In Flanders Fields
1. Paneel 4: Ieper: de middeleeuwse stad
Waarvoor werden de Lakenhallen gebruikt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Paneel 6: Ieper voor de Grote Oorlog
Van wanneer dateren de foto’s?
0 voor WO I
0 tijdens WO I
0 na WO I

3. Wie schreef volgend citaat dat gebeiteld is in een stenen muur?
Ieder verstandig mens wist dat er een ramp aankwam en wist geen enkele
manier om die te voorkomen.
0 Von Schlieffen
0 H.G. Wells
0 Koning Albert I

4. Vanwaar is jullie personage afkomstig? (met kaartje)
……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Film begin museum: Wanneer werden de sluizen opengezet?
0 29 oktober 1914
0 27 oktober 1914
0 30 oktober 1914

6. Paneel 11: De loopgraven
Wat is een schuttersputje?
0 Een plaats vanwaar geschoten werd.
0 Een opslagplaats voor wapens.
0 Een uitgraving die diep genoeg was om gedekt te zijn.

7. Paneel 13: Het kerstbestand
Wat wil dat zeggen ‘het kerstbestand’?
0 De vijandige soldaten kwamen uit de loopgraven, schudden elkaar de
hand en wisselden geschenken uit.
0 Een website met kerstmenu’s.
0 Op kerstavond genoten de soldaten van een gezellig dineetje.

8. Paneel 14: Welke gebeurtenis stellen de beelden voor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Welke wapens liggen in de kijkkast in de omgeving van nummer 17?
0 geweren
0 degens
0 kanonnen

10. Computer bij kiosk 17: Geef een andere naam voor mosterdgas.
0 yperiet
0 dijoniet
0 ruboniet

11. Wat bevindt er zich in de kokers bij de gedichtenkiosk?
……………………………………………………………………………………………………………………………………....

12. Paneel 22: De evacuatie van Ieper
Waar verschuilden de Ieperlingen zich die de stad niet ontvluchtten?
0 in de torens van de kerk
0 in de gevangenis
0 in de kelders en kazematten van de 17de eeuwse stadswallen

13. Computer in de omgeving van het boerenpaard.
Druk op ‘propeller’.
Waarom was schieten vanuit de cockpit onmogelijk?
0 Je zag de vijand niet.
0 Je schoot je eigen propeller kapot.
0 Dit zorgde voor een oorverdovend lawaai.

14. Yorkshire Trench en Dug-Out.
Wat is een dug-out?
0 Een ondergrondse constructie 4 tot 10 m in de grond, de gangen zijn
gestut met houten balken en palen.
0 Een bunker met kijkgaten.

15. Computer naast paneel 30
Hoe noemde de Duitse vloot?
0 Gutefahrt
0 Hochseeflotte
0 Deutsche Seekraft

16. Hoe hoog is de gasfles die je vindt tussen de artillerie?
0 ongeveer 1,50 meter
0 ongeveer 2 meter
0 ongeveer 2,50 meter

17. Paneel 35: Geef het Franse woord voor dichtstbijzijnde hulppost.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

18. Naast paneel 39 ‘De balans’
Waar werd Jozef Devos begraven?
0 op het grondgebied van Moorslede
0 op het grondgebied van Moorsele

19. Paneel 40: De multinationale oorlog
Hoeveel landen waren betrokken bij WO I ?
0 ruim 50
0 ruim 60
0 ruim 70

20. Paneel ‘De erfenis’
Wanneer eindigde WO I ?
0 11 november 1918 om 11 uur
0 25 december 1918 om 11 uur
0 8 mei 1945 om 11 uur

