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REGLEMENT 
1. Lees dit Reglement aandachtig.  Het zal je helpen bij het oplossen van de vragen.  
2. De zoektocht loopt van 1 maart 2021 tot en met 30 juni 2021. 
3. We hebben niets verborgen bijgeplakt en in deze zoektocht komen geen wegvallen voor. L=links 

afslaan, R=rechts afslaan, RD= rechtdoor wandelen. 
4. Een vraag is te herkennen aan een vraagteken. Soms wordt, in de plaats van een vraag te stellen, 

een opdracht gegeven. Deze opdracht moet dan ook worden uitgevoerd.  
5. Bij alle vragen (met uitzondering van vraag A) zijn er meerkeuze antwoorden. Bij  de vragen ‘D’ 

en ‘J’ zijn er 2 antwoorden, en bij vraag ‘S’ zijn er 3 antwoorden, bij alle andere vragen is er maar 
1 antwoord correct, en te omcirkelen.  

6. De antwoorden “geen”, “nul”, “0”, “onbepaald”, “kan ik niet weten”, ”nergens”, ”niets”,  
“niemand” , “nooit”, “te ver”, “op de grond”  komen niet voor als correct antwoord. U moet geen 
antwoorden zoeken op de grond.   

7. Een wezen is een dier, of een (fictief) persoon, zoals bijvoorbeeld een kabouter.  
8. Alles wat de samensteller U meedeelt, moet U als waarheid aannemen. In de vragen staan er 

geen tikfouten, tenzij door de samensteller gewild. 
9. Een te tellen aantal moet steeds correct zijn: 4 bomen is geen 3 bomen. Het woord één (met 

uitspraaktekens) wordt als telwoord (1) gebruikt. 
10. Een deelgemeente is geen gemeente. Een stad is ook een gemeente. 
11. Het langste woord is het woord met de meeste letters. 
12. Een enkelvoudig gestelde vraag kan meerdere antwoorden hebben binnen de zoekruimte.  
13. Romeinse cijfers: I=1, V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000. In een chronogram ook J=1, U=5 

, Y=2, W=10.   Arabische cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9.  De namen van  muzieknoten zijn:  
do, re, mi, fa, sol, la, si en ut. Ons alfabet bestaat uit 26 letters, waarvan 6 klinkers: a, e, i, o, u 
en y, en 20 medeklinkers. ‘ij’ telt voor 2 letters.  

14. Bij “vgtp”=“volgens gegevens ter plaatse” of “hier” is de vraag op te lossen met info die ter 
plaatse in de zoekruimte te vinden is en mag je dus nooit antwoorden uit het routeblad halen. 
Daarentegen is “vg”=“volgens gegevens”=volgens gegevens ter plaatse en/of gegevens verderop 
in de zoektocht en/of gegevens in het routeblad terug te vinden. “GV” is geen val, geen 
moeilijkheid. 

15. Op of aan een gebouw is op het gebouw of eraan bevestigd op een gevel (bv. een brievenbus). 
Gegevens op spandoeken en/of spanzeilen tellen mee. Bij verkeersborden tellen alleen de 
gegevens op de voorzijde. Verticale teksten tellen mee. Tijdelijke en/of verplaatsbare borden 
en/of toevallige stickers tellen niet mee. Vlaggen tellen mee. 

16. Met ‘onmiddellijke omgeving’ of ‘bij’ is de zoekruimte maximaal 3 meter van het 
gefotografeerde. Met ‘omgeving’ of ‘hier’ is de zoekruimte 20 meter van het gefotografeerde. 
Voorwerp of tekst is inbegrepen, tenzij anders vermeld. Als er in de vraag geen afstand bepaald 
is gelden alle gegevens te zien binnen de weergegeven zoekruimte (bv. straat, eigendom, 
woning). De hoogte speelt geen rol in de afstand.  

17. Je dient nergens antwoorden op de grond te zoeken. Ook geen antwoorden achter glas zoeken. 
18. Het is, behoudens vermelding, streng verboden privaat eigendom te betreden. 
19. Verbeteringen zullen steeds kenbaar gemaakt worden op de site van ‘ZV Ros Beiaard’. 

(www.zvrosbeiaard.be)  
20. De deelnemers doen deze zoektocht volledig op eigen verantwoordelijkheid en kunnen de hier 

organiserende club ‘ZV Ros Beiaard’ nooit aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen voor, 
tijdens of na deze tocht. Door deelname aan deze zoektocht verklaart ieder deelnemer zich 
volledig akkoord met dit reglement.  

http://www.zvrosbeiaard.be/


 

 
ROUTEBLAD 
 

De vruchtbare Maasvallei heeft in de loop der tijden het ontstaan bewerkstelligd van talrijke 
nederzettingen, waarvan enkele uitgegroeid zijn tot een stedelijke kern, zoals Reckheim. Restanten 
van de vroegere Maasmeanders zijn er herkenbaar zowel in de bedding van de Zijpbeek ten 
noorden, als ook in het landschap ten zuiden.  
Door zijn ligging aan de oude rivierloop heeft Rekem sinds de Late Steentijd een nagenoeg 
ononderbroken bewoning gekend. De nabijheid van de Romeinse heirbaan Tongeren - Nijmegen zal 
hieraan wel niet vreemd geweest zijn. Tijdens de Middeleeuwen fungeerde de vrije rijksheerlijkheid 
Reckheim, in 1356 tot baronie verheven, als een vooruitgeschoven grensversterking van het Heilig 
Roomse Rijk.  
In 1623 werd het stadje een graafschap met eigen munt, leger en tolkantoor. Het was 
achtereenvolgens in bezit van de families de Rekem (12de eeuw), van Bronckhorst (1134), van der 
Marck (1335), de Sombreffe (1397), van Pirmont (1504), van der Marck (circa 1520), van Hennin 
(1545), van Vlodorp (1553) en van Quaedt van Wyckraedt (1564).  
In 1590 kwam het met de onderhorige dorpen onder het gezag van Herman Van Lynden, 
legeraanvoerder in dienst van de prins-bisschop van Luik. In die periode werd de oudere burcht 
afgebroken en vervangen door een waterkasteel in Maasstijl. De stadsmuren werden uitgebreid en 
van nieuwe poorten voorzien. Het kasteeldomein en de stad werden versterkt met aarden wallen 
en grachten, die hun water ontvingen van de Groenstraatbeek en de Zijpbeek. Het werd 
uitgebouwd als versterkt stadje met een waterkasteel, marktplein, kerk en verschillende burger- en 
herenhuizen.  
De nabijheid van het belangrijke strategische knooppunt Maastricht eiste zijn tol van het kleine 
graafschap. Tussen 1567 en 1579 werd Maastricht herhaaldelijk belegerd en geplunderd door 
Spaanse troepen waarbij ook Rekem niet gespaard bleef en zijn toenmalige burcht grotendeels 
vernield werd. Later kreeg Rekem nog meermaals af te rekenen met oorlog en verwoestingen: 
tijdens de jaren 1632 en 1634 (de Dertigjarige Oorlog), tijdens de twee belegeringen van Maastricht 
in de oorlog van Lodewijk XIV tegen Holland (1673 en 1676), tijdens de Spaanse Successieoorlog 
(1701-1713), tijdens de oorlog van Frankrijk tegen Oostenrijk (1740-1748) en tijdens de Zevenjarige 
Oorlog (1756-1763).  
De familie d'Aspremont-Lynden verlaat uiteindelijk het kasteel in 1778. Tot eind 18de eeuw behield 
het grafelijk stadje haar primitief uitzicht. Tijdens het Franse bewind hield het graafschap op te 
bestaan en werd het ingelijfd bij het departement Neder-Maas. Vanaf de 19de eeuw vond een 
verschuiving van de centrumfunctie plaats naar de in 1812-13 westelijk aangelegde steenweg 
Maastricht-Maaseik. 
De centrumfunctie verschoof na de 19de eeuw naar de westelijke steenweg. De Zuid-Willemsvaart 
sneed de stad af van het dorp Uikhoven.  
Het huidige stadsbeeld wordt nog steeds gedetermineerd vanuit de belangrijke 
saneringsmaatregelen die de eerste helft van de 17de eeuw getroffen werden. Hoewel het 
wegentracé van voor deze periode waarschijnlijk in grote trekken behouden bleef, krijgt het dorp 
aan de voet van de burcht in de opeenvolgende bouwcampagnes het uitzicht van een versterkte 
stad.  
Nadat de burcht in 1579 door plunderende Spaanse troepen werd verwoest, werd hij door graaf 
Herman d’Aspremont-Lynden heropgebouwd in de periode 1595-1597, en door zijn opvolger Ernest 
(1603-1626) werd dit werk voltooid. 
Sinds mei 2008 werd Rekem verkozen tot mooiste dorp van Vlaanderen. 



 

We starten op de parking ‘Colmonterveld’, (dit is bij de verkeerslichten in Rekem naar links als je uit 
de richting van de autoweg komt, en dan zesde weg links).  
Voor we starten moeten we even de eerste vraag (vraag A) bekijken, die over de hele zoektocht 
loopt. 
 
1. Verlaat de parking naar L (Sint Pieter), en wandel aan de linkerzijde van de weg. 
2. Eerste weg L (links langs de huizen wandelen, niet op de betonbaan) (je wandelt foto 3 van 

vraag A hier niet voorbij). 
3. bij “JA” (op nummerbord (GV)) R en begeef je naar het oorlogsmonument (opgelet, geen 

zebrapad). 
4. Bekijk de omgeving van dit oorlogsmonument. 
5. Ga hierna naar links richting minderbroederskerk of paterskerk (links wandelen). 
6. Eerste weg L (Walstraat). 
7. Eerste weg R, daarna R en onmiddellijk L. 
8. Einde weg R (Schijfstraat). 
 
 

Het uitzicht van Oud-Rekem zoals we dat vandaag kennen is het resultaat van een wordingsproces 
van eeuwen, maar werd grotendeels bepaald door de werken die in de eerste helft van de 17de 
eeuw werden uitgevoerd in opdracht van graaf Herman en diens zoon Ernest d’Aspremont.  
Om de beoogde stadsverfraaiing ook werkelijk te realiseren, legden de graven Ernest, Ferdinand, 
Frans Gobert, gravin Jeanne-Gobertine en graaf Jan Gobert d’Aspremont strenge bouwvoor-
schriften op voor bestaande en nieuwe woningen: alle woningen moesten uit baksteen 
opgetrokken zijn, uit twee verdiepingen bestaan, een leien of pannen zadeldak hebben en een 
gevelbrede hof. Er mochten ook geen schuren of stallingen aan de straat opgetrokken worden en 
bijgebouwen moesten een leien of pannen dak hebben om brand te voorkomen.   
 
Deze stadsvernieuwing verliep niet zonder slag of stoot en kende vooral vertraging in ‘de Wal’ waar 
arme stedelingen en bedelaars woonden in minderwaardige woningen of lemen huizen met 
strooien daken. Meermaals door brand maar hoofdzakelijk door armoede geteisterd, zou het tot 
het midden van de 19de eeuw duren voor de huisvesting er verbeterde. Toch bleef dit stadsdeel 
gekenmerkt door bescheiden woningen, vergezeld van een hof die ofwel achter ofwel naast de 
woning lag en noodzakelijkerwijs tot nut bestemd was.  
 
‘De Wal’, het noordwestelijke stadsdeel, wordt getypeerd door smalle straten met sobere huizen - 
veelal op de rooilijn opgetrokken in baksteen en hovingen die zowel achter als langs de woningen 
liggen en dienden tot nut en vandaag tot sier. De afwisseling van bebouwde en onbebouwde 
percelen is hier typerend en geeft aan dit stadsdeel een meer open en groen karakter dan het geval 
is op de oost-west-as van de stad, met zijn bredere straten en gesloten gevelwanden. 
 

 
 
9. Einde weg L. 
10. Eerste weg L, (Engelenstraat). 
 
 
 



 

Op de viersprong merken we links “de Brikkebekker”, letterlijk vertaald ‘de baksteenbakker’. Oud-
Rekem was in een ver verleden bekend om zijn steenfabrieken, én de ‘Rekemse veldbrand’.  
De Grensmaas was tussen de zeventiende en negentiende eeuw vol van veldbrandovens aan beide 
zijden van de maas. Van Eijsden via Geulle tot Maaseik , Roermond en Venlo stonden er 
veldbrandovens.   

 
 

11. U komt nu op de groenplaats, waar U onder andere de ‘Museumkerk’ tegen komt.  
 
In de Museumkerk is er een mogelijkheid om van het toilet gebruik te kunnen maken. 
Gesloten tijdens de COVID maatregelen, anders elke weekdag van 13u tot 17u open, en vanaf 
de Paasvakantie ook open op zaterdag, zon- een feestdagen van 13u tot 17u open.  

  
 

We komen nu op de Groenplaats waar vroeger markt werd gehouden. Het perron, midden op de 
Groenplaats, straalt nog steeds de grafelijke macht uit. Door de opening in ‘de Reckheimer’ heb je 
een speciaal zicht op het perron. 
 
Belangrijkste plaatsen bij uitstek waren de Groenplaats met de toegang tot het kasteel, Onder de 
Linden - waar het gerechtshof lag, de haast als plein opgevatte Herenstraat waar de notabelen 
woonden en het laatste straatdeel van Oude God waar de statige rentmeesters woning de 
beëindiging vormt van de zichtas Groenplaats-Onder de Linden-Oude God. Alle andere straten en 
bebouwing in de stadskern nemen een minder belangrijke positie in en zijn ondergeschikt. 
 

Het is met zekerheid geweten dat vanaf de eerste helft van de 18de eeuw elke straat in Oud-Rekem 
verhard was met kasseien, doorgaans van Maaskalksteen, of Maaskeien. Historische foto’s tonen 
dat het openbaar domein in heel Oud-Rekem van oudsher sober en doelmatig aangelegd was. De 
belangrijkste straten - de oost-west-as en de as Groenplaats-Oude God - waren voorzien van 
stoepen met hardstenen boordstenen waarop enkele hardstenen treden de voordeur van de 
meeste herenhuizen voorafgingen. 
 

 
 
12. Wandel verder in ‘Onder de Linden’. 

 
  

Bij ‘Onder de Linden’ merkt U aan uw linkerzijde de aanleiding voor deze naam, namelijk een heel 
aantal eeuwenoude linden.  Eén van deze linden vertoont nu nog de sporen van een vroeger leven 
als kabouterhuisje. Ondanks alles wandelen we nog steeds kabouters voorbij.  
 
Aan de viersprong verderop ziet U rechts een authentieke apotheek uit de vorige eeuw. Deze 
museumapotheek gevestigd in ‘De Roomse Keizer’ is wellicht de mooiste van België. Deze apotheek 
onderscheidt zich van alle andere omdat het een privé-apotheek van de dokter was. Het gebouw 
herbergt tevens een kruidenwinkel waar je wordt geholpen door een gediplomeerde herborist. 

 
13. Viersprong RD (Oude God) en wandel onder de Ucoverpoort door. 



 

 

Na de bocht zien we één van de vijf poorten van Oud Rekem, die door de tijd heen verschillende 
benamingen kregen. Aan deze poort, Terwijden (1634-1749), later Maaspoort (1660-1735) of 
Ucoverpoort (1669-1767) genaamd, lag vroeger ook een valbrug. In 1712, 1737 en 1749 werd de 
brug telkens met nieuwe eiken planken vernieuwd. De laatste vernieuwing vond plaats in 1767, en 
koste 595 gulden en 15 stuivers. Toen in 1852 alles bouwvallig geworden was, en voor de gemeente 
geen nut meer had, werd de zoldering verkocht aan Jantje Senden, een in de verre omgeving 
gekend schrijnwerker. Deze had reeds een jaar eerder het portiershuisje gekocht. Hij kreeg wel één 
voorwaarde opgelegd, hij moest de poort in goede staat houden. Onder de poort doorwandelend, 
blijkt, naar de vloer boven ons kijkende, dat schrijnwerker Jantje, ‘secuur’ werk gemaakt heeft van 
‘het in goede staat houden’, want na al die jaren vertelt de poort nog steeds in alle glorie een stuk 
Rekemse geschiedenis.  

 
14. Kanaalstraat L, (maar bekijk de vele info op dit grote kruispunt en wees hierbij voorzichtig). 
15. Viersprong RD. 
16. Viersprong L (Engelenstraat). 
 

Huis 'De Hoek' ligt aan de Engelenstraat. Deze straat dankt zijn naam aan drossaard Laurens 
Engelberg, die in 1637 met toestemming van graaf Ferdinand een huis mocht bouwen op de plaats 
waar de stadsmuur en het zuidelijke bastion een hoek vormden. De westelijke binnenmuur van het 
huis was tevens een deel van de stadsmuur, ook voorzien van enkele schietgaten. In 1647 werd het 
huis uitgebreid met boerderijgebouwen. Het gebouwencomplex bleef vrij goed bewaard. In 1981 
werd het huis beschermd als monument, en met zijn onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht 
erkend in 1994.  

 
17. Keer terug en doe eerste weg L (Herenstraat). 
18. Herenstraat wordt Patersstraat. 
19. Eerste weg L (Colmonterveld) (U wandelt foto 3 van vraag A hier niet voorbij). 
20. En zo komt U terug bij de start. 
 

Ik hoop dat jullie de wandeling door het mooiste dorp van Vlaanderen anno 2008 bevallen heeft. 
 
Deelname: Na overschrijving van 5 € op rekeningnummer BE76 7360 1333 0995 van Maesen Willy. 

        Vermeld FZ (fotozoektocht) + naam + e-mailadres. 
Iedereen die zijn antwoordblad tijdig (ten laatste 30 juni 2021) indient, en zijn deelnamegeld 
betaald heeft, ontvangt een verbeterblad met de goede oplossingen en de uitleg, evenals de 
uitslag.  
 
Antwoorden indienen op maesen.willy@gmail.com  
of opsturen naar Willy Maesen, Spechtstraat 22, 3630 Maasmechelen 
 
Vul wel de antwoorden op schiftingsvragen in! 
 
Schiftingsvraag 1: Wat is het reservegetal van de trekking van 10 juli 2021? 
 
Schiftingsvraag 2: wat is de som van de zeven lotto getallen die getrokken worden op 10 juli 2021? 

mailto:maesen.willy@gmail.com
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VRAGEN: 
 
Vraag A: Deze vraag loopt over de hele zoektocht. Plaats de nummers, bij de foto’s hieronder, in de 
volgorde zoals U ze voorbij wandelt gedurende de zoektocht, op uw antwoordblad. 
  

1      2      3   

 

4      5      6  

 
Vraag B: Wat was mijn geboortedatum?  
Vraag C: Waar is de persoon, hier naast mij vermeld, gestorven? 
Vraag D: Welke steenfabrieken liggen in deze gemeente? 
Vraag E: Op welke datum werd ik onthuld? 
Vraag F: Welk huisnummer staat er naast mij? 
Vraag G: Welk wezen staat er het dichtst bij mij? 
Vraag H: Wat is de naam van de burgemeester die mij heeft ingehuldigd? 
Vraag I: Welke tekst staat er op de onderste wegwijzer? 
Vraag J: Welke poort bevindt zich in mijn omgeving?  
Vraag K: Wat is de naam van deze in Reckheim geslagen munt? 
Vraag L: Waarop ben ik te zien volgens gegevens? 
Vraag M: Was er hier ooit een klooster gevestigd? 
Vraag N: Welk jaartal is er vermeld op het bord te zien op de foto? 
Vraag O: Wat is de naam van dit gebouw? 
Vraag P: Welk woord (witte letters op blauwe achtergrond) staat in mijn onmiddellijke omgeving? 
Vraag Q: Wat is de naam van het gebouw, hier meermaals vermeld, waarop ik mij bevind? 
Vraag R: Welk soort kunst wordt hier beoefend? 
Vraag S: Welke letters staan hier boven mij? 
Vraag T: Hoeveel wagens kunnen op deze parking tegelijkertijd hun batterij opladen? 
Vraag U: Wanneer werden na ‘WO I’ zegefeesten georganiseerd in Rekem?  
Vraag V: Wat is de naam van het straatje bij mij?  
Vraag W: Geef het verschil tussen ‘t aantal muurankers aan de zijkant van ‘t huis waaraan ik 
bevestigd ben en ‘t aantal muurankers aan de voorkant van ‘t huis waaraan ik bevestigd ben? 
(vanop de straat te zien) 
Vraag X:  In welke eeuw werd ik gebouwd? 



 

Vul in of omcirkel het (de) juiste antwoord(en): 

A  

B 3 januari 2003 – 10 juni 1929 – 11 juni 1929 – 29 september 1919 – 26 november 1926.  

C Rekem – Diksmuide – Kaaskerke – Reckheim – Ieper.   

D Nelissen – Vandersanden – Tuma – Vossen – Heylen.  

E 25 mei 2018 - 1 mei 2018 - 26 oktober 1919 - 1 november 2018 -9 september 2009. 

F 22 – 24 – 36 – 41 – 47.  

G Kabouter – Brans – Reckheimer – Brikkebekker – Roomse Keizer. 

H Marino Keulen – Guido Willen – Leonard Delwaide – Alex Vangronsveld. 

I Rekemer Foyer – Ucoverpoort – Paterskerk – Infokantoor – Historisch centrum. 

J Uikhoverpoort – Paterspoort – Maastrichterpoort – Middenpoort – Ucoverpoort. 

K Schilddaalder Carolus V – St-Petrusdaalder – Schilddaalder Carolus IV. 

L perron – schandpaal – grenspaal – wegwijzer – windwijzer. 

M JA – NEEN – ik weet het niet. 

N 1630 – 1704 – 1794 – 1829 – 1930. 

O  ’t Zwart Stoopke – Paterskerk – ’t Poortgebouw – De Roomse Keizer. 

P bewoners – Janssens – kabouter – incident – Reckheim. 

Q Poortgebouw – De Roomse Keizer – Paterspoort – Paterskerk – Reckheimer. 

R schilderkunst – glas kunst – beeldende kunst – kunstaardewerk – dichtkunst. 

S F – H – M – P – T. 

T 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

U zaterdag 28 september 1919 – zondag 29 september 1919 – maandag 30 september 1919. 

V ’t Getske – ’t Koerke – ’t Heukske – den Dörpel – de Wissel.  

W 5 – 6 – 7 – 8 – 9.     

X 15de eeuw – 16de eeuw – 17de eeuw – 18de eeuw – 19de eeuw. 

 
Schiftingsvraag 1:  
 
Schiftingsvraag 2:  

FOTOZOEKTOCHT OUD REKEM – ANTWOORDBLAD 

Naam:   

Straat:  Nr. 

Postcode:  Plaats:  

E-mailadres:  


