
 

Wedstrijdkaart Doe– en Zoektocht 

20 en 21-10-2018 

Op stap naar het kasTeeL  

van prinses Lydia 

 

Naam:  FAMILIE    …………………………………………….. 

 

Adres:   ………………………………………………………. 

 

Postnummer:   ……  Gemeente:  …………………….......... 

 

E-mail:    ……………………………………………………… 

 

Tel/ gsm-nummer:  ………………………………………... 

 

Aantal deelnemers van het gezin:  …………………... 

 

Leeftijd jongste deelnemer van het gezin:  ..……… 

 



1. Wat is een mecenas? 

 1 Een fruitsoort die familie is van de ananas (M) 

2 Iemand die de kunsten en de wetenschappen beschermt  (J) 

 3 Een drager van een middeleeuws harnas (T) 

2. De hertogen spraken Frans.   Hoe zeg en schrijf je in het 

Frans : hoe heet je ? 

 1 Comment tu t’appelles?  (A) 

 2 Commant tu t’apelle?  (E) 

 3 Comment tus t’appeles?  (O) 

4. Waarom staan er op het wapenschild van de Arenbergs 3           

 mispelbloemen ? 

1 Volgens de legende werd de stichter van het Arenberggelacht 

dodelijk gewond tijdens een gevecht. Er vielen 3 mispelbloe-

men op zijn schild. (P) 

2 Toen Margeretha van Marck, prinses-gravin van Arenberg, 

huwde met Jan van Ligne, droeg ze een bruidsboeket met 

mispelbloemen. Dit is sindsdien een traditie tijdens Aren-

berghuwelijken. (K) 

 3 De familie Arenberg plantten op al hun kasteeldomeinen mis

    pelstruiken.(V) 

 

Tocht voltooid? Proficiat. Nu kan je deelnemen aan de wedstrijd. 

Hier zijn tien vragen over de Arenbergs. Kies snel het juiste ant-

woord. Noteer het bijhorende lettertje in de vakjes achteraan en 

vind het woord. 

3 Waar ligt Arenberg? 

 1 In Duitsland (N) 

 2 In Oostenrijk (L) 

 3 In Luxemburg (T) 

 



5 Hoe oud was Engelbert-Marie toen zijn vader stierf en hij  

de nieuwe hertog van Arenberg werd? 

 1 Hij was 92 jaar (A) 

 2 Hij was 14 jaar (O) 

 3 Hij was 3 jaar (L) 

6. De Arenbergs kregen alleen privéonderwijs. Vandaag moet je in  

België: 

 1 Leren tot je 18 bent  (E) 

2 Naar school tot je 18 bent  (R) 

 3 Naar school tot je 21 bent  (L) 

 

7. Waar verbleven de Arenbergs tijdens de winter? 

 1 In Arenberg (T) 

2 In Brussel  (Z) 

 3 In Edingen (D) 

 

8. Wat is een adelaar? 

 1 Een kandelaar met 7 armen (A) 

2 Een man van adel (E) 

3 Een arend (I) 

9. Hoeveel dubbelkoppige adelaars zie je op het kasteel? 

 1 Er zijn 2 adelaars (E) 

2 Er zijn 4 adelaars (A) 

3 Er zijn 6 adelaars (U) 

 



10. Met welk gas werd in 1783 een luchtballon gevuld? 

 1 Steenkoolgas (R) 

 2 Petroleumgas (K) 

 3 Zuurstofgas (S) 

 

 

Het woord dat je vindt, verwijst naar de Arenbergs. Jaarlijks was het 

Vlaamse kermis op het kasteel.  Dan werd het woord dat je zoekt, uit het 

koetshuis gereden. Amusement voor iedereen! 

Vul hier het adellijke Arenbergwoord in: 

 
3
  

10 4
  

7 6 5 8 9 1 2

 

Schiftingsvraag: Op 3 juli 2018 deden we een try-out voor deze wan-

delzoektocht.  De vierjarige Elias stapte mee. Hoeveel stappen had hij 

na afloop op de stappenteller? 

………………………………….stappen 

Je kan deze wedstrijdkaart inleveren: 

1. In onze bus op de beide startpunten van de wandeling 

2. Deze voor– en achterkant ingescand mailen 

via archief@ce.annuntiaten.be 

De 10 snelsten die het adelijke Arenbergwoord en de schiftingsvraag 

juist hebben, ontvangen van ons een mooie prijs. 

Die wordt opgestuurd naar het adres dat op deze kaart genoteerd is. 

Succes!!! 


