Vraag 1
Welk getal staat hier op een bordje aan een gevel naast “41511”?
Antwoord: 100 (op een wit vierkant bordje van een nutsvoorziening)

Vraag 2
Welke naam van een zaak kan je scrabbelen met volgende letters: ‘ A I F C O N S’ ?
Antwoord:

Fascino

Vraag 3
Hoeveel stappen moet je, volgens gegevens hier te vinden, zetten om van het Centrum
naar de Markt te gaan?
Antwoord: 695 (op infobord) én 855 (op wegwijzer) OF ‘geen’ (markt = centrum)

Vraag 4
Wat was, volgens gegevens hier te vinden, de echte voornaam en familienaam van de
persoon met de bijnaam ‘Tamboer’?
Antwoord: Lionel

Bauwens

Vraag 5
Je bemerkt hier een monument met bovenaan twee afbeeldingen in brons en daaronder
een gedenkplaat met de namen van de afgebeelde personen. In hoeveel familienamen op
dit monument vermeld, komen wat klinkers betreft enkel de ‘E’ en ‘I’ voor (niet
noodzakelijk in deze volgorde)?
Antwoord: 3 Willems – Ecrevisse – Kreitz (in het klein op de bronzen afbeelding)

Vraag 6
Bij wie kan je volgens de legende terecht als je hoofd je niet bevalt?
Antwoord: de

Bakker van Eeklo

Vraag 7
Je bemerkt een gedenkplaat met bovenaan “IN APPRECIATION”. Hoeveel maal vind je op
deze gedenkplaat de vermelding “CANADA”?
Antwoord: 3

maal 2x in de tekst, 1x links onderaan de plaat, in wapenschild

Vraag 8
Op een volgende gedenkplaat met bovenaan “GRAHAM-BROWNE” vind je een lijst met
familienamen. Van welke familienaam uit deze lijst hebben we de klinkers weggelaten: ‘J H
N S T N’?
Antwoord: Johnston

Vraag 9
Op een andere gedenkplaat met bovenaan rechts “C.64101” vind je ook nog een aantal
familienamen. Hoeveel familienamen op deze gedenkplaat vermeld, hebben als laatste
letter een ‘E’?
Antwoord:

3 (Frazee/Gillespie in de lijst en Boute onderaan rechts)

Vraag 10
Hoeveel van volgende vijf familienamen zijn vermeld op dit infobord?
“PYNAERT” - “SMITS” - “LADON” - “BRESSERS” - “ZENS”
Antwoord:

4 (Smitz i.p.v. Smits)

Vraag 11
Het standbeeld van Karel Lodewijk Ledeganck is, volgens gegevens op dit infobord,
gemaakt door Jules Lagea. Is deze stelling correct? Kies uit: JA – NEEN
Antwoord: NEEN (het was Jules Lagae)

Vraag 12
Welke naam van een beroemde schilder staat hier op het monument vermeld onder
“METSYS”?
Antwoord: Rubens (Quellin)

Vraag 13
Vul aan “HOV ENDE
____”
Antwoord: Trov

Vraag 14:
Wat was, volgens gegevens hier te vinden, de leuze van het mannenkoor ‘De
Welgezinden’?
Antwoord: Doe

wel en zie niet om.

Vraag 15
Na het huis met huisnummer 36 vind je hier een bord met “PARKING BELFIUS –
REGLEMENT”. Wat dient, volgens gegevens op dit bord, een gebruiker in het agentschap te
doen om de parking te verlaten?
Antwoord: een

code ontvagen (dus niet ontvangen)

Vraag 16
Wat is, volgens gegevens te vinden op deze 3 borden, de eerste letter van de voornaam van
een slachtoffer met de familienaam ‘De Coninck’?
Antwoord: A,

S, M (3 slachtoffers met familienaam De Coninck)

Vraag 17
Welke familienaam staat hier op deze borden net onder “ROEGIERS”?
Antwoord: Roegiers (staat tweemaal onder elkaar vermeld) en Roelands

Vraag 18
Volgende 3 jaartallen zijn telkens 4x vermeld op dit meertalig infobord: ‘1999 – 1972 –
1930’. Is deze stelling correct? Kies uit: JA – NEEN
Antwoord: NEEN (in de Engelstalige tekst ontbreekt 1972)

Vraag 19
In welk jaar verkreeg Eeklo stadsrechten, volgens gegevens hier te vinden?
Antwoord: 1240

Vraag 20
Vul aan met een cijfer: “N_ FABRIEK”
Antwoord: 9

