
  

 
 



 

Hallo jongelui, 
zijn we klaar voor een flinke fietstocht? Hebben we onze balpen bij en ons 

goed humeur? Er wacht ons immers een tocht met een paar nijdige heu-
veltjes! Tijdens onze ontdekkingsreis stellen wij je een heleboel vragen. Je 

moet uit vier mogelijkheden telkens kiezen welke letter het juiste antwoord 

aangeeft. Je noteert die letter op de laatste bladzijde. Als je de juiste 
letters hebt gekozen, kun je hiermee het raadsel oplossen om de schat te 

vinden!. 
 

 

 

Wij beginnen onze tocht aan het standbeeld  

van de Dikke van Pamel waar de Kaaistraat  
tot aan de Dender komt. Hier is het een mooi plekje om al 

wat vragen op te lossen: 

Op de grote betonnen sokkel waar het beeld van de Dikke 
opstaat, zien jullie een plaat met informatie. Een heel ge-

makkelijke: welke kunstenaar heeft dit kunstwerk ge-

maakt? 
 

 

 

1 

Michel Janssens Jozef Minner Auguste Rodin Patrick Van Crae-
nenbroeck 

B C D E 
 

 

 

 

2 
 

Op deze plaat kun je ook lezen dat de Dikke van Pamel eigen-

lijk Victor De Klercq heette. Er staat ook vermeld wanneer hij 
geboren en gestorven is. Welke koning of keizer regeerde 

over ons land in het jaar dat de Dikke is gestorven? 

 

    

Q R S T 
 

 



Tijd om echt op pad te gaan! We rijden een 

endje in de Kaaistraat tot het huisnummer 
19. Daar slaan we rechtsaf, de oude kerk-

weg in. Die brengt ons op het oude kerkhof 

van Pamel. Tot in 1904 stond hier de oude 
kerk. Je zoekt het uiterst westelijke punt 

van deze oude begraafplaats (kompas op 

je GSM?). Hier, op deze plaats werd de 
Dikke begraven in 1885. Het houten 

kruisje op zijn graf is al lang vergaan. Maar 

de boog herinnert ons nog altijd aan de be-
roemde dorpsgenoot. Uit hoeveel delen be-

staat de arduinen rondboog? 
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4 arduinplaten 6 arduinplaten 126 arduinplaten 2 arduinplaten 

E F G H 

 

 

 

Heel even de fiets op voor een venijnig klimmetje op de kasseien van de Kerk-

hofstraat. Aan nr. 7 stappen we af want… dit is de plek waar de Dikke van Pa-

mel heeft gewoond. Het huis zag er toen wel helemaal anders uit. 

In 1868 moest hij zich in Brussel aanmelden om soldaat te worden. Naar de 

hoofdstad gaan was in die tijd niet zo gewoon!  
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Met welk voertuig maakte hij de verplaatsing? 

 

    

F G H I 

 

We rijden tot het einde van de kerkhofstraat. Op deze plaats stond vroeger de 

schandpaal. Maar daarover praten we liever niet… 



We slaan rechts de Lange Kamstraat in en houden 

halt bij het mooie, oude huis met nr. 23. Dit is het 
‘meiershuis’. Maar wat voor iemand was een ‘meier’? 
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burgemeester baljuw melkboer metselaar 

O P Q R 

 

 

Een paar huizen verder zien we een oude vierkants-

hoeve. In de gevel van de schuur zien we helemaal bo-

venaan de naam van deze hoeve, of beter gezegd, een 
stukje van de naam, want er is een letter weggevallen. 

Hoe heet deze hoeve? 
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In de Dam In het Lam In de Ham In de Kam 

B C D E 

 

Nu mogen we eens een heel eind doorfiet-

sen. We blijven deze baan altijd maar vol-

gen. We komen op een stuk waar langs 
beide zijden van de weg de velden zich 

uitstrekken. Wanneer we dan aan een 

bocht naar links komen, bereiken we een 
nieuw punt waar wij ons verstand nog 

eens mogen op de proef stellen. Dit is de 

bunkerweide. We zetten onze fiets aan de 
kant en bekijken de mooie bunkersite. 
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En nu even niet bang zijn! We zoeken de ingang van de bun-
ker, stappen naar binnen en komen in een kleine ingang. 

Misschien heeft mama of papa wel een GSM bij om even licht 

te maken. Een beetje luguber, niet?  
Hoeveel kamers liggen er achter deze inkom?  

 

Één kamer Twee kamers Drie kamers Vier kamers 

C D E F 

 



Nu weer trappen! We volgen de groen-witte wegwijzers 

van het fietsknooppunt 5. De Molenstraat brengt ons 
door de velden tot net voor de grote baan aan een 

wegwijzer die ons toont dat we links, het baantje naar 

het ‘Sportvlot’ moeten nemen. Zo komen we naast de 
sportzaal aan de gemeentelijke basisschool. 

Zie jij wat ik zie… hoe heet deze school? 
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Triangel Brave Bengel De Schelp Prisma 

K L M N 
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We staan nu op het dorpsplein, met onze rug naar de Bib. 
We hebben onderweg al de hele tijd de mooie kerk van Pa-

mel tussen de velden zien oprijzen. Nu staan we er helemaal 

voor. Hier gingen de mensen van Pamel dus vroeger elke 
zondag naar de mis. Nadien bleven ze heel lang met elkaar 

praten in hun typische dialect. We willen wel eens zien of jul-

lie de volgende vraag begrijpen. Als je juist antwoordt, be-
wijs je ‘dagge Poumels kinjt klappen’! 

 

Wetje gouè welke patroeënouèlegen da dees kerk eid? 
 

Sint-Antonius Sint-Apollonia Sint-Cornelius Sint-Gaugericus 

B C D E 

 

Vanaf het dorpsplein draaien we aan ‘Victor’ even de Gasthuisstraat in, om 

meteen vóór het rusthuis rechts, de Varing in te slaan.  
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Als je een drinkbus bijhebt is het nu het ogenblik om een flinke 
slok te nemen want we vatten het zwaarste stukje aan van 

onze rit. Je volgt de Varing, voorbij het witte kapelletje tot het 

einde van de straat en daar neem je het smalle, steile pad. Als 

je daar kunt op fietsen, ben je een echte ‘Remco’. Zo komen 

we aan op de kapelleweide. Hier stond vroeger de burcht van 
Ledeberg, nu staat er een grote school. Als je goed kijkt weet 

je hoe deze school heet. 

 

Rerum Novarum 
Instituut 

Immaculata Ma-
ria Instituut 

Don Bosco Insti-
tuut 

Sint-Lutgardis 
College 

K L M N 
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Vanaf nu is het bergaf! We komen op het plein-

tje en merken onmiddellijk het grote witte 

huis, omgeven door groen. Hier richtte Pieter 
Lindemans lang geleden een school op. De 

Dikke van Pamel heeft er nog leren lezen! Als 

je goed naar de gevel kijkt, weet je in welk 
jaar deze school werd opgericht. Hier moeten 

wij onze ‘dikke kameraad’ achterlaten, voor 

hem is de tocht zwaar genoeg geweest.  
 

1719 1819 1919 2019 

D E F G 
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We fietsen enkele meter rechts de Lombeekstraat in en ne-

men meteen links de Kleine Lostraat. Wij laten ons bollen 
terwijl we de richting van het fietsknopenpunt 5 volgen. Na 

een tijd zie je links de Roosdaalse begraafplaats liggen. 

Daar stappen wij af en gaan even naar het mooie monu-
ment kijken van kunstenaar Renato Nicolodi. Je mag gerust 

de treden opgaan en eens door de opening naar het kerk-

hof kijken.  
Hoeveel centimeter is er tussen de vloer en het plafond? 

154 cm 176 cm 182 cm 191 cm 

C D E F 

 

We volgen weer de Lostraat en houden halt aan de 

grote, witte kapel. Dit gebouw is omgeven door zeven 

bomen, waarvoor telkens een klein kapelletje is opge-

steld, opgedragen aan ‘Onze Lieve Vrouw van Zeven 

Smarten’. Als je goed naar alle informatie in de buurt 
kijkt, kun je weten welke bomen hier staan.  
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Linde Olm Eik Beuk 

O P Q R 

 



 

 

Wij volgen nog altijd fietsroute 5 en 

slaan dus rechtsaf. We rijden nu Strij-
tem binnen. In de verte zien we al de 

wat aparte kerktoren boven het dorp 

uit steken. In de buurdorpen durven 
zij er wel eens mee spotten. Hoe noe-

men zij deze kerkspits? 
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Balontoren Knikkertoren Ajuintoren Groene toren 

A B C D 
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Vóór we zo meteen onze tocht eindigen aan  

Het Koetshuis, fietsen we eerst nog even 
door tot aan de kerk. Als je daar deze plaat 

vindt, dan kun je zien wanneer Anna-Fran-

cisca Huybrecht is gestorven. 

15/08/1834 01/04/1828 25/12/1815 28/12/1830 

A B C D 
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We naderen de ontknoping! Wij plaatsen onze 

fiets in het fietsrek vóór het Koetshuis. In dit 
gebouw bruist het van het leven. Heel wat be-

langrijke zaken zijn hier ‘thuis’. In de reeks van 

vier is er echter één die hier niet thuishoort… 

Schouwburg Pajot Begod Bibliotheek Academie 

A B C D 



 

 

Om het antwoord op de laatste vraag te kennen, 

zul je heel het Koetshuis moeten rond lopen (en 
zelfs nog verder!). Hoeveel boogjes tel je aan de 

onderkant van de kroonlijst (de bogen van ramen 

en deuren tellen niet mee). 

 

17 
 

165 213 208 192 

A B C D 

 

 

 

NOTEER HIER JE ANTWOORDEN! 
 

Waar bevindt zich de schatkist? 

  

 
 

            

 

Om de code voor het cijferslot te bepalen moet je de letters van de laatste vier 

vragen omzetten in cijfers: 

A=0 B=1 C=2 D=3  

 

 
 

   

 

Het grote ogenblik is aangebroken! Dankzij deze code kunnen wij de schatkist 

openen… doe maar! 

 

Hier vinden jullie heel leuke stickerblaadjes en toffe kleurplaten. Wij spelen het 

spel eerlijk: we nemen voor elke schattenjager 1 exemplaar, we sluiten de kist 

en zetten het cijferslot weer op in een willekeurige stand.  

 

De kleurplaten kun je thuis op jouw eigen originele manier afwerken en opstu-

ren naar Erfgoed Rausa, Varing 40, 1760 Pamel of afgeven in de Bib of aan de 

cultuurdienst op het gemeentehuis. 

 

Je mag ook altijd een berichtje sturen naar rausa@skynet.be om te zeggen wat 

ervan vond. 

 

Dank voor het meespelen en… tot een volgende keer!!! 

mailto:rausa@skynet.be

