Halte 1: Huysmanhoeve

Vraag 1
Je vindt hier een houten paal met een pak houten
wegwijzers. Welke bestemming bevindt zich op 44,20
meter van deze paal?
Antwoord: smaakbox

én schuur

Op zo’n bord met “WOONHUIS”

Vraag 2
Noteer het ontbrekende cijfer: “HM.0106__”
Antwoord:

7 (op de foto met de schoenen)

FOTOVRAGEN HALTE 1 - HUYSMANHOEVE

3 foto’s: C – O - R

Halte 2: Balgerhoeke
Vraag 3
Hoeveel van volgende 5 vermeldingen vind je op een bord met
“WAANZIN”?
“OVERLORD” – “SEINE” – “IJZERVLAKTE” – “PANORAMA” –
“TSJECHOSLOWAKIJE”
Antwoord: 4
(er staat: Tsjechoslovakije – opgelet: er zijn twee borden met “WAANZIN”, de 4 vermeldingen staan
op deze 2 borden)

Vraag 4
Je vindt hier een infobord met “EEN BUURT MET
GESCHIEDENIS”.
Hoeveel maal staat “BALGERHOEKE” vermeld op dit infobord?
Kies uit: 5 maal – 6 maal – 7 maal.
Antwoord: 7 maal (5x in de tekst + 2x op foto’s op het bord)

Vraag 5
Je bemerkt een infobord met “DUURZAAMHEID IN BALGERHOEKE“. Voor hoeveel gezinnen
kunnen, volgens gegevens op dit infobord, de twee windturbines het jaarlijkse
stroomverbruik produceren?
Antwoord: 3000 (elke windturbine produceert stroom voor 1500 gezinnen, er zijn 2 turbines, die
produceren dus stroom voor 3000 gezinnen)

FOTOVRAGEN HALTE 2 - BALGERHOEKE

4 foto’s: E – H – L - N

Halte 3: Eeklo Ten Doorn
Vraag 6
Hoeveel jaartallen uit de 19de eeuw zijn hier vermeld op een infobord met “KAPEL EN
KLOOSTER”
Antwoord: 4 (1820 – 1832 – 1884 – 1900: is het laatste jaar van de 19de eeuw)

FOTOVRAGEN HALTE 3 – EEKLO TEN DOORN

3 foto’s: D - P -T

Halte 4: Het Leen
Vraag 7
Je bemerkt hier een meertalig infobord met “WANDELNETWERK MEETJESLANDSE BOSSEN”.
Hoeveel maal staat “HET LEEN” (de enkele aanhalingstekens in de anderstalige tekst mag je
wegdenken) op dit infobord vermeld? Kies uit: 4x – 5x
Antwoord: 5x (4x aan de ene zijde, 1x aan de andere zijde)

Vraag 8
Hoeveel van volgende 4 familienamen zijn vermeld op een
gedenksteen voor de slachtoffers van een explosie op 23
juni 1945? “MATTHIEU” – “VERHEECKE” – “BRABANT” –
“PIETERS”
Antwoord: 1 (er staat: Mathieu – Verheeke – Brabandt)

Vraag 9
Vul aan: “HET IS EEN
________ BOS! – PAD
Antwoord: stòm

FOTOVRAGEN HALTE 4 – HET LEEN

2 foto’s: B – K

Halte 5: Waarschoot
Vraag 10
Je bemerkt hier een gedenksteen met “WAARSCHOOT AAN ZIJNE GESNEUVELDE HELDEN”.
Hoeveel van de op deze gedenksteen vermelde personen kwamen uit ‘Dixmude’?
Antwoord: 2 antwoorden mogelijk: ‘4’ OF ‘geen’ (de 4 personen stierven in Dixmude)

Vraag 11
Van welk evenement was, volgens gegevens hier te vinden priester-dichter Basiel De Craene
de stichter?
Antwoord: Vlaamse

poëziedagen (op een gedenkplaat net voorbij het stadhuis)

FOTOVRAGEN HALTE 5 – WAARSCHOOT

3 foto’s: A – I – Q

Halte 6: Lembeekse bossen
Vraag 12
Hoeveel (deel)gemeentes zijn hier vermeld op een infobord met “LEMBEEKSE BOSSEN”?
Antwoord: 6 (Lembeke – Oosteeklo – Waarschoot – Maldegem – Stekene – Kaprijke)

Vraag 13
Je bemerkt hier een kunstwerk genaamd ‘Tournée générale’. Welke gemeente staat hier op
dit beeld vermeld vóór “BELGIUM”?
Antwoord: Nevele (op een stempel op het beeld)

FOTOVRAGEN HALTE 6 – LEMBEEKSE BOSSEN

2 foto’s: G– M

Halte 7: Lembeke
Vraag 14:
Je bemerkt hier naast de ingangsdeur van de kerk een in de kerkmuur gemetselde grafsteen
met “TOT EEUWIG AANDENKEN”. Noteer de voornamen van een persoon met de
familienaam Van Hootegem, zoals die hier op deze grafsteen vermeld staan.
Antwoord: Eduard-Francies én Pieter-Joannes (vader en zoon)

Vraag 15
Wat was de familienaam van de man die, volgens gegevens hier te vinden, tussen 1904 en
1917 pastoor van Lembeke was?
Antwoord: Sanspeur

FOTOVRAGEN HALTE 7 - LEMBEKE

3 foto’s: F – J - S

