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Speurtocht op zoek naar Gerlachus.  

Bezoek aan de Gerlachuskerk', de Gerlachuskapel en de Gerlachusput. De school van 

Houthem-St. Gerlach draagt de naam van Gerlachus. We gaan op zoek naar bijzonderheden 

over zijn leven. Indien je het antwoord op een of meerdere vragen niet weet, dan vraag je dit 

aan de gids in de kerk. 

De speurtocht bestaat uit een routebeschrijving, 2 rebussen en een aantal vragen. Vul de 

antwoorden in op de stippellijn achter de vraag. Veel plezier! 

We vullen eerst een woordrebus in voordat we vertrekken. 

Ster- st + g=................  acht-t+l=.................bus-b= ................................................................... 

1. We staan voor de poort van het schoolplein en slaan rechts af. De naam van deze school 

is? 

..................................................................................................................................................... 

2. We lopen naar het kapelletje midden op het pleintje tegenover de friture .  Op de kapel 

staat een soort wapen met een tekst. Wat betekent deze tekst? 

....................................................................................................................................................  

Aan de achterzijde van de kapel staat een eikenboom. Ter ere van welke gelegenheid is deze 

boom geplant? 

..................................................................................................................................................... 
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3. We draaien ons om en komen voorbij het gemeenschapshuis. Hoe heet dit 

gemeenschapshuis? 

..................................................................................................................................................... 

We wandelen naar de kerk. Welke tentoonstelling vindt hier nu plaats? 

.....................................................................................................................................................  

4. We betreden het park. We vervolgen onze weg via het zandpad tot aan de slagboom. We 

steken voor de slagboom de verharde weg over en lopen naar de put. Hoe heet deze put? 

....................................................................................................................................................  

Wie heeft hier gewoond in een holle eik? ................................................................................. 

Welke wonder is bij de Gerlachusput gebeurd?......................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

5. We lopen nu naar de  beelden bij de put voor het chateau Sint Gerlach. Een van deze 

beelden is Gerlach. Geef hem maar een hand. Welke functie had dit chateau voordat het een 

kasteel werd?............................................................................................................................. 

6. We gaan weer terug via het park naar de kerk. Voor de kerk zie je een labyrint  zoals in de 

kerk in Chartres in Frankrijk. Vroeger kropen de mensen hier over heen om boete te doen. 

Dit labyrint is voor ons bedoeld om te lopen. Een uitdaging is om dit zo snel mogelijk te 

doen. Bedenk zelf wat de handigste methode is om in het midden te komen.. 

7. Via de ingang betreden we het Heiligdom en lopen langs de balie. Achter de balie hangt 

een geschiedenis tijdslijn van dit heiligdom.  

Welke heilige wordt hier vereerd?.............................................................................................. 

Wanneer is deze heilige geboren ?.............................................................................................. 

Hoe oud is deze persoon geworden?........................................................................................... 

Hoeveel keer is deze kerk verwoest?........................................................................................... 

Hoeveel keer en wanneer is deze kerk gerestaureerd?............................................................... 
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8.. We bezoeken nu deze heilige in de kerk. De kerk is versierd met fresco's. Hoe worden 

fresco's gemaakt? 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

In de kerk zijn fresco’s. Bij elke fresco staat wat de afbeelding betekent. Elke fresco heeft een 

nummer. We starten aan de rechterkant beneden en daarna weer links beneden. Wat 

betekent afbeelding 3, 5, 7,9 ...................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

9. Midden in de kerk staat een graftombe. In welk jaar is Gerlachus hier begraven?................. 

Wat wordt van deze heilige bewaard in het bronzen kistje voor de graftombe?........................ 

..................................................................................................................................................... 

Wat betekent het gezegend zand onder de graftombe? Waarom nemen mensen dit mee? 

................................................................................................................................................. 

10. We verlaten de kerk en gaan naar de schatkamer. In de schatkamer vind je nog enkele 

spullen van deze heilige. Welke spullen van Gerlachus worden hier nog bewaard 

Noem er drie. 

1................................................................2............................................................3...................

..................................................................................................................................................... 
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11.Wat was er opgeborgen in het borstbeeld van Gerlachus?................................................... 

Wie heeft  de reconstructie van het hoofd van Gerlachus gesponsord?..................................... 

12. Welke plaatsen bezocht Gerlachus gedurende de week: op maandag t/m vrijdag en op 

zaterdag?..................................................................................................................................... 

13. We rusten nu even uit en lossen deze woordrebus op. De betekenis van de tekens is:  

 - =eraf en  +=erbij 

Ster-st+g=................................ 

vlag-v-g+ch= ........................... 

put-p-t+s=................................ 

vis-v=....................................... 

drie-r-i=................................... 

griend-g+v=............................ 

dan-d+v=.................................  

lint-l+S=...................................  

Servies-ie+aa=......................... 

Schrijf  hier de zin op die je gevonden hebt :............................................................................... 

.....................................................................................................................................................

14. Opdracht voor alle knapperds. Het alfabet heeft 26 letters. Elke letter krijgt een cijfer: 

a=1, b=2, c=3 enz.  

Zoek nu het woord dat je nodig hebt uit de volgend cijfers. Hier komen de cijfers: 7, 5, 18, 

13, 1, 3, 8, 21, 19, 16, 21, 20. Het woord 

is.............................................................................................................................. 

De speurtocht is afgelopen. We gaan nu weer naar de uitgang van de kerk en/ of  terug naar 

het begin van de speurtocht.  


