
Zomerzoektocht
Op zijn hoogtepunt omvatte het hertogelijke domein in Hingene bijna 300 hectare. Van 30 juni tot 
8 september leidt onze zomerzoektocht je door het park en de polders, langs de Scheldedijk en het 
paviljoen De Notelaer. Onderweg herken je zoveel mogelijk foto’s en beantwoord je een reeks vragen. 
De winnaar van de zoektocht krijgt een prachtige prijs: een gratis weekend voor acht personen in het 
Atelier van Antonine! 

Op zon- en feestdagen (13-18 uur) kan je het hele kasteel bezoeken (tegen een vrije bijdrage voor de 
onderhoud en de werking) en kan je nagenieten in de parkbar met een Cuvée Antonine. 

Bezorg je oplossingen vóór maandag 9 september. Dat kan per post (Kasteel d’Ursel, Wolfgang 
d’Urselstraat 9, 2880 Hingene), via de brievenbus van het kasteel (aan het zwarte hek van de hoofdin-
gang) of via het formulier op onze website www.kasteeldursel.be. De winnaar wordt voor 1 oktober 
persoonlijk verwittigd en de oplossingen verschijnen nadien ook op de website. 

BEKNOPTE ROUTEBESCHRIJVING
De zoektocht is ongeveer 10 kilometer lang en is bewegwijzerd met rode pijlen. De ondergrond 
bestaat uit asfalt, kasseien en aardeweg (soms met hoge begroeiing of modder). Je start op de parking 
van het kasteel, tegenover de Koningin Astridlaan 181 in Hingene. Door de poort in de fruitmuur 
wandel je in de richting van het Atelier van Antonine. Via een slingerend bospad en twee dreven ver-
laat je het park. Langs de Louis De Baerdemaekerstraat, de Bovenbroekweg en de Eikendam kom je 
aan de Scheldedijk. Je kan kiezen of je boven op de dijk of benedendijks wandelt. Het traject langs de 
dijk is redelijk lang, dus het paviljoen De Notelaer is de ideale tussenstop (elke dag open van 14 tot 
18 uur). Via de Vitsdam, de Kragenwiel en Zijdeweg kom je opnieuw in Hingene. In het dorp wandel 
je langs de Wielstraat, de Victor De Witstraat, de Leopoldstraat en de Edmond Vleminckxstraat, tot 
je via de zijingang terugkeert in het park. 



VRAGEN
1. Wie is een goede christen? 

................................................................................................................................................................................
2. Wat is een sterk merk?

................................................................................................................................................................................
3. Wat is overvloed?

................................................................................................................................................................................
4. Welke familie is oververtegenwoordigd in de Louis De Baerdemaekerstraat?

................................................................................................................................................................................
5. Bij welk C. voor C. en C.K. kan je in euro betalen?

................................................................................................................................................................................
6. Welke dier zorgt voor uw afsluiting?

................................................................................................................................................................................
7. Waar laat je de dagelijkse beslommeringen los?

................................................................................................................................................................................
8. Hoe verdelen fietsers 57 in drie delen?

................................................................................................................................................................................
9. Welke B.R. is de kompaan van de Zoete Liefde?

................................................................................................................................................................................
10. Welke heilige laaft de dorstigen?

................................................................................................................................................................................
11. Wat staat er tussen 179 en 180?

................................................................................................................................................................................
12. Wanneer is er voor de eerste keer weer snoek?

................................................................................................................................................................................
13. Wie is de dichter van Hingenewiel?

................................................................................................................................................................................
14. Welke kleur had de koe?

................................................................................................................................................................................
15. Zet de foto’s in de volgorde waarin je ze bent tegengekomen op de wandeling, te vertrekken van-
op de parking aan de fruitmuur. Elke foto komt overeen met een letter, schrijf één letter per vakje.
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BONUSVRAAG: in welke stad werd het portret van Robert, 7e hertog d’Ursel, geschilderd? Het 
antwoord is te vinden in het kasteel tijdens de opendeurdagen op zon- en feestdagen van 13 tot 18 
uur.

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

SCHIFTINGSVRAAG: Hoeveel ingevulde formulieren zullen we voor 9 september ontvangen?

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

NOOT: Vragen 1 tot 14 tellen voor één punt. Met vraag 15 kan je zes punten verdienen door de 18 
foto’s in de juiste volgorde te plaatsen. Elke letter die in het juiste vakje staat, levert dus één derde van 
een punt op. Ook de bonusvraag kan nog één extra punt opleveren, zodat je maximaal 21 punten kan 
scoren. 

JOUW GEGEVENS
Voornaam en naam: .........................................................................................................................................................

Adres:...................................................................................................................................................................................

Mailadres:............................................................................................................................................................................

Tel:........................................................................................................................................................................................

Datum waarop je de wandeling deed:.............................................................................................................................

☐ JA, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief van kasteel d’Ursel
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VEEL PLEZIER!


