PROVINCIALE FIETSZOEKTOCHT WEST-VLAANDEREN

Stopplaats— Centrum Damme
De antwoorden op vraag 1 tot en met vraag 6 vinden jullie in de omgeving van
het Marktplein. Voor de antwoorden op vraag 7 tot en met vraag 9 dient er
gewandeld te worden richting de kerk en halt te houden bij het
Sint-Janshospitaal. Voor vraag 10 tot en met vraag 12 dienen de antwoorden
gezocht te worden in de omgeving van de kerk.
1.

Met welke steun werd het bezoekerscentrum Damme en Zwinstreek opgericht?
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling/financiële steun

2.

In
welke
voormalige
Toerisme gehuisvestigd?

twee

patriciershuizen

zit

de

dienst

De Sterre en Craynest

3.

Welke schrijver schreef volgende stukken ‘Der Naturen Bloeme en Rymbybel’?
Juiste schrijfwijze wordt gevraagd.
Jacob van Maerlant
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PROVINCIALE FIETSZOEKTOCHT WEST-VLAANDEREN

Stopplaats— Centrum Damme
4.

Lijnbus 43, lijnbus 98 en belbus 49 kan je nemen aan het Stadhuis. Maar als je
na 20u een bus wil nemen richting Brugge station, op welke bus moet je
dan opstappen ?
Bus 98

5.

Welk
dier
duidt
de
windrichting
aan
op
Het zit eveneens verweven in het Stadswapen van Damme.

het

Stadhuis?

Hond
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6.

Geef drie locaties op het Marktplein waar je het dier uit het wapenschild van
Damme kan terug vinden. Let op, met deze vraag kan je drie punten verdienen.
Iedere locatie is een punt.
Volgende locaties zijn correct:

•

Eetcafé De Spiegel,

•

Stadhuis,

•

Domus Baete Mariae,

•

Eethuis ‘In ‘t Wapen van

•

Stadhuis

•

Huyse De Grote Sterre—Dienst toerisme

•

In ‘t wapen van Damme

•

Maerlant

Damme,

Kunstgalerij Hondsdamme en boekhandel Boekentafel zijn verkeerd, deze
liggen niet op de markt, maar in de Kerkstraat.

3

7.

Wie gaf toestemming om de Sint-Janshospitaal op te richten?
Juiste schrijfwijze wordt gevraagd.
Margareta van Constantinopel

8.

Aan de overkant van het Sint-Janshospitaal zien jullie het etablissement
‘Tante Marie’. Je kan er niet naast kijken, hoe vaak staat de naam aangeduid op
de voorgevel van het etablissement? De menukaart en de glazen voordeur niet
meegerekend.
11 keer

9.

Welke pomp kan je gebruiken om water op te pompen in
de nabijheid van het etablissement Tante Marie?
Dit was een strikvraag, want de Pomp ‘t Zeugsken is buiten werking.
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10.

Welke Heilige Vleugel van het Sint-Janshospitaal wordt gerestaureerd ?
Margaretha, Margaretavleugel, Margarethavleugel en godshuis Margaretha
zijn allemaal goede antwoorden, ongeacht de schrijfwijze van Margaretha. Oorspronkelijk was dit af te lezen op een spandoek, deze is verdwenen, maar er is
nieuw bord geplaatst.

11. Wat staat er te lezen op het grafmonument van Jacob van Maerlant?
Jacob van Maerlant ligt hier begraven

12. Wanneer kan je toren bezoeken en wat is de kostprijs? Let op, drieledig
antwoord vereist, drie punten te verdienen. Kijk goed uit !
Uur (13u15—16u45) & periode (van 01/04 tot 30/09) en kostprijs
(volwassenen: 2 EUR per persoon en kinderen van 6-12: 1 EUR per persoon)
(Dagelijks was niet noodzakelijk om te vermelden)
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Stopplaats— Ramskapelle
De antwoorden zijn terug te vinden in de omgeving van de kerk, in een straal
van 100m.
13. Aan de kerk van Ramskapelle hangt een "schettekot" waar levende giften werden geborgen - meestal duiven, eenden, ganzen, konijnen - die na de hoogmis
per opbod verkocht werden met opbrengst voor de armen van de parochie.
Rond
de
kerk
is
een
Ommegang.
Naast het Schettekot vinden we een gedenkplaat terug van wijkburgemeester
‘File’. Wanneer is hij gestorven?
1 april 2010

14. Welke burgemeester staat vermeld op de gedenkplaat eeuwfeesten aan
de kerkmuur?
Louis Keirse

15. Aan de voet van het monument Pro Patria staat een zin gekerfd.
Noteer hier de zin, juiste schrijfwijze wordt gevraagd.
Zij hebben den goeden strijd gestreden
Hun ziele bij God nu ruste in vrede
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16. In de omgeving van de kerk zijn er drie gebouwen terug te vinden waar de
naam een verkleinwoord is. Met deze vraag zijn er drie punten te verdienen.
Kantientje—Zaaltje en Schooltje

17. Welke straat loopt langs een stuk land met ‘die naam’?
Spelemanstraat

De volgende vragen zijn terug te vinden op de hoek van de Jonckheerestraat
en de Ramskapellestraat, namelijk bij het For Freedom Museum.
18. Het gebouw had anno 1876 andere functies dan het museum. Welke functies?
Gemeentehuis en gemeenteschool

19. In
wiens
aanwezigheid
werd
het
plaket
Juiste schrijfwijze wordt gevraagd.
Canadian Contingent Brunsum—Geilenkirchen—Neitherheid

onthuld?
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Stopplaats— Retranchement
De antwoorden zijn terug te vinden in de omgeving van het dorpsstraal, in een
straal van 100m.
20. Op het Dorpsplein staat er een monument met een pomp.
Ter nagedachtenis aan wie is deze opgericht?
Meneer Hakker

21. Naar wie is het Anjerfonds genoemd? Juiste schrijfwijze wordt gevraagd.
Prins Bernhard

22. Hoe noemen de inwoners van Retranchement het gebouw met adres Markt 1?
Juiste schrijfwijzen (twee antwoorden) worden gevraagd.
D’ouwe schole en d’ouwe schoole

23. Welk type molen is er te vinden in Retranchement?
Open Standardmolen en open staakmolen zijn beiden goed.
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24. Er is ook klein kerkje te vinden, van welke strekking in deze kerk?
NED-HERV-kerk

25. De streek Retranchement is gekend voor zijn boomkikkers.
Bij welk huisnummer duidt een kikker de windrichting aan ?
Huisnummer 14

26. Tussen huisnummer 1 en 25 van de Dorpsstraat bevindt zich boven de voordeur
een afbeelding van een plant. Welke plant zoeken we?
Levensboom
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Stopplaats— Sluis
Aan knooppunt 94 bij het rondpunt zijn vragen 27 en 28 terug te
vinden. Onderweg vind je het antwoord op vraag 29. Daarna wandel
je langs het water richting centrum, op het einde rechtsaf en nogmaals recht, terug langs het water tot aan het kanon waar er 4 vragen beantwoorden moeten worden. De laatste vraag is terug te vinden bij de oude Stadsmuur.
27. Standbeeld Van Dale, waarvoor is hij bekend?
Geschiedvorscher en taalkundige en de grondlegger groot woordenboek
der Nederlandse Taal

28. Welke dieren mag je niet voeren ?
De watervogels
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Stopplaats— Sluis
29. De Brugsche vaart werd verlengd en de kaai hersteld.
Wanneer heeft de inhuldiging plaats gevonden?
21 september 1853 en 21 september 1858 zijn beide juist. Het is duidelijk
te zien, dat 1853 verkeerd was en inmiddels verbeterd werd, wellicht aan
de hand van opmerkingen van Neos-afdelingen.

30. Waar werd de kanonsloop gemaakt ?
Horsmonden (Kent—Engeland)

31. Hoeveel zichtbare kanonkogels ligger er ?
25
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32. Waarvoor staan de initialen TI op het kanon?
Thomas Johnson

33. Wat betekent het getal 1220 op het kanon?
Het gewicht in Middelburgse ponden

34. Aan welke zijde van de stad ligt de stadsmuur?
De zeezijde
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Schiftingsvragen
Hoeveel afdelingen hebben er deelgenomen aan de fietszoektocht?
31
Hoeveel betalende deelnemers zijn er geregistreerd?
441
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