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DOEL VAN HET  
SPEL/
WANDELING 
ONTDEK DE SCHAT 
DOOR TWAALF 
OPDRACHTEN  
UIT TE VOEREN. 

ZO VERKRIJG JE VIER 
CIJFERS DIE HET SLOT  
VAN DE SCHATKIST VAN 
JOOS VIJD OPENEN.  
DAAR VIND JE JOUW 
BELONING!
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BESTE DEELNEMER(S), 
Mijn naam is Joos Vijd, opdrachtgever van het 
wereldberoemde Lam Gods én geboren Beverenaar.  
Ik vertel jullie graag een geheim. Mijn fabelachtige 
rijkdom heb ik te danken aan de ontginning van turf.  
Hier in Ouden Doel, waar er eertijds uitgestrekte 
turfvelden lagen, heb ik mijn schat verstopt.  
Maar helaas, door stormvloeden en dijkdoorbraken 
raakte de omgeving van het eiland De Doolen overspoeld, 
waardoor de locatie van mijn schat zoek raakte. 
Helpen jullie mijn schat te vinden?

STARTPUNT

Infokeet Prosper-Hedwigepolder (Zoetenberm 6A, 9130 Doel)

LENGTE VAN DE WANDELING 
5,7  kilometer

BESCHRIJVING TOCHT
Start aan de infokeet via Scheldendijk richting radartoren.

Schelde meevolgen op Sigmadijk.

Vervolgens afdalen langs jaagpad heen en terug naar kapelletje H. Antonius van Padua.

Vervolgens langs de trage weg/dijk richting Oostlangeweg, langs de kijkwand.  
Tenslotte afslaan op de Oostlangeweg naar Ouden-Doel. Eindpunt is PolderMAS.

Na de wandeling kan je via de Zoetenberm terug naar parkeerplek aan de Infokeet.

WANDELINGKNOOPPUNTEN
88 (start) – 89 – 90 – 91 – 89 - 88 (einde)

OPDRACHTEN
Je kan alle oplossingen invullen op pagina 15.
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OPDRACHT 1:  
BEERBAK AAN DE INFOKEET
Het is 1367, honderd jaar nadat er voor het eerst sprake was van Doel (1267). Tijdens een overval 
door struikrovers gebood ik één van mijn knechten om de sleutel van mijn schat in te slikken. Eén 
toiletbezoek later viel de sleutel in de beerput/bak. Help jij de sleutel terug te vinden door je handen 
in de beerbak te steken en te raden wat je voelt? 

De eerste letter van ‘het ding’ moet je noteren. 

Letter: ….

Ontsmet wel even je handen voor en na! 

Wist je trouwens dat archeologen mensen zijn die het verleden letterlijk uit de grond halen? 

Vandaag vinden zij ontzettend veel informatie in deze beerputten. Hoe onsmakelijk ook, beerputten 
bevatten een ware schat aan informatie en helpen het verleden te begrijpen: niet alleen etensresten 
en keukenafval verdwenen in de beerput, maar ook munten, gebroken huisraad, zoekgeraakte 
diamanten en speelgoed. 
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OPDRACHT 2 
VEEBRUG VOOR WEGLOPERS 
Wat een rare ondergrond is dit hier? In mijn tijd was dit er nog niet…  
Pas maar op dat je er niet doorzakt met je voetjes. Dit is speciaal gemaakt voor het vee (schapen en 
koeien die hier grazen) omdat deze kuddedieren anders weglopen. Maar wie wil er weglopen van 
zo’n sappige grassprietjes? In mijn tijd had ik ook een schaapje, Melchior genaamd. Heel mijn jeugd 
verzorgde ik mijn troeteldier op kasteel Singelberg. Melchior stond ook model voor het Lam Gods. Al 
wiebelend moest hij op een tafel staan met een rood maar wegglijdend tafelkleed. Elke keer gleed het 
arme schaap onderuit. Ocharme, maar wel goed gelachen! 

Vind samen met mij de ontbrekende letters door je brein te laten werken het wapenschild langs beide 
kanten op te tillen en in evenwicht te brengen.  

Letters: ... (Je speelt dit best met 3. Leg je a.u.b. alles terug op de originele plek?).



6

OPDRACHT 3 
REBUS VOOR ONDERWEG 
Een massa schapen liep over de dijk en ik ben mijn belangrijkste gereedschap kwijt om naar de schat 
te graven. Ontcijfer jij mee de rebus om te weten te komen wat dit gereedschap wel mag zijn en neem 
de medeklinker mee die tweemaal voorkomt maar niet sist als een slang.

De oplossing van de rebus is: ...

Letter: ...

OPDRACHT 4 
BANKJE VAN JOOS VIJD 
Ga even zitten op dit middeleeuws bankje en kijk naar de leegte. Hier lag ooit het veendorp Casuwele. 
Een dorp dat ik in mijn hart draag. Hier woonde immers mijn jeugdliefde. Mijn vader vond haar te min 
voor mij, dus ontmoetten we elkaar stiekem bij nacht, net als Romeo en Julia. Hoe vaak ben ik niet uit 
kasteel Singelberg geslopen om op mijn pony door de weiden te galopperen tot bij haar.  
Maar wat is de afstand die ik moest afleggen? 

Meten is weten! 

Ga op zoek naar een meetinstrument dat verstopt is in de omgeving van dit bankje om mijn huidig lief 
te kennen en de letter die er bij hoort. Mijn lief was slechts 25 jaar en dat zijn ook de kilometers die ik 
aflegde om bij haar te geraken.

Meet de afstand en kies de juiste letter: ...  
Leggen jullie a.u.b. alles terug zodat de volgende deelnemer even veel plezier heeft? Bedankt!
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OPDRACHT 5 
ZIE WAT ENKEL VOGELS ZIEN  
Als kind wuifde ik van op Singelberg naar de boten. Klim op de radartoren en kijk in het rond.  
Wat je nu ziet, is duidelijk de Schelde maar in mijn tijd kronkelden tal van zijrivieren het landschap in 
tot aan Singelberg, en als je niet op tijd weg was, kon de Scheldevloed je verrassen. Hier tussen Doel,  
Ter Venten en Casuwele, met andere woorden waar jij nu staat, startte een grote zijrivier die van Doel 
een eiland maakte en net voor Kallo terug aansloot. Klim op de toren en zie jij wat enkel vogels zien? 
Tip: Joos Vijd heeft dit nog nooit gezien! 

Letter: ... 
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OPDRACHT 6 
ZOEK DE GRAFSTEEN 
Als ik even niet lekker in mijn vel zat, wandelde ik over de dijk, die veel lager lag dan vandaag, en 
gooide ik steentjes in het water. Elke keer ik ver genoeg kon gooien, mocht ik een wens doen…  
Mijn wens was ooit de wijde wereld in te trekken en avonturen te beleven maar mijn dominante 
vader wil dat ik zijn zaakjes overneem en turf naar Gent breng. Hij heeft ook een handeltje opgericht 
met Engeland en dat hebben de Fransen, die hier baas zijn, niet graag. We moeten dus in codetaal 
spreken… Ik verstop mijn geheime code aan de zijkant van een grote rode grafsteen. Probeer deze te 
onthouden. Wat je nu onthoudt, is later goud waard.  
De letter die je ook hier moet meenemen is de eerste letter van mijn vriend met achternaam COUPEZ. 
Tip: hij leefde het minst lang van alle familieleden op de grafsteen.  
Letter: ...

Verstop gerust de grafsteen terug onder de aarde zodat de volgende evenveel moeite moet doen om 
hem te vinden. 
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OPDRACHT 7 
INFOBORD
Er is zoveel te doen in mijn Vijdland: leuke fiets- en wandeltochten langs feeërieke kastelen, 
streekholders die mijn prachtige geboortestreek promoten, lekkere bieren en koekjes, 
tentoonstellingen … alles om mij, Joos Vijd, te eren. Waar heb ik dat toch aan verdiend? Oh mijn 
Beverenaren, nooit zal ik jullie vergeten,… Vind jij de 5 fouten in de collage? Tel de cijfers op.  
Dit cijfer is de plaats van de gezochte letter in het alfabet.  
Welke letter stelt dit cijfer voor in het alfabet? 
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OPDRACHT 8 
KAPEL ANTONIUS VAN PADUA
Ik ben vier cijfers verloren die een slotje openen voor een volgende letter … en dat notabene aan het 
kapelletje van Sint-Antonius een belangrijke heilige voor de streek, voor de schippers en voor mezelf: 
één van de vele vergeet-achtigen van deze wereld. Zoek de vier cijfers en open het slotje van een 
verstopt doosje. Let op: deze zijn niet verstopt achter het kapelletje vanwege de nieuwe beplanting.  
Waarvoor dank, Bram de boswachter. Sint-Antonius zo in de struikjes zetten! 

Gelieve alles terug in oorspronkelijke vorm te brengen voor de volgende schattenzoeker!

1. Lees het opschrift en schrap alle letters die meer dan 1x maal voorkomen.  
 Hoeveel letters hou je over?

2. Een tweede letter ligt voor de hand…

3. Je ziet me niet onmiddellijk staan… misschien ben ik vergeten, maar als je kijkt zoals  
 Sint-Antonius ... dan vind je mij. 

4. Spiegeltjespiegeltje … zie je mij staan?
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OPDRACHT 9 
PERK EN PAAL 
Verdomme, mijn vader Clais is na 30 jaar te profiteren, schuldig bevonden aan fraude. Den dief! Hij is 
met mijn moeder Amelberga naar Gent gevlucht. Koffers vol geld nam hij mee. Gelukkig had hij er al 
een Vijdhuis niet ver van de Sint-Janskerk (later de Sint-Baafskathedraal met de Vijdkapel).  
Ik moet kiezen. Blijf ik in Beveren in kasteel Singelberg, zodat ik elke dag naar de horizon kan turen en 
de Schelde bewonderen van Hulst tot in Antwerpen? Of ga ik mee naar de fiere en trotse stad Gent, 
met een belfort, stadspoorten, abdijen, kerktorens en een bruisende handel…  
Ach, ik vertrek, maar beloof om terug te komen naar mijn polders, mijn moerassen, kreken en dijken. 

Laat me een laatste keer over de dijk kijken en vind mijn letter: …
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OPDRACHT 10 
KIJKHALTE
Een beetje verder staat een kijkwand om vogels te bekijken. Wat een goed idee. Wat de 
natuurliefhebbers hier samen met de boswachter realiseren is werkelijk uitmuntend maar aan deze 
kant heb je ook nog de haven en de boer en die moeten alle drie samenwerken. De drie-eenheid die je 
hier vindt, is uniek en doorheen de tijd een onmiskenbaar feit. Laat ons in de toekomst samenwerken 
en te genieten van deze unieke symbiose…  
Kijk er op los maar werk ook samen, in deze kijkhalte gemaakt door het PolderMAS, zo kan je de juiste 
letter vinden. 

Het is de 5de letter van het diertje dat je tevoorschijn tovert door in het eerste raampje iets te zoeken 
waarmee je in het tweede raampje een ijzeren balletje in een doos kan leiden, die er dan weer voor 
zorgt dat je door het derde raampje een afbeelding kan zien.

Letter: ...

Gelieve, voor het plezier van de volgenden, alles terug te steken.

Het PolderMAS toont hier een deel van zijn schatten, behandel deze als een goede huisvader, moeder, 
zoon of dochter! 
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OPDRACHT 11 
DE WEG IS LANG, ZO LANG ALS EEN DIJK 
Gent is fantastisch maar ik ben op van de zenuwen. Jan van Eyck is begonnen aan het Lam Gods. 
Er staan honderden mensen op, net zoals die ontelbare paaltjes. Weet jij hoeveel mannen en vrouwen 
er uit het Land van Beveren kwamen? Zoek de cijfers en symbolen en maak de rekensom zelf. 
Ik heb ook een cryptische tip over dletter die we zoeken. Verstopt op deze paaltjes voor de echte 
quiz’ers en voor de speurders is er deze tip: kijk om je heen en geniet van het landschap …  
Wat hoort hier niet thuis en vind je de tip? 

Het cijfer = de plaats van deze letter in het alfabet.
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OPDRACHT 12 
LETTERS IN DE FLES 
Het was fijn om samen met jullie op stap te gaan en mijn leven te overlopen. Wat een rustig plekje 
hier, ik hou even halt bij deze brug. Het lijkt wel of hier in de uitgestrekte polders rondom Ouden Doel 
nog steeds weinig zielen wonen. En wat giert de wind hier door het landschap. Maar het uitzicht is wel 
fenomenaal. Als oude man woon ik nu bijna voltijds in kasteel Cortewalle maar ik kom dikwijls naar 
hier als Lysbette me beu is. Ik hoop eigenlijk stiekem hier op dit brugje uit te doven. Zoals een kaars in 
water, plots en niet te langzaam… Maar voor ik dat doe, zou ik graag een slokje water hebben. Waar 
vind je hier water? 

Zoek een flesje water voor me en elimineer alle letters die je dubbel vindt. Wees voorzichtig en leg ook 
alles terug.  

Letters: ...

OPEN DE SCHAT
Ik mag dan wel een Lam Gods hebben, het geluk schuilt in een klein hoekje. Daarom heb ik beslist om 
mijn schat te verdelen onder alle deelnemers, als een soort Sint-Maarten of Sinterklaas, maar dan een 
beetje anders. Als je de code hebt ontcijferd, open je de schatkist en neem er jouw deel van de schat uit.

Hoe open je de schat? Herinner je je de codes die ik aan de grafsteen heb meegegeven? Het zijn 
Latijnse cijfers, een taal die in de Middeleeuwen dikwijls werd gebruikt als universele taal in de kerk en 
de handel. Gebruik deze in de volgorde van de opdrachten om tot de oplossing te komen. 

Voor wie het niet vindt/TIP: het is een jaargetal …

Zorg ervoor dat ook deelnemers die achter jou komen kunnen genieten van deze tocht dus neem 
gerust je presentje mee nadat je de schat hebt geopend en sluit daarna de kist terug.  
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SELECTIEVRAAG VOOR SCHATTEN VAN VLIEG
Je zag onderweg verschillende details uit het schilderij dat je hier aantreft. Weet jij welke je niet hebt 
gezien?  
Trek ook zeker een foto dat je hier was, om te bewijzen bij een ander infopunt dat je hier de 
opdrachten hebt uitgevoerd. 

Letters per opdracht: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. (schatten van vlieg)
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Doel



“MIJN VADER EN IK 
WAREN DE EERSTE 
INPOLDERAARS 
VAN DIT GEBIED.

 NU IS DE NATUUR 
OPNIEUW  
HEER & MEESTER 
IN GRENSPARK 
GROOT-SAEFTINGHE”
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IN SAMENWERKING MET

NOG MEER ONTDEKKEN 
VAN VIJDLAND? 

Check het volledige Vijdawa-programma op 
www.beveren.be/vijdawa
Check ook zeker de podcast 
‘Het verhaal van de Witte Man op Singelberg’ 
op www.sprekendwaasland.be,
helemaal gratis, 30 minuten luisterplezier. 

In het toeristisch kantoor kan je ook terecht 
voor onze lokale specialiteiten zoals het 
Vijdbier, de L.A.M.-gin en lekkere Vijdkoekjes. 


