WANDELZOEKTOCHT OOSTEROEVER OOSTENDE 22 APRIL 2012

Vertrek : wandel van het verzamelpunt richting vuurtoren
(vragen of problemen onderweg: bel 0474 627173 of 0486 657746)
1. Wat is de titel van het werk dat Dennis Tyfus maakte in 2011?
FEVER
2. Wat was de laatste elektriciteitsmeterstand van de firma Valcke?
4185,6

Steek de brug over en ga naar de vuurtoren

3. In welk jaar was er een grote overstroming in Oostende?
1953
4. Hoe noemen de Oostendenaars zelf hun vuurtoren?
LANGE NELLE

Keer terug naar de weg en wandel richting Fort Napoleon

5. Wat is de naam van dit dok?
VUURTORENDOK
6. Wat is de oorspronkelijke naam van het schip dat als thuishaven Hamburg had?
HEINZ SCHRIEWER
7. Op een hoger gelegen gebouwtje staan 3 woorden,
wij gooiden de letters dooreen en zo kregen we “kinderpraat konijnekoten smikkel”.
Maar wat zijn de originele woorden die op de gevel staan?

KONINKLIJK MARINE KADETTENKORPS

8. Voor het gebouwtje liggen scheepsattributen, welke?
A. ANKERS

9. Wat betekent of wat is Ad Valorem?
C. NAAR WAARDE

10.Wat was het beroep van Paul Hundius tijdens WO I ?
DUIKBOOTCOMMANDANT

Ga via trap en wandelpad naar het Fort Napoleon

11. Onder het bewind van Napoleon werd het gelijknamige fort gebouwd.Aan de andere
kant van Oostende werd nog een fort gebouwd: welk?

B. FORT WELLINGTON

Ga binnen in Fort Napoleon
12. Hoeveel engelen staan in het zand?
32
13. Wat keert zich uit de bende?
1 VOGEL
14. Hoeveel schietgaten tel je op de gevel van de hoofdingang?
35 – 41
Als je tijd hebt kan het fort worden bezocht.
Verlaat het fort naar rechts en volg het waterkantpad richting zee,
en op de dijk richting Oostende Oostelijke strekdam.

15. Welk van deze 3 foto's herken je op de dijk?

16. Welke geestelijke is ook een schelp?
NONNETJE
17. Waarvoor staat 120kk
120 KM KUSTKWALITEIT
Wandel verder richting nieuwe strekdam.
18. Wat is de officiële benaming van deze strekdam?
LAGE OOSTELIJKE HAVENDAM
19. Hoe worden de blokken genoemd die werden gebruikt voor de aanleg van de strekdam
HARO-blokken
20. De nieuwe haveningang laat schepen toe met een lengte tot ?

;-)

200 M2
Volg het pad langs de havengeul
21. Wat staat in het midden van de Luisbosstraat en de Stakeketselstraat?
EEN TRANSFORMATORHUIS
Aan C-power via stukje kasseiweg links naar buskruitstraat richting vuurtoren
( zie plan) Iets verderop herken je het gebouw van de Maritieme Site Oostende.
22. Wat is de som van de getallen van de echte nummerplaten op de gevel?
170+617=787
Volg hier rechts de Slipwaykaai mee.

23. Welk soort schip is de Nele?
EEN TWEEMASTSLOEP
24. Wat ligt er het dichtst bij de kust?
A. INNERWIELINGE

25. Welke vogel hangt boven “Maritieme site”?
EEN MEEUW
Hier bevindt zich de aanlegsteiger van de Nele. Op vertoon van je armbandje kan
je een rondvaart maken op het Visserijdok.
26. Welke bedrijf zorgt hier voor de televisiebeelden?
TV VLAANDEREN
Ga binnen in de bunker
27. Vanuit welke Engelse haven moesten de Vlaamse Ijslandvaarders opereren?
FLEETWOOD
28. Waarvoor maakt de firma Vander Elst hier reclame?
TABAK
29. Wat is het schipnummer op de klok?
O.215
Verlaat de bunkersite en ga naar rechts
30. Wat is afgebeeld in Delfts blauw?
EEN KRUIS
31. Wat staat na SM?
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
32. Welke gemeente wordt hier verkeerd gespeld?
RUPELMONDE

(er staat Ruppelmonde)

33. Voor hoeveel gezinnen zal men windenergie kunnen opwekken?
600.000
34. Wat is postadres van C-Power?
BUSKRUITSTRAAT 1

35. Wat doet Mevr. Julie Olbrechts?
HIER NIET WONEN
36. Hoeveel weegt de gebruikte zeekabel per meter?
81 KG/M
37. In het slipwaygebouw (iets verderop) zie je de grote tandwielen waarmee de schepen
op het droge worden getrokken. Welke firma maakte de aandrijfmotor van die tandwielen?
HORSBURGH & SCOTT
38. Wanneer werd deze slipway gebouwd?
1931
39. Wat gebeurt hier op eigen verantwoordelijkheid?
HET BETREDEN
Ga naar het sluisgebouwtje
40. Welke gebruiksvoorwerpen staan in het wapenschild?
SLEUTELS
41. Waar tegen wordt hier geprotesteerd?
DEMPEN VISSERIJDOK
Steek de rechtersluis over. Als ze gesloten is ,neem dan de linkse overgang en kom
via de overkant terug naar de rechtersluis
42. Welke Roger, een Vlaamse schilder brengt mensen naar de Westeroever en terug?
RAVEEL
43. Hoe heet de bunker tussen de Buskruitstraat en de Slipway
TOMMY BUNKER

Ga verder richting vismijn, tussen de 2 gebouwen.
44. Wat betekent V.L.V.?
VLAAMSE VISVEILING
45. Hoe noemt men hier de vismijn in het Frans?
LA CRIEE
46. Wie was de aannemer van het gebouw van de scheepvaartbegeleiding?
M. DELENS

Ga rechtdoor door de vismijngang
47. Wie is de fotograaf van de visserskoppen?
STEPHAN VANFLETEREN
48. Hoeveel portretfoto's hangen er boven in de hal op?
38
49. Wat is het andere woord voor tatoeage?
HUIDBEPRIKKING
50. Wat is de bijnaam van Henri Durant?
DEN ROSTEN
51. Wanneer werd de eerste vismijn gebouwd?
1934
52. Hoe wordt de Eurohal nog genoemd?
B. HET SPROTKOT

Ga terug naar het rondpunt en ga de Vismijnlaan verder af
53. Wat is het bootnummer van Lorre?
O.62

54. Welke lekkernij verkoopt Koen?
DROOGVIS

55. Hoeveel generaties Alloo zijn vishandelaar?
5
Vervolg je weg en verder op de linkerkant zie je IDP-shipyard
56. Wat betekent IDP?
B. INDUSTRIE DES PECHERIES

Voorbij IDP ga je linksaf de Nieuwewerfkaai op
57. Wat produceerde Rey Freres sa?
LANTAARNPALEN
Sla links verder links af op de Hendrik Baelskaai
58. Wat was de naam van de verlaten scheepswerf achter de bakstenen muur?
PANESI
Steek (voorzichtig!) de Baelskaai over om verder te wandelen langs de huizenrij
59. Waarvoor dient het net in de etalage van VVC?
B. OM GARNALEN TE KRUIEN

60. Wie is een fabrikant van felgeleurde vissersbroeken?
MARATECH
61. Welke firma werd opgericht in 1915?
HEMPEL
62. Van wie is het kunstwerk Go to Australia?
IVAN GOOD

63. Op de Hendrik Baelskaai nr. 40 staat een hoog gebouw.
Vroeger was hier de firma Everest gevestigd. Wat werd hier gedaan?
A. IJS GEMAAKT VOOR DE VISSERSBOTEN

64. Welke 2 merken van brandstof verkocht BSD?
BP en CALTEX
Op je rechterzijde heb je de Liefkemorestraat. (je wandelt gewoon verder rechtdoor)
65. Wat was Liefkemores?
B. EEN KLEIN GEHUCHT OP DE OOSTEROEVER

66. Op welk nr kan je terecht met al je vragen?
022/012345
67. Welke letter ontbreek er voor “RIMA”?
B. Een F

68. Op de Hendrik Baelskaai 16 vind je café Végé, een typisch visserscafeetje,
welke bekende zanger komt hier ook graag?
JOHAN VERMINNEN

Na het verlaten van café Végé, ga je rechts
en je bent enkele meters verder opnieuw het verzamelpunt.

69. In het Visserijdok, rechtover het verzamelpunt ligt de zeilboot Tomedi.
Onder welke naam was dit zeilschip vroeger bekend vanwege zijn deelname aan
wat toen de 'Whitbread Round the World Race' werd genoemd?
C. DE RUCANOR (TRISTAR)

70. Praktische proef: namen van vissen benoemen
1. ZEEDUIVEL (LOTTE)
2. ROODBAARS (DORADE)
3. ROG
4. ZEEWOLF
5. LENG

EINDE bedankt voor je deelname & veel geluk met de tombola!

