Oplossingen: update “Ieper gezien? Ieper gevonden!

Foto’s volwassenen oplossingen
1: CENTRAL (Grote Markt, huisnr. 14)
2: LEURIDAN (Rijselstraat, huisnr. 55)
3: MARTINI (Vandenpereboomplein, bovenaan arcade)
4: OPCW (Grote Markt - op gedenkplaat aan begin van de overwelfde galerij)
5: WAPENMAKERIE (Rijselstraat op gevel van huisnr. 60)
6: MUMA (op monument achter de kerk)
7: MALPERTUS (beeldengroep op graspleintje op de vesting)
8: HERITAGE (op bord voor Lakenhalle)
9: 1927 (Grote Markt, aan gevel van huisnr. 22)
10: APPEL (Janseniusstraat, huisnr. 11 - boven de deur)
11: WELTEVREE (Merghelynckstraat, huisnr. 8)
12: WACKENIER (Janseniusstraat, huisnr. 11 - naast de deur)

Oplossingen kinderzoektocht aangeduid met Fk…
Familiezoektocht na Vraag …
Vraag 1: hoeveel verschillende jaartallen staan op dit bord vermeld? Kies uit: 1 – 2 – 3 – 4
Antwoord: 4 (1919-2020-2021 in de info en 1920 onder de linkse foto)
Vraag 2: wanneer bad “JOHANNES PAVLVS” hier voor de vrede? Noteer dag, maand en jaar.
Antwoord: 17 mei 1985 (Grote Markt - op tegels aan begin van de overwelfde galerij)
Fk 1: wat stelt deze figuur voor?
Antwoord: een van de (7) hoofdzonden (Grote Markt - aan gevel van huisnr. 10)
Fk 2: welk woord staat hierna vermeld?
Antwoord: nest (Korte Torhoutstraat - aan gevel van huisnr. 14)
Vraag 3: welke naam van een huis staat vermeld tussen “1630…” en “…1921”?
Antwoord: T’ SCHOONHUYS (let op: afkortingsteken staat nà de t, niet ervoor – huisnr. 16) en VREDE NEST
(huisnr. 14)
Vraag 4: wat is of was het beroep van Auguste Debois?
Antwoord: entrepreneur (op gevel van huisnr. 16)
Vraag 5: hoeveel keer vind je de vermelding “TYNE COT” op dit infobord?
Antwoord: 5 keer (4 keer in de meertalige teksten en 1 keer onder een foto) net voor Menenpoort
Vraag 6: vul aan: “DEZE POORT DOOR DE __________ VAN HET BRITSCHE RIJK TER EERE VAN HUN DOODEN
OPGERICHT”
Antwoord: stammen
Vraag 7: door wie werd de Menenpoort onthuld?
Antwoord: Lord Plumer (bord naast Menenpoort)
Vraag 8: sinds welk jaar organiseert The Last Post Association de Last Post plechtigheid onder de
Menenpoort?
Antwoord: 1928 (bord naast Menenpoort)
Vraag 9: welke functie oefende, volgens gegevens hier te vinden, Hugo Verriest uit in de periode van 1878
tot 1888?
Antwoord: principaal (aan gevel van college, net voorbij de ingang)
Fk 3: wie is dit?
antwoord: Hugo Verriest
Fk 4: wie heeft dit boek geschreven?
antwoord: Guido Gezelle
Vraag 10: aan welke troepen bewees, volgens gegevens hier op een gedenkbord te vinden, het ‘Klein Talbot
Huis’ dienst?
Antwoord: BRITISCHE (let op de schrijfwijze – met een bijkomende letter ‘i’ ! (huisnr. 83)

Fk 5: noteer de benaming van het huis zoals je dat hieronder vermeld vindt.
Antwoord: Talbot Huis (huisnr. 83)
Fk 6: het hier afgebeelde kind heeft als voornaam Charlotte maar wat is haar familienaam?
Antwoord: Ieperleet (huisnr. 83, rechts van gedenkbord met Talbot Huis)
Vraag 11: Welk woord rijmt op ‘west’ in een spreuk hier aan de gevel van een woning aangebracht?
Antwoord: BEST (huisnr. 31) én NEST (huisnr. 27)
Fk 7: van welke boom vind je hier een paar ‘onderdelen’? De Nederlandstalige benaming volstaat.
Antwoord: Tamme kastanje – na de beeldengroep van Malpertus, langs het pad op de vesting
fk 8: geef het huisnummer van het huis waar deze kat zich op de vensterbank heeft genesteld
Antwoord: 204
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.
Antwoord: 3-12-1944 én 27-5-1940 – de twee antwoorden moeten gegeven worden; er staan nl twee
personen op met de familienaam Mahieu (Remi en André)
Vraag 13: wat was de naam van de familie die het Sint-Jansgodshuis stichtte?
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
Antwoord: 3 (1410/1712/1606) – 1606 staat bovenaan de gevel van huisnr. 56, de rest op plaatjes
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
Antwoord: 4 (de leeuw vind je op een klein bordje van Vlaamse overheid, de andere dieren zijn makkelijk
herkenbaar)
Vraag 16: hoeveel maal komt de letter ‘Y’ voor op deze gedenkplaat?
Antwoord: 4 maal : cyrup/yperling/yperman/yper (na maker van het beeld Deraedt)
Fk 9: hoeveel klokjes zijn hier op dit wapenschild afgebeeld?
antwoord: 6
fk 10: welke familienaam is hierboven vermeld?
Antwoord: Depuydt (Neermarkt huisnr. 2)
Vraag 17: welke Franstalige benaming van een Belgische stad staat vermeld op deze gedenkplaat?
Antwoord: Ypres – Bruxelles
Vraag 18: welke familienaam staat op dit oorlogsmonument vermeld boven Staelens?
Antwoord: Speybrouck én Renet (de twee namen moeten gegeven zijn)

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
Antwoord: meer dan vijf (1 uit 1921/2 uit 1922/2 uit 1923/ 1 uit 1924)
Fk 11: welk jaar staat hieronder?
Antwoord 1927 (aan gevel van St-George’s Memorial Church)
fk 12: wie is dit?
Antwoord: Mozart
Vraag 20: hoeveel maal is “NIEUWPOORT” vermeld op dit bord?
Antwoord: 5 maal (1 maal op de kaart, 3 maal in de meertalige tekst – in de Franse tekst staat er NIeuport,
telt dus niet mee – en onderaan op het bord)

