
D E N  D O L D E R

Den Dolder

Hoe vond je de speurtocht? Wil jij volgende keer helpen een nog leukere 
speurtocht te maken? Of wil je meer weten over de geschiedenis van Den 
Dolder? Schrijf je naam, mobiele nummer en reactie hieronder. Tot gauw!

Voor- en achternaam: 

E-mailadres of tel.nr: 

Reactie: 

1. Antwoord vraag 1

3. Antwoord vraag 2

5. Antwoord vraag 3

7. Antwoord vraag 4

9. Antwoord vraag 5

11. Antwoord vraag 6

2. Letter bij Het Stille Hofje

4. Letter bij de M.C. Kerk

6. Letter bij de brandweer

8. Letter bij de Gehoorzaal

10. Letter bij het Bedrijfsgebouw

12. Letter bij het directiegebouw

Maak de onderstaande zin af door de gevonden letters hieronder in de 
vakjes te plaatsen. De letter bij 1. zet je hieronder bij 1 enzovoorts. 

Lever je formulier in bij Brams 
Pannenkoeken aan de achterkant 
van het directiegebouw op de 
Vijverhof. Je krijgt dan een 
heerlijke pannenkoek cadeau! Dit 
geldt voor kinderen tot 12 jaar. 

Deze speurtocht is georganiseerd door Den Dolder voor het Leven 
en Historische Vereniging Den Dolder.
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DOE DE SPEURTOCHT EN WIN EEN HEERLIJKE PANNENKOEK !

Fiets of loop langs de zes monumenten die open zijn in Den Dolder op 11 en 12 
september. Vind het antwoord op onderstaande vragen en vul ook de letter in 
die je kunt vinden op de deur of bij de ingang van de monumenten. Dus per 
monument twee letters.

De volgorde van je tocht maakt niet uit. Maar het is handig te eindigen op de 
W.A. Hoeve want daar staat de pannenkoekenkraam...

Weet je het antwoord? Vul het in op de achterkant. Weet je het niet? Kom 
erachter of vraag om hulp. Alle vragen ingevuld? Zet dan de gevonden letters in 
de hokjes en lever je formulier in bij BRAMS PANNENKOEKEN. Zijn kraam staat 
op het W.A. terrein, Vijverhof, bij het grote witte directiegebouw, direct bij de 
ingang. 

1. HET STILLE HOFJE ingang Pleineslaan tussen 
nr. 66 en 68
Hoe heet de stichter van het Stille Hofje?
V. Christoph Pleines  of  A. Steven Hofje

Wat is de letter? Vul in op de achterzijde.

2. MARIA CHRISTINA KERK – 
Dolderseweg 123
Hoeveel - houten - treden heeft de 
preekstoel? 
O. 3  of  P. 5

Wat is de letter op het gebouw?

3. BRANDWEERPOST/BADHUIS – 
Doldersweg 164
Waarvoor is het luik achter het badhuis 
bedoeld?
V. nooduitgang  of  H. kolen

Wat is de letter op het gebouw?

4. GEHOORZAAL - Vijverhof
Hoe weet je dat dit gebouw gehoorzaal 
heet?
O. Dat hoor je  of  T. Dat staat buiten op de 
gevel.

Wat is de letter op het gebouw?

6. DIRECTIEGEBOUW WA HOEVE – Vijverhof
Loop aan de achterkant of rechter zijkant 
het directiegebouw in (dus niet aan de 
voorkant). Zoek binnen de kast met ramen 
en kranen. Wat is dit voor een ‘kast’?
O. Lift  of  E. Zuurkast

Wat is de letter op het gebouw?

Welk antwoord kies je? Vul de letter van je antwoord op de achterkant in.

5. BEDRIJFSGEBOUW - Vijverhof
Zoek de gevelsteen aan de zijkant. Wanneer 
logeerden hier mensen uit andere 
ziekenhuizen?
E. 1942-1946  of  V. 1940-1945 

Wat is de letter op het gebouw?


