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Trek jouw
wandelschoenen
maar aan
Ontdek Ieper op een
andere manier

Zoektochtregels

Zie je een icoontje met een
vergrootglas? Op deze plaats kan je
een vraag vinden voor de Kids versie.

Neem, voor je enthousiast van start gaat, nog even heel aandachtig volgende
afspraken door.
1. Een tekst tussen aanhalingstekens moet je langs het traject kunnen terugvinden
zoals deze geschreven staat in je opgave. Hoofdletters of kleine letters hebben geen
belang, wel de spelling.
Voorbeeld: “KERKSTRAAT” is niet gelijk aan “KERKSSTRAAT”.
2. Wanneer gevraagd wordt om een tekst, naam of woord te noteren, schrijf deze
dan juist en volledig over. Hoofdletters of kleine letters hebben geen belang, wel de
spelling.
Voorbeeld: zie punt 1.
3. Je moet er vanuit gaan dat er in de tekst geen tikfouten voorkomen.

Bescherm uzelf en uw omgeving.

4. Gegevens op affiches, vlaggen of achter glas tellen niet mee tenzij duidelijk
vermeld in de vraag of opgave.
5. Een in het enkelvoud gestelde vraag kan meerdere oplossingen hebben.
6. Als je op zoek moet naar namen, dan moet je nooit op brievenbussen of
deurbellen zoeken.
7. Als er in de opgave staat: ‘Kies uit’ dan moet je kiezen voor één van de mogelijke
antwoorden.
8. Als bij een vraag ‘Vul aan’ vermeld staat, dan moet je enkel het ontbrekende
woord/de ontbrekende woorden op je antwoordformulier noteren.

Startpunt: Toerisme Ieper, Grote Markt 34
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Vragen

Antwoorden

Het infokantoor van Toerisme Ieper verlaten en links nemen
Je vindt hier een zwart bord met witte letters en “THIS IS HOLY GROUND”.
Vraag 1: Hoeveel verschillende jaartallen staan op dit bord vermeld?
Kies uit: 1 – 2 – 3 – 4
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Voorbij de Lakenhalle links de overwelfde galerij verkennen
Vraag 2: Wanneer bad “JOHANNES PAVLVS” hier voor de vrede?
Noteer dag, maand en jaar.
Aan het einde van de galerij niet rechtdoor stappen maar rechts nemen, dus langs de
huizen aan deze zijde van de Grote Markt blijven wandelen.

Aan het einde van de Grote Markt links blijven volgen (Korte Torhoutstraat).

Vraag 3: Welke naam van een huis staat vermeld tussen “1630…” en “…1921”?
Vraag 4: Wat is of was het beroep van Auguste Debois?
Aan het einde van de straat, rechts richting Menenpoort
Net voor de Menenpoort staat een infobord met “THE COMMONWEALTH WAR
GRAVES COMMISSION”. Je vindt op dit meertalig bord uitleg over dit indrukwekkende
oorlogsmonument
vraag 5: Hoeveel keer vind je de vermelding “TYNE COT” op dit infobord?
Het antwoord op volgende vraag vind je in het voor jou voorste, dus dichtstbijzijnde
gedeelte van de Menenpoort.
vraag 6: Vul aan: “DEZE POORT DOOR DE __________ VAN HET BRITSCHE RIJK TER
EERE VAN HUN DOODEN OPGERICHT”
Net voorbij het monument vind je een infobord met “YPRES (MENIN GATE)
MEMORIAL”.
vraag 7: Door wie werd de Menenpoort onthuld?
Rechts van dit bord vind je een infobord met “LAST POST ASSOCIATION”.
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Vraag 8: Sinds welk jaar organiseert The Last Post Association de Last Post
plechtigheid onder de Menenpoort?
Rechtdoor de Bollingstraat blijven volgen.
Vraag 9: Welke functie oefende, volgens gegevens hier te vinden, Hugo Verriest uit
in de periode van 1878 tot 1888?

1ste straat rechts inslaan zodat je uitkomt op het Guido Gezelleplein. Je verkent dit
pleintje.

Aan het einde van het plein, links en dadelijk rechts (Sint-Jacobsnieuwweg)
Rechtdoor blijven stappen (Merghelynckstraat) aan het einde van de straat, links
afslaan (Rijselstraat). Het antwoord op volgende vraag vind je in deze straat aan de
zijde met de oneven huisnummers.
Vraag 10: Aan welke troepen bewees, volgens gegevens hier op een gedenkbord te
vinden, het ‘Klein Talbot Huis’ dienst?

Net achter de kerk links afslaan en het wandelpad met kasseien naast de kerk volgen.
Je vindt hier een rustig plekje om even te verpozen tussen de bloemenperkjes. Aan het
einde van het pad kom je aan een haag waar je goed rondkijkt om volgende vraag te
beantwoorden.
Vraag 11: Welk woord rijmt op ‘west’ in een spreuk hier aan de gevel van een
woning aangebracht?
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Na de haag neem je rechts (Bukkersstraat). Ter hoogte van het huis met huisnr. 28 ga
je schuin links, richting stenen trap die je beklimt. Boven neem je rechts zodat je op de
Vestingroute belandt, een 2,6 km lang wandelpad dat op de best bewaarde vestingen
van het land is aangelegd. Aan de splitsing blijf je het aarden pad links volgen.

Even verder stap je over de Rijselpoort. Net voor de mooi onderhouden en bijzonder
rustig gelegen begraafplaats ‘Ramparts Cemetery’ neem je schuin rechts, de
aflopende weg richting Rijselpoort. Eenmaal beneden stap je links, richting stenen
gedenkplaat.

Vraag 12: Wanneer is, volgens gegevens vermeld op de gedenksteen met
“OORLOGSSLACHTOFFERS”, een man met de familienaam Mahieu aan zijn einde
gekomen? Noteer op je antwoordenblad dag, maand en jaar.
Met de rug naar deze gedenkplaat gericht, rechts nemen (Kanonweg), daarna 1ste
straat rechts (Ieperleestraat).
Vraag 13: Wat was de naam van de familie die het Sint-Jansgodshuis stichtte?
Aan het eerstvolgende kruispunt, rechtdoor (Neerstraat). Net na het huis met huisnr.
29, rechts de smalle Sint-Christoffelstraat in. Aan het einde van dit steegje beland
je terug op de Rijselstraat die je verder aan de zijde van de even huisnummers blijft
volgen.
Vraag 14: Op de gevel van het huis met huisnr. 62 staat het jaartal 1400 vermeld.
Op die van het huis met huisnr. 54 vind je het jaartal 1430. Hoeveel verschillende
jaartallen staan vermeld tussen deze twee huizen? Kies uit: 1-2-3
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Even verder bevindt zich het Museum ‘Godshuis Belle’. Hier vind je het antwoord op
de volgende twee vragen.
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Vraag 15: hoeveel van volgende zaken zijn minstens 1 keer afgebeeld op de
gevel van het Museum ‘Godshuis Belle’? Het zoekgebied beperkt zich tot het
gevelgedeelte onder de drie grote gebeeldhouwde figuren. Kies uit: 1-2-3-4
Een vogel aan een ketting - een leeuw - een klokje - een slang
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Volgende vraag gaat specifiek over de rijkelijk uitgewerkte gedenkplaat met “JEHAN
YPERMAN”
vraag 16: hoeveel maal komt de letter ‘Y’ voor op deze gedenkplaat?

Aan het einde van de straat, links nemen en het linkervoetpad volgen (Neermarkt).

Even verder rechts de straat oversteken richting het Vandenpeereboomplein naast de
Lakenhalle. Helemaal aan het begin van dit plein vind je aan je linkerzijde een bronzen
gedenkplaat aan de muur met “13TH BELGIAN FIELD ARTILLERY”. Op deze plaat is een
tekst in drie talen te lezen.
Vraag 17: welke Franstalige benaming van een Belgische stad staat vermeld op deze
gedenkplaat?
Daarnaast staat een indrukwekkend oorlogsmonument met een hele reeks namen van
gesneuvelden.
Vraag 18: welke familienaam staat op dit oorlogsmonument vermeld boven
Staelens?
Voor het antwoord op volgende vraag zoek je langs de gevels van de huizen aan de
linkerzijde van dit plein, vanaf het huis met huisnr. 1 tot en met het huis met nr. 43.
vraag 19: hoeveel huizen zijn hier gebouwd tussen 1920 en 1925, volgens gegevens
op de gevels van deze huizen te vinden? Kies uit: minder dan vier – vier – meer dan
vier
Aan het einde van deze straat even links nemen, tot aan de ingang van de St-George’s
Memorial Church. Ga deze kerk zeker eens binnen, ze herbergt tal van herinneringen
en eerbetuigingen aan de helden van de Eerste Wereldoorlog. Je vindt er ook de tekst
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van het bijzonder ontroerende en aangrijpende gedicht “In Flanders’ Fields” van John
Mc Crae. Het indrukwekkende interieur van deze kerk is te bezichtigen van 9u tot 19u.

Op je stappen terugkeren, het plein oversteken en richting monumentale
kloosterpoort met “CLAUSTRUM”.
Daarna verder rechts stappen en net na de stadsschouwburg links afslaan .

Voorbij de stadsschouwburg de straat oversteken en het voetpad nemen dat je naar
en rond de kerk leidt. Je wandelt verder richting de achterzijde van de Lakenhalle.
Je stapt rechtdoor en opnieuw onder de overwelfde galerij. Je vindt hier een bord met
“WESTERN FRONT WAY”.
Vraag 20: hoeveel maal is “NIEUWPOORT” vermeld op dit bord?
Na de galerij stap je rechts terug richting het infokantoor van Toerisme Ieper.

We hopen dat we je een leuk en aangenaam dagje hebben bezorgd in deze gezellige,
uitnodigende stad op mensenmaat. Misschien heb je wel zin gekregen om hier nog
eens terug te komen want zoals je intussen wel gemerkt zal hebben: Ieper heeft echt
wel veel te bieden.
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Fotovraag
Over het hele parcours
hebben we in willekeurige volgorde
een aantal foto’s genomen. Bedoeling
is deze foto’s te verbinden met een
vermelding (woord, naam, afkorting,
getal of jaartal) die je in de buurt van
de detailfoto kan vinden.
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Schrijf jouw antwoord in de oranje balkjes.

