antwoorden staan op de website onder het plaatje van De Vlam.)

