ANTWOORDEN FIETSZOEKTOCHT TOURNEE LOCALE
VRAAG 1: Open het kastje in het inkomportaal. Op pag. 61 van het register vind je de 3
namen van personen die verwijzen naar een land. Noteer naam en voornaam (of bij één
persoon het initiaal) van deze 3 personen. Zoek vervolgens van elk van hen de witte
grafsteen op. Bij twee van hen wordt op de steen naar nog een ander land verwezen.
Noteer de landen in kwestie bij de juiste persoon.
NAAM
VOORNAAM LAND OP GRAFSTEEN
1. Ireland
Edwin
2. Ireland
T.
Canada
3. Israel
Leslie
New Zealand
Ga vervolgens ook nog even naar de grafsteen in vak V, rij C, 7. Wie – met een
toepasselijke naam voor deze zoektocht – rust hij in vrede?
Naam + voornamen: BEER William Edward
VRAAG 2:
Uit welk jaar dateert deze plek? 1895
Waarvoor maakt deze mevrouw publiciteit? Picon
VRAAG 3:
Vul aan: Onze Lieve Vrouw Middelares van alle genaden Bid voor ons
Langs welke kant van Onze Lieve Vrouw hangt het kruisbeeld (gezien vanaf je
standplaats)? RECHTS
Noteer het resultaat van de som van alle getallen die je op de houten paal van het
wandelnetwerk aantreft? 27.506
VRAAG 4:
Welke spreuk lees je op het bordje rechts van het raam op de 1° verdieping boven de
toegangsdeur van deze woning? In de hemel is geen bier, daarom drinken wij het
hier.
VRAAG 5:
Noteer de vroegst gekende naam (uit 1624) van deze zaak? De Gouden Leeuw
VRAAG 6:
Welke letter lees je onder de getoonde afbeelding? A
VRAAG 7:
Welke functie had dit voormalige café nog, naast het lessen van de dorstigen?
Tramstatie
VRAAG 8:
Wat betekent de afkorting ‘HIB’? Handmade In Belgium
Welk woord voor lees je voor het cijfer 5? Ateljee
VRAAG 9:
Welke Latijnse spreuk lees je bij dit Onze Lieve Vrouwbeeldje? Noteer eveneens de
vertaling.
Latijnse spreuk: Ora et Labora
Vertaling: Bid en Werk
VRAAG 10:
Waarvoor wordt hier reclame gemaakt? Jager Pils
VRAAG 11:
Waar ben je hier welkom? De Lovie
VRAAG 12:
Hoeveel maal kom je het jaartal 1579 tegen aan deze gevel? 3 x
SCHIFTINGSVRAAG:
Op de dienst voor toerisme staat een glazen bokaal gevuld met biercapsules. Hoeveel?
541 capsules

