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Beste fietser, 
 
Welkom in het Meetjesland. 
 
Bij deze fietszoektocht beantwoordt u onderweg 3 algemene vragen en op verschillende 
locaties worden een of meer vragen gesteld. 
De afstand bedraagt ongeveer 40 km. 
 
We hebben zoveel mogelijk de drukke wegen vermeden. 
Wees voorzichtig en houd u aan het verkeersreglement.  
 
Als de coronamaatregelen het toelaten, is het op vijf plaatsen mogelijk een horecazaak te 
bezoeken: 

• Aan het vertrek- en aankomstpunt Huysmanhoeve Eeklo 

• Na ongeveer 4 km Markt Eeklo 

• Na ongeveer 16 km centrum Sint-Laureins 

• Na ongeveer 26 km Roste Muis 

• Na ongeveer 36 km centrum Kaprijke 
 

Wilt u deelnemen aan de wedstrijd? 

Uw deelname is geldig wanneer u per antwoordformulier €5 (vtbKultuur-lid)/€7 (niet-lid) 

stort op rekeningnummer BE61-7512-0036-0917 met de vermelding “Fiets Eeklo – uw naam 

en eventueel uw vtbKultuur-lidnummer”. 

U kunt tot en met maandag 21 juni 2021 uw antwoordformulier: 

- deponeren in de brievenbus van Paul Denis, Kasteeldreef 18, 9080 Lochristi 

- sturen naar vtbKultuur Oost-Vlaanderen, p/a Paul Denis, Kasteeldreef 18, 9080 Lochristi.  

  De poststempel geldt als bewijs. 
- via e-mail versturen naar oost-vlaanderen@vtbKultuur.be. 

  Ondervindt u problemen bij het inscannen en/of versturen van het antwoordformulier? 
  Geen probleem. Stuur in dat geval een mail naar oost-vlaanderen@vtbKultuur.be en wij  

  bezorgen u per kerende het antwoordformulier van de betreffende zoektocht in een  

  Word-document. 

Prijzen: u kunt een geschenkmand met Oost-Vlaamse streekproducten of enkele kleinere, 

maar overheerlijke prijzen door ondersteuning van EROV en vtbKultuur winnen, want per 

zoektocht zijn er minimum drie winnaars. Zij zullen telefonisch of per mail gecontacteerd 

worden. 

U kunt ook deelnemen aan een wedstrijd op sociale media.  

Post u een foto op Instagram/Facebook met de #vtbKultuurOostVlaanderenzoekt, dan kunt 

u een prijs winnen. Bekijk de richtlijnen hiervoor in het wedstrijdreglement. Klik hier. 

Elke maand is er een winnaar.  

Veel fietsplezier en succes bij het beantwoorden van de vragen! 

Team vtbKultuur “Provincie Oost-Vlaanderen” in samenwerking met vtbKultuur Eeklo. 

mailto:oost-vlaanderen@vtbKultuur.be
mailto:oost-vlaanderen@vtbKultuur.be
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files3.vtbkultuur.be/pdfs/WedstrijdregelementZoektochten.pdf
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WEGBESCHRIJVING EN VRAGEN 

 

U vertrekt op het parkeerterrein van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve Bus 1, 

9900 Eeklo. 

Eerst geven we u de algemene vragen die u onderweg oplost. 

 

Algemene vraag 1: 

Rangschik volgende foto’s in de juiste volgorde vanaf de officiële startlocatie van de 

fietsroute. 

   

Foto 1       Foto 2       Foto 3      Foto 4    Foto 5 Foto 6 

 

Algemene vraag 2: 

Tijdens de fietszoektocht komt u langs grenspaal N° 341 (zie foto). 

 

A. Welk jaartal staat op deze grenspaal? 

B. Wat bevond zich vroeger vlakbij deze grenspaal?  

C. Uit welke taal en van welk woord is ‘rabot’ afgeleid?  

D. De grenspaal lag in de buurt van de Eeklose watergang. 

     Welke functie had deze watergang?  

 

 

Algemene vraag 3: 

Deze fietszoektocht door het Meetjesland brengt u bij gemeente- en stadhuizen, kerken, 

kapelletjes en hoeves. 

Rangschik volgende gebouwen van jong naar oud en vermeld tevens het bouwjaar. 

 

           

Foto 1           Foto 2            Foto 3 
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Foto 4            Foto 5           Foto 6 

 

 

Los onderstaande vragen in het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve op. 

 

Vraag 1: 

Hoeveel soorten hoogstamfruit beginnend met de letter ‘R’ worden er gekweekt op de 

Huysmanhoeve?  
 

Vraag 2: 

Geef een andere naam voor de winterrambour. 
 

Vraag 3: 

a. Waaruit werden de eerste bijenkorven gemaakt? 

b. In welke periode was dit? 
 

Vraag 4: 

Hoeveel % triticale wordt er in het Meetjesland verbouwd?  

 

Vraag 5:  

Noteer a. de afmetingen (in cm) van een krulbol 

            b. het gewicht (in kg) van een krulbol. 
 

 

Op het einde van de inrit/uitrit van de parking slaat u links af: Bus. 

U neemt de 1e straat rechts: Kruiskenstraat.  

Op het einde van deze straat slaat u rechts af: Vrombautstraat. 

U neemt de tweede straat links en u gaat onmiddellijk rechtsaf: Roze. 

Roze wordt na de spoorweg Kerkstraat, die u volgt tot op het einde, om via de parking op 

Markt halt te houden aan het stadhuis van Eeklo. 
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Vragen (Alle antwoorden zijn in de omgeving van Kerkstraat, Markt en Kerkplein te 

vinden.) 
 

Vraag 6: 

Welke beroepen worden uitgeoefend in het pand met huisnummer 4 in de Kerkstraat?  

Vraag 7: 

Hoeveel muziekinstrumenten zijn afgebeeld op het volledige monument 

waarvan bijgaande foto een detail weergeeft? 

 

Vraag 8: 

Wie is de beeldhouwster van het beeldje Kareltje De Keizer?  

Vraag 9: 

Hoelang duurde de bezetting van Eeklo tijdens WOII?  

Vraag 10: 

Op het beeld van kunstenaar Achiel Pauwels speelt Tamboer accordeon. Hoeveel toetsen zijn 

er aan de rechterkant van het instrument zichtbaar, gezien vanuit het oogpunt van Tamboer? 

U neemt dezelfde weg terug en neemt de vijfde straat links: Rabautstraat. 
 

OPGEPAST! U NADERT EEN GEVAARLIJKE ROTONDE. 

Op de rotonde neemt u de tweede afslag: Peperstraat. 

U rijdt over de N49 en neemt de eerste straat links, maar  

OPGEPAST! U MOET EEN DRUKKE WEG OVERSTEKEN. 

 

U fietst nu in de Hoogstraat. Op het einde van deze straat komt u aan Moerstraat.  

Sla links af. Moerstraat wordt Boterhoek. 

U neemt de eerste straat rechts: Kaatsweg die Kleine Boterhoek wordt. 

Op het einde van de straat slaat u rechts af: Eerstestraat en u neemt onmiddellijk de eerste 

straat links: Caatsweg.  

Op het kruispunt rijdt u rechtdoor: u volgt nog steeds Caatsweg.  

Caatsweg wordt Dorpsstraat. U fietst tot in het centrum. 

Vragen (Alle antwoorden zijn in het centrum van Sint-Laureins te vinden.) 

Vraag 11: 

Wie drukte zijn stempel op het uitzicht van de Sint-Laurentiuskerk in Sint-Laureins?  

Vraag 12: 

a. Wie tekende de plannen voor het imposante gemeentehuis van Sint-Laureins?  

b. In welke bouwstijl (2 woorden) werd het opgetrokken?  
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Vraag 13: 

a. Welke drie personen realiseerden de bouw van het Godshuis? 

b. Wanneer werd het gebouwd? 

c. Met welk doel werd het Godshuis opgericht? 

U blijft in het centrum rechts aanhouden richting Aardenburg en op het einde van de 

Dorpsstraat steekt u het Leopoldkanaal over. Sla onmiddellijk rechts af: Moershoofde. 

U houdt links aan en volgt: Kantijne.  

Neem de eerste straat links: Vrouwkenshoekweg. 

Los hier vraag 14 op. 

Vraag 14: 

Voor welke zeldzame vogelsoorten is de Vrouwenhoekkreek een gedroomde broedplaats? 
 

Neem de eerste straat rechts: Blokkreekweg en blijf steeds rechts aanhouden. Volg de 

fietsroute St.-Margriete. 

U rijdt even verder tussen de Blokkreek en de Hollandersgatkreek, waar u een prachtig 

uitzicht heeft.  

Op het kruispunt slaat u links af en volg de fietsroute St.-Margriete. 

U neemt de eerste straat rechts: Wildekensleegte. 

U neemt de eerste straat links: Groenendijk. 

U neemt de eerste straat rechts: Groenstraat. 

Op het kruispunt slaat u links af: Sint-Margrietestraat. 

U neemt de eerste straat rechts: Molenkreekstraat. 

Op het einde van de straat slaat u rechts af: Sint-Livinuspolder. 

Aan de rotonde neemt u de derde afslag: Sint-Janspolderdijk. 

Aan de Oudemanskreek slaat u rechts af. U fietst tot aan de ‘Roste Muis’. 

Vragen (Alle antwoorden zijn in de omgeving van de ‘Roste Muis’ te vinden.) 

Vraag 15: 

Waarnaar verwijst de straatnaam Calusstraat? 

Vraag 16: 

a. Wie is de beeldhouwer van het beeld ‘Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen’?  

b. Bij welke gelegenheid werd dit beeld gerealiseerd?  

Neem dezelfde weg terug (Sint-Janspolderdijk) richting rotonde en neem de eerste straat 

links: Hogestraat. 

Neem de eerste straat rechts en op het einde slaat u links af: Sint-Jansstraat. 
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Los hier vraag 17 op. 

Vraag 17: 

Voor welke kwalen werd gebeden bij de nog bestaande ommegang aan de pittoreske Sint-Jan-

de-Doperkerk in Sint-Jan-in-Eremo? 

Even verderop ligt aan uw rechterzijde een recreatiedomein. 

Los hier vraag 18 en vraag 19 op. 

 

Vraag 18:  

Op welke site vindt u de muurschildering waarvan bijgaande foto een detail 

weergeeft? 

 

Vraag 19: 

Hoeveel km zijn het Mountainbikenetwerk Meetjesland, het Meetjeslandse Fietsnetwerk en 

het Wandelnetwerk Meetjeslandse Kreken samen?  

Rijd verder in de Sint-Jansstraat, steek het Leopoldkanaal over en fiets tot in het centrum 

van Bentille. 

Los hier vraag 20 op. 

Vraag 20: 

Hoelang was Andreas de la Royère pastoor in Bentille? 

Op het einde van de straat slaat u rechts af: Moerstraat. 

Neem de tweede straat links, maar 

OPGEPAST! U MOET EEN DRUKKE WEG OVERSTEKEN. 

 

U fietst nu in Wiskenstraatje. Op het einde van de straat fietst u rechts mee: Kleemstraat.  

We zijn nu in Kaprijke. 

 

Vragen (Alle antwoorden zijn in de omgeving van de Kleemkapel te vinden.) 

Vraag 21: 

Wie schreef het gedicht Cantate?  

 

Vraag 22: 

Waarmee werd de Kleemkapel in 1934 aangevuld?  

 

Vraag 23: 

Geef een andere benaming voor kleem.  

 

Vraag 24: 

a. Hoe wordt de bedevaartsommegang bij de Kleemkapel genoemd? 

b. Waaruit bestaat deze ommegang?  
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Aan de Kleemkapel slaat u links af: Wulfhoekstraat. 

Op het einde van de straat slaat u links af: Voorstraat, maar 

OPGEPAST! U MOET EEN DRUKKE WEG OVERSTEKEN. 

Aan de rotonde neemt u de eerste afslag: Plein. 

Vragen (Alle antwoorden zijn in de omgeving van het stadhuis te vinden.) 

Vraag 25: 

Sinds wanneer is het dorpszicht van Kaprijke beschermd?  

 

Vraag 26: 

Hippoliet Van Peene is de tekstschrijver van de Vlaamse Leeuw. Wie was de toondichter van 

deze hymne?  

 

Vraag 27: 

Waarvoor is Hippoliet van Peene nog bekend?  

 

Vraag 28: 

Wie ontwierp het Beeld voor Vlaanderen?  

 

Vraag 29: 
a. Van wanneer dateert de toren van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk? 

b. Waarvan is deze toren een mooi voorbeeld (2 woorden)? 

 

Neem op Plein de eerste zijweg rechts.  

Los op het einde van deze zijweg vraag 30 op.  

Vraag 30: 
Op Plein staat een modern beeld van een paard. 

a. Wat is de naam van het beeld? 

b. Hoe heet de kunstenaar? 

Op Plein slaat u rechts af: Zuidstraat. 

Op het einde slaat u links af: Aalstgoed en u neemt de fietsersbrug over de N49. 

Neem de eerste straat rechts: Aalschootdreef. 

Op het einde slaat u links af: Noordbusakker. 

Op het kruispunt slaat u rechts af: Bus en u rijdt terug naar het startpunt. 

 

U hebt het eindpunt bereikt. Hopelijk genoot u van deze fietszoektocht. 

Veel succes met het invullen van het antwoordformulier. 
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Het Meetjesland 

Het Meetjesland ligt in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen en grenst aan de 

provincie West-Vlaanderen, het Waasland, regio Gent en het Nederlandse Zeeuws-

Vlaanderen. 

Eeklo is de centrumstad van deze mooie, toeristische en culturele regio. 

In het Meetjesland ontdekt u een wisselend landschap: kreken, polders, waterlopen en 

uitgestrekte bossen. 

   

Er bestaan verschillende verklaringen voor de naam Meetjesland. 

De eerste verklaring spreekt over een doorreis van keizer Karel V. Toen hij alleen maar oude, 
spinnende vrouwen zag, ontlokte dit bij hem de uitspraak dat dit het land van de ‘meetjes’ 
was. 

De tweede verklaring verwijst naar de lange, smalle reepjes grond (meetjes) voor de 
turfwinning, typisch voor de streek. 

De derde verklaring gaat terug tot de 18e eeuw. De regio stond toen bekend om zijn lijnwaad, 
geweven op weefgetouwen. In het Frans vertaald als pays de métiers, waaruit de naam 
Meetjesland ontstond. 

 

Informatie over deze mooie streek kan bekomen worden bij: 

 

Toerisme Meetjesland      Dienst Vrije Tijd - Dienst Toerisme Toerisme Kaprijke 
Bus 1      Leemweg 24    Veld 1 
9900 Eeklo    9980 Sint-Laureins   9970 Kaprijke 
 
09 377 86 00    09 218 76 47    09 323 90 54 
 

www.meetjesland.be    www.sint-laureins.be    www.kaprijke.be  
info@toerismemeetjesland.be   dienstvrijetijd@sintlaureins.be               toerisme@kaprijke.be 

 

http://www.meetjesland.be/
http://www.sint-laureins.be/
http://www.kaprijke.be/
mailto:info@toerismemeetjesland.be
mailto:dienstvrijetijd@sintlaureins.be
mailto:toerisme@kaprijke.be
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ANTWOORDFORMULIER p. 1/4:  

Naam: …………………………………………………………………………………………..……………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon- of gsm-nummer: …………………………………... 

vtbKultuur-lidnummer: ………………………………………… 

vtbKultuur-afdeling: ……………………………………………………………………………………… 

 

Schiftingsvraag: 

Geef de som van de lottogetallen (reservegetal inbegrepen) van de trekking op 

zaterdag 26 juni 2021.  

Antwoord op de schiftingsvraag: 

 

 

Antwoorden: algemene vragen 

Vraag 1: 1. Foto ……..   2. Foto ……..   3. Foto ……..   4. Foto ……..   5. Foto ……..   6. Foto …….. 

Vraag 2: A. 
 
B. 
 
C. 
 
D. 

 

 
 
 

Vraag 3: 1. Foto …….. jaartal …………    2. Foto …….. jaartal   …………    3. Foto …….. jaartal ………… 

 
4. Foto …….. jaartal …………    5. Foto …….. jaartal   …………     6. Foto …….. jaartal ………… 

  

  

Provinciale vtbKultuur “Lente-fietszoektocht - Lo”  
Bloemenstreek Lochristi-Destelbergen-Laarne-Lochristi   
 

Gesponsord door 
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ANTWOORDFORMULIER p. 2/4:  

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Antwoorden: vragen Eeklo 

Vraag 1:  

Vraag 2:  

Vraag 3: a. 

 

b. 

 

Vraag 4:  

Vraag 5: a. 

 

b. 

 

Vraag 6:  

Vraag 7:  

Vraag 8:  

Vraag 9:  

Vraag 10:  
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ANTWOORDFORMULIER p. 3/4:  

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Antwoorden: vragen Sint-Laureins 

Vraag 11:  

Vraag 12: a. 

 

b. 

 

Vraag 13: a. 

 

 

b. 

 

c. 

 

Vraag 14:  

Vraag 15:  

Vraag 16: a. 

 

b. 

 

 Vraag 17:  

Vraag 18:  

Vraag 19:  

Vraag 20:  
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ANTWOORDFORMULIER p. 4/4:  

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Antwoorden: vragen Kaprijke 

Vraag 21:  

Vraag 22:  

Vraag 23:  

Vraag 24: a. 

 

b. 

 

Vraag 25:  

Vraag 26:  

Vraag 27:  

Vraag 28:  

Vraag 29: a. 

 

b. 

 

Vraag 30: a. 

 

b. 
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