
AVONTUURLIJKE ZOEKTOCHTWANDELING MET 10 UNIEKE 
FOTOMOMENTEN 

Wanneer een archeologisch team in Dendermonde een enorm gouden hoefijzer opgraaft, is 
Filiberke ervan overtuigd dat het ooit toebehoorde aan het beroemde Ros Beiaard. Samen 
met Jommeke trekt hij naar de mooie stad om de vondst te bewonderen. Wanneer ze 
toekomen in Dendermonde blijkt dat de waardevolle schat verdwenen is… Samen met 
Jommeke en zijn vrienden ontdek je Dendermonde op zoek naar het verdwenen hoefijzer! 

BELONING VOOR WIE DE DADER VAN HET VERDWENEN HOEFIJZER 
KAN ONTMASKEREN! 

De zoektocht is geopend. De gouden hoefijzers op de baan tonen de weg naar tien 
belangrijke locaties op jouw expeditie. Op elke locatie vind je een uniek fotomoment en ga 
je op zoek naar een van de verborgen letters van het codewoord. Wie aan het einde van de 
zoektocht het codewoord kan ontcijferen en het verdwenen hoefijzer heeft gevonden maakt 
kans op één van de prijzen. 

HOE KAN IK WINNEN? 

► Laat zien dat je het verdwenen hoefijzer hebt gevonden
► Deel je favoriete foto van de zoektochtwandeling op Instagram of Facebook met
#JommekeDendermonde
► Zet de gevonden letters in de juiste volgorde en geef het codewoord door

PS Wil je nakijken of de letters en het codewoord dat je hebt gevonden correct zijn? Dat 
kan via de 'verborgen letter checker'! 

! Oeps, professor Gobelijn is bij het maken van het stadsplan één verborgen letter
vergeten. Zet twee letters in één vakje of teken zelf een cirkel bij. Het codewoord telt in
totaal 11 letters.

WAT KAN IK WINNEN? 

► De complete Jommeke-collectie: 300 albums in een unieke verzameling
► Eén van de twintig prijzen uit de Ros Beiaardsouvenirshop
► Eén van de vijftig strippakketten
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HET VERDWENEN
HOEF£ZER

Met kinderen 
doe je ongeveer

anderhalf uur over 
deze wandeling. 

Vergeet vooral niet
te genieten!

Wanneer een archeologisch team in Dendermonde een gouden hoefijzer 
opgraaft, is Filiberke ervan overtuigd dat het ooit toebehoorde aan  
het beroemde Ros Beiaard. 

Samen met Jommeke trekt hij naar onze mooie stad om de vondst  
te bewonderen. Wanneer ze toekomen in Dendermonde blijkt dat  
de waardevolle schat verdwenen is… 

Ga samen met Jommeke en zijn vrienden op zoek naar het verdwenen 
hoefijzer en ontdek Dendermonde!

WEDSTRIJD 
Beloning voor wie het verdwenen hoefijzer én 
het verborgen codewoord kan ontcijferen!

De zoektocht is geopend. De gouden hoefijzers
op de baan tonen de weg naar tien belangrijke
locaties op jouw expeditie.
Op elke locatie vind je 
een uniek fotomoment 
en ga je op zoek 
naar een van de 
verborgen letters 
van het codewoord. 
Wie aan het einde 
van de zoektocht het 
codewoord kan ontcijferen en 
het verdwenen hoefijzer heeft 
gevonden maakt kans op één 
van de prijzen.

WAT KAN IK WINNEN? 
1.  De complete Jommeke-collectie –  

300 albums in een unieke verzameling

2.  Eén van de twintig prijzen uit de Ros Beiaard-
souvenirshop

3.  Eén van de vijftig strippakketten

Wauw, hoe mooi!

Kijk! Is dit het gouden

hoefijzer van het Ros Beiaard?

Ik ben Reinout, de knapste en de sterkste van de vier heemskinderen! In Dendermonde doen wij onze ronde! 

Gaan we eens een 
kijkje nemen?

HOE KAN IK WINNEN 
1.  Volg de route van het plan en stop op de 

tien geselecteerde locaties 
Ga telkens op het blauwe hoefijzer 
staan voor de perfecte foto
Ga telkens op zoek naar de verborgen 
letter

2.  Surf naar www.jommeke.be/dendermonde 
en klik op Doe mee!

3.  Deel de foto van jou en het gouden 
hoefijzer bij locatie 10

4.  Zet de gevonden letters in de juiste 
volgorde en geef het codewoord door

5.  Vul je gegevens in en maak kans op één van 
de prijzen

VERZAMEL 
HIER 

11 LETTERS
EN VIND HET CODEWOORD!
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