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MISSION
IMPOSSIBLE
GENT GEGIJZELD DOOR BOM
Gent staat in rep en roer! Volledige buurten worden ontruimd, lange
files van verhuiswagens blokkeren de vluchtwegen en
grootwarenhuizen worden geplunderd. Chaos heerst en paniek
overpsoelt de stad! Gisteren raakte bekend dat een bom werd geplaatst
op een geheime locatie. Ondanks een grootscheepse zoekactie van het
leger in samenwerking met het Gentse politiekorps en de brandweer,
blijft de plaats van de bom ongekend. De daders zijn vermoedelijk van
Antwerpse, Brusselse en Brugse afkomst. De toeristische sector is daar
sinds het verschijnen van onderstaand artikels ineen gestort. Het
stadsbestuur vreest dat de gijzelaars Gent van de kaart willen vegen.
Een derde Wereldoorlog ligt in het verschiet...
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De stad Gent is door Lonely
Planet opgenomen in de top 10
van te bezoeken steden voor 2011.
De Arteveldestad is volgens de
reisgids 'Europa's best bewaarde
geheim' en staat op de zevende
plaats, na onder meer New York,
Tel Aviv en Wellington.
Het lijkt of de Belgen vergaten om
iedereen te vertellen over Gent.

E
M
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E
R
Toeristen haasten zich om
Brussel, Brugge en Antwerpen te
bezoeken, maar Gent met zijn
historische centrum laten ze links
liggen.
Het is Europa's best bewaarde
geheim.'
Ook
de
grote
studentenpopulatie en de Gentse
Feesten vallen in de smaak bij de
uitgevers van Lonely Planet.
Het is de zesde keer dat Lonely
Planet een rangschikking maakt
van te bezoeken steden. Een
opname in de lijst zorgt voor
G
extra aandacht en heel veel extra
bezoekers voor Gent.

BELGIË
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:
Vlaams minister van Toerisme
zegt in een persbericht 'trots' te
zijn op de hoge vermelding die
Gent
krijgt. 'Ik
wil
de
Gentenaars
en
de
toerismeverantwoordelijken
van harte geluk wensen met
deze
echt
schitterende
internationale vermelding.
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SPELREGELS
D O E L

V A N

H E T

S P E L :

Zoals jullie tijdens het luisterfragment hebben gehoord, is
het doel van het spel eenvoudig.

Ontmantel de bom zo snel mogelijk!
Daarvoor hebben jullie 2 zaken nodig: ten eerste de
locatie van de bom en ten tweede de code om de bom uit
te schakelen. Doorheen het spel kunnen jullie antwoorden
verzamelen. Aan de hand van deze antwoorden kan het
oplossingenblad worden ingevuld. Dit blad bevindt zich
op de volgende pagina met. Wanneer jullie alles juist
hebben ingevuld, beschikken jullie over de geheime
informatie die nodig is om de bom te ontmantelen en zo
het spel te winnen! Veel succes!

OPLOSSINGENBLAD
De
volgende
pagina
vormt
het
oplossingenblad. Lees de uitleg heel
aandachtig zodat jullie zeker de juiste
oplossing kunnen achterhalen! Via het
kruiswoordraadsel kan je de locatie van de
bom achterhalen. De hokjes eronder vormen
de code om de bom te ontmantelen. Wanneer
je in de kijkwijzer het ‘bom’- teken
tegenkomt (zie hiernaast), dan moet je het
gegeven antwoord invullen op het
oplossingenblad bij het bijhorende nummer.
 Hoort het antwoord bij het
kruiswoordraadsel, dan moet je dit
letterlijk overnemen en invullen.
Lidwoorden tellen niet mee en let op
de juiste schrijfwijze!
 Hoort het antwoord bij de code van
de bom dan moet je:
- Indien het antwoord een cijfer is,
dan vul je dit cijfer in.
- Indien het antwoord deel
uitmaakt
van
een
meerkeuzevraag, vul je de letter
van het juiste antwoord in.

In de kijkwijzer moet boven elke
coördinaat de bijhorende straat
worden ingevuld.
GEDRAGSCODE:
Weetje over Gent:
Gentenaars worden ook wel de stroppendragers genoemd.
Keizer Karel vernederde de notabelen van Gent, zijn
geboortestad, in 1539, omdat ze tegen zijn
(oorlogs)belastingen waren opgestaan, door ze te laten
rondgaan met een strop om de hals. De strop is blijven
leven als het symbool van fiere weerstand tegen elke vorm
van tirannie en misplaatste autoriteit.

Wees beleefd als je mensen
aanspreekt.
Respecteer
de
verkeersregels. Het groepje dat eerst
op de coördinaten toekomt, krijgt
voorrang om de opdrachten op te
lossen.

ROLLENVERDELING
Het is de bedoeling dat tijdens het spel de volgende rollen worden
opgenomen. Uiteraard mag hierin verwisseld worden gedurende het spel:
 Schrijver: deze persoon vult de kijkwijzer in.
 Kaartlezer: deze persoon leidt de groep naar de juiste locatie.
 Babbelaar: deze persoon spreekt mensen aan op straat.
 Luisteraar: deze persoon beluistert de luisterfragementen.
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OPLOSSINGENBLAD
LOCATIE VAN DE BOM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CODE VAN DE BOM:
18.

19.

20.

21.

22.
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COÖRDINATEN

1) X: 51 50
Y: 06 40
2) X: 50 16
Y: 04 44
3) X1: 50 32 X2: 50 00
Y1: 04 74 Y2: 04 34
4) X: 51 00
Y: 08 14
5) X: 51 36
Y: 03 20
6) X: 50 24
Y: 04 48
7) X: 51 94
Y: 05 50
8) X: 51 42
Y: 04 32
9) X: 50 22
Y: 03 76
10) X: 52 00
Y: 06 10
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1. STRAAT:………………………………………………………………

 Coördinaat: X: 51 50

Y: 06 40

Opdracht 1: De afbeeldingen stellen gebouwen voor die zich bevinden in de buurt van
bovenstaande coördinaat. Probeer te achterhalen welke gebouwen dit zijn en vul het tekstje
aan. De in te vullen woorden vind je onderaan de opdracht opde volgende pagina. Het adres
probeer je zelf te bepalen.

…………………………………………

(1)

In
1933
werd
de
70-jarige
………………………… belast met het ontwerpen van
een nieuwe …………………………………... Hij dacht
meteen aan een toren als boekenmagazijn. De ligging
op het hoogste punt van de stad deed hem dromen van
een baken, een teken van de universiteit, een symbool
van wetenschap,
wijsheid en kennis: zijn
………………………., de …….de toren van Gent. De
architect koos voor een ongewone gevel van naakte
………… op een sokkel bekleed met ………….. Hij gaf
de toren de vorm van een ……………. kruis, niet als
religieus teken maar als symbool van de verbinding
tussen hemel en aarde, van de vermenging van tijd en
ruimte. De bouw werd aangevat in ……….., het gebouw
is ……. meter hoog en telt circa …….. miljoen boeken.
Adres: ……………………………………

……………………………. (………….)
Dit gebouw huisvest het grootste …………......... (3)
van de Universiteit Gent. Dit auditorium telt ………….
zitplaatsen en kan in twee gedeeld worden door een
mobiele wand. Het gebouw werd gebouwd door
………………………….. en ingehuldigd in ……….. De
meest dominante bouwmaterialen zijn ………. en
……………….
Adres: …………………………………………………

10
…………………………………… (10)

de

Luister
naar
het
3
fragment op je MP3- speler
als hulp.

Dit ………………. is een voormalige ………………
……………… die door de UGent gerenoveerd werd.
Er zijn verschillende lokalen die gratis te gebruiken
zijn voor erkende verenigingen. De aanwezige
apparatuur kan gebruikt of ontleend worden. Ook
……………… zijn daar te verkrijgen. Voor en tijdens
de examens worden enkele lokalen van dit
universiteitsgebouw, dit ook in de boekentoren,
gebruikt
als
een
gemeenschappelijke
……………………. Interessant om weten is dat
drommen studenten hier tijdens de examenperiode
al een dik half uur voor openingstijd komen
aanschuiven om een plaatsje te kunnen
bemachtigen
Adres: …………………………………………….
……………………………………….
Deze eetgelegenheid is de grootste en bekendste
van de 8 ……………………………….. en 11
cafetaria‟s die de Universiteit Gent rijk is. Zowel
……………………. als ……………………… kunnen
hier dagelijks terecht voor een gezonde maaltijd aan
een …………………. prijs. Donderdag – Veggiedag
is één van de vele campagnes waar de universiteit
aan meedoet. Met dit initiatief wil men de studenten
aanmoedigen te denken aan het …………………..
en de dierenwereld, aan hun ………………….. en
aan het …………………..van andere mensen.
Adres: …………………………………………..

In te vullen woorden:
1936 – 3 – 2009 - 64 – 4 – 1000 – studenten - auditorium – gezondheid - De
Therminal - Boekentoren (x2) – studeerruimte – De Brug - medewerkers - Het
Universiteitsforum – studentenrestaurant - universiteitsbibliotheekibliotheek –
welzijn - studentenhuis - Stéphane Beel - Henry Van de Velde – Grieks – eerlijke
- cultuurcheques - glas – UFO - beton (x2) – thermische centrale – arduin milieu
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Opdracht 2: Op het plein vlakbij bovenstaande coördinaat wordt elk jaar een
studentenloop georganiseerd. Lees onderstaand artikel en noteer aan welke wet ook
studenten zich ten alle tijden moeten houden:
....................................................................................

GENT - De twee Gentse studenten Robin Michelet en Jan Stassijns
zullen zich hun deelname aan de twaalfurenloop - een evenement
waarbij studenten zoveel mogelijk rondjes rond het Sint-Pietersplein lopen –
nog lang beklagen.
Zij namen deel aan de zogenaamde 'schaars geklede ronde', een jaarlijkse traditie waarbij
studenten met zo weinig mogelijk
kleren aan hun toertje afhaspelen.
Zich van geen kwaad bewust
gingen Robin en Jan helemaal
naakt. Aan de finish werden ze
opgewacht door de Gentse politie,
die hen prompt een boete gaf
wegens openbare zedenschennis.
'De twaalfurenloop mag dan een
ludieke
optocht
zijn,
naakt
rondhollen is in strijd met de wet',
reageert
Steven
De
Smet,
hoofdcommissaris van de Gentse
politie.

Opdracht 3: Gent beschikt over een unieke sportinfrastructuur: de watersportbaan,het
natuur- en recreatiedomein De Blaarmeersen, de wielerpiste,... Samen zijn ze goed voor
kajak, roeien, surfen, wielrennen, ijsschaatsen en nog zo veel meer. De Universiteit
Gent maar ook de Hoge Scholen bieden een breed gamma aan sportmogelijkheden aan
voor studenten en dit aan een voordelige prijs. Luister naar de 3 fragmenten met als titel
„sport‟ en noteer welke sporten je denkt te herkennen:
1) ............................................................
2) ............................................................
3) ............................................................
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2. STRAAT:…………………………………………………….

 Coördinaat: X: 50 16

Y: 04 44

Opdracht 1: Hoe heet dit gebouw vandaag de dag?
.............................................................................(14)
Opdracht 2: Deze plaats heeft al verschillende functies gekend. Verbind de twee
kolommen zodat het geschiedkundig klopt. Vul de juiste letter –en cijfercombinatie in in
de grijze vakjes.

1.

1. Einde 15e eeuw - 1716

A. Pakhuis

2. 1719 – 1898

B. Postgebouw

3. 1912 - 1998

C. Winkelcentrum

4. 1998 - 2011

D. Stadsgevangenis

(18)

2.

3.

4.

Opdracht 3: Wat vind je terug op welke gevel? Vul de juiste letter –en cijfercombinatie
in in de grijze vakjes.

1. Oostelijke gevel

A. Postduif

2. Zuidelijke gevel

B. Posthoorn

3. Westelijke gevel

C. Brievenbus

4. Noordelijke kant

D. klok

1.

2.

3.

(19)

4.
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3. STRAAT:……………………………………………………

 Coördinaat 1: X: 50 32
 Coördinaat 2: X: 50 00

Y: 04 74
Y: 04 34

In Gent zijn er twee Metselaarshuizen terug te vinden. Deze kan je vinden op
bovenstaande coördinaten. Één van de twee huizen is het orginele Metselaarshuis dat
werd gebouwd in de 16e eeuw. Het andere is een replica (=kopie) dat gebouwd werd
voor de Wereldtentoonstelling in 1913. In het archief werd rond die periode namelijk een
foto teruggevonden van het Metselaarshuis. De Gentenaars waren laaiend enthousiast
over dit mooie huis en men wou er kost wat kost mee pronken op de
wereldtentoonstelling. Helaas slaagde niemand erin te zeggen waar het huis origineel
gestaan had. Daarom besloot men het huis na te bouwen. Tot 1970 dacht men dat het
replica op de juiste plaats gebouwd was. In dat jaar stootte men echter per toeval op het
originele Metselaarshuis door restauraties aan een de gevel. Het originele
Metselaarshuis heeft al een aantal restauraties ondergaan. Men heeft er ondermeer een
aantal bronzen beelden opgeplaatst, die ontworpen zijn door Walter De buck en dansers
voorstellen.
Opdracht: Probeer uit te maken welk huis het originele Metselaarshuis is.

Dit huis staat op de:
Graslei
Korenlei
Groentenmarkt
Korenmarkt
Dit huis is het
originele / replica

Dit huis staat op de:
Graslei
Korenlei
Groentenmarkt
Korenmarkt
Dit huis is het
originele / replica

(12)
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4. STRAAT:…………………………………………………………………

 Coördinaat: X: 51 00

Y: 08 14

“Gelegen op het standaardtraject van studenten van en naar de campus en met de hoge
concentratie aan studentenvoorzieningen is de Overpoortstraat gelanceerd als dé
studentenboulevard bij uitstek. Eén voor één maken de winkels en woonhuizen van de
straat plaats voor cafés en brasseries. Opmerkelijk is dat in tegenstelling tot de cafés in
het stadscentrum en op de Kuiperskaai – de vorige uitgaansbuurt van de studenten - de
cafés van de Overpoort zich quasi uitsluitend richten op een studentenpubliek. Iets wat
economisch enkel mogelijk is omdat het aantal studenten én hun zakgeld exponentieel
gestegen is.
Met de verschuiving van het uitgaans- en danskwartier naar de Overpoortstraat raken
de studenten fysiek geïsoleerd van de rest van Gent. Tot op vandaag geldt dat wie zelf
geen student (meer) is, de Overpoort zoveel mogelijk ontwijkt. Studenten hebben
duidelijk hun eigen gebruiken, uitgaansrituelen, kalender én bioritme. Een legendarische
studentenactiviteit die zich afspeelt in de achterafzaaltjes van de Overpoortcafé‟s en
menig passant doet huiveren, is de cantus. Dit drink- en zangfestijn met zijn specifiek
register en geplogenheden is een uitvloeisel van de negentiende-eeuwse „tonzitting‟ of
„tonneau‟, waarbij de studentenvereniging vergaderde en discussieerde bij een ton bier
of wijn.”
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Opdracht: Probeer na te gaan welk schild bij welke faculteit hoort en in welk
studentencafé ze hun stamcafé hebben. Vul de juiste antwoorden in in het grijze kader
onderaan de pagina.

Schilden:

Faculteit:
Rechten – Psychologie & Pedagogie – Taal & Letterkunde - Economie –
Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie
Studentencafés in de Overpoort
Yucca – ‟t Kofschip – Coulisse – Pinuts - Amber
Oplossingen

Faculteit

Studentencafés

HILOK
V.R.G
VPPK
VEK
Filologica

(7)
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5. STRAAT:…………………………………………………………………

 Coördinaat: X: 51 00

Y: 03 20

Opdracht 1:
1) Wie is de man op het standbeeld in het midden van het plein?
2) Schets kort waarom hij zo belangrijk geweest is voor Gent.
3) In welke richting wijst zijn arm?
4) Gent dankt zijn bijnaam aan deze man. Wat is die bijnaam?

Voornaam
(4)

1) ……………………………………………………………………………………… (4)
2) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
3) ………………………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………………..

Opdracht 2:Gebruik de strip „Nero‟ van de Gentse striptekenaar Marc Sleen (volgende
pagina) om enkele vragen op te lossen. Hoe heet het kanon dat op een hoek van dit
plein staat? Probeer de lengte van het kanon te schatten. Hoeveel zou het kanon
volgens jullie wegen? En de kanonskogel?


Naam kanon: ..............................................................................................



Lengte kanon: …………………………………………………………………...



Gewicht kanon: ………………………………………………………………….



Gewicht kanonskogel: ………………………………………………(20)

17

Marc Sleen
De avonturen van Nero en C°
DE BOM VAN BOEMA
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Opdracht 3: Melusine, de zeemeermin is vermist. Ze is gesignaleerd in de buurt van
deze coördinaat. Kunnen jullie Raymon en zijn gebroken hart helpen door haar te
lokaliseren?

VERMIST
MELUSINE

Het verhaal start met Raymon, de graaf van Poitiers, die op jacht
ging. Hij kon echter niet zo goed kaartlezen en al snel was hij de weg
volledig kwijt. Uit pure miserie en ten einde raad ging hij aan een
bron zitten, waar er plots, uit het niets, een beeldschone jongedame
voor hem stond. Haar naam was Melusine en de graaf was direct
smoorverliefd op haar. Hij besloot met haar te trouwen en Melusine
stemde in, op één voorwaarde: 6 dagen van de week zouden ze samen
kunnen zijn, maar de 7e dag, de zaterdag, zouden ze mekaar nooit
kunnen zien. Raymon stemde in en ze trouwden. Maar al snel kon hij
zijn nieuwsgierigheid niet langer de baas en op een zaterdag besloot
hij Melusine toch een bezoekje te brengen. Wat hij daar zag was
buiten ieders verwachtingen. Melusine had een staart van een vis
gekregen. Toen Melusine de aangeslagen reactie van haar echtgenoot
zag sprong ze uit het raam. Ze vloog de lucht in en sindsdien zou
niemand haar nog gezien hebben.

Waar is Melusine terug te vinden? Onder welke vorm?
(11)
Waar?………………………………………………………………………………………
Vorm?………………………………………………………………………………………
……………….
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6. STRAAT:…………………………………………………………………

 Coördinaat: X: 50 24

Y: 04 48

Opdracht:
5) Geef de naam van de Gentse regisseur van onderstaande films?
.................................................................................................(15)
6) Verbind de filmaffiches met de juiste acteurs en de juiste namen.

A.
Naam

(17)

achternaam

B.

C.

Foto

Film
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7. STRAAT:…………………………………………………………………

 Coördinaat: X: 51 94

Y: 05 50

Het Feestlokaal van de Vooruit werd ontworpen door Ferdinand Dierkens en werd
gebouwd tussen 1911 en 1914. Het gebouw is genoemd naar de socialistische
verbruikersorganisatie (of coöperatie) Vooruit, die uit de grond werd gestampt om de
fabrieksarbeiders te beschermen tegen de labiliteit van het grootkapitaal. In de
"kunstentempel Vooruit" konden arbeiders tegen erg democratische prijzen eten,
drinken en van cultuur genieten. Tegenwoordig worden de zalen nog steeds gebruikt om
fuiven en concerten te geven, maar evenzo om culturele manifestaties of debatten te
houden.
Opdracht 1:
7) Hoe heet de prijsvoordelige regeling om studenten de kans te geven aan
verscheidene culturele activiteiten deel te nemen?
........................................................................... (2)
8) Hoeveel kost deze regeling?
..........................
9) Over welke culturele activiteiten gaat het?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Opdracht 2: Los het raadsel op: Over wie gaat het?

Ze mixen plaatjes aan elkaar
Ze zijn maar met 2, maar...
…In het Engels zijn ze met „te veel‟

Antwoord: ……………………………………………
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Opdracht 3: Los de rebus op en vul de naam in op de eerste stippellijn. Los daarna de
andere vraag op.

Na A

+L

-N

S = CK

(9)

……………………………………………………… is op 13 juli 1934 in Gent
geboren en groeide uit tot een Vlaamse kleinkunstenaar. Hij houdt zich met
verschillende soorten kunst bezig, zowel tekenen, schilderen, beeldhouwen, muziek als
toneel. Hij was mede heropstarter van de Gentse Feesten en schreef veel bekende
Gentse liederen waaronder "'t Vliegerke". Dit nummer groeide uit tot het lijflied van de
Gentse voetbalploeg K.A.A. GENT. Hoe wordt deze ploeg in de volksmond genoemd?

(20)

A)
B)
C)
D)

De Buffalo‟s
De Beren
De Indioanen
De Cowboys
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Opdracht 4: Luister naar het 4de fragment op de MP3- speler. Vul de ontbrekende
Gentse woorden in en geef de vertaling in het algemeen Nederlands ernaast. Maak
hiervoor gebruik van de Gentaars rondom jullie. Dit nummer is één van de meest
bekende Gentse liedjes gezongen en geschreven door de Gentse volkszanger van de
opdracht hierboven.
Ik ben nie al te zot van 't spel

't Seef liet zijne vlieger op

Maar 'k vange ………… ….musschen

Van 't soepe, 't soepe, 't soepe

...............en....................... kan ik wel

Maar hij stuikt op zijne kop

Maar daarin ben ik nie fel

En muile dat hij trok

'k Zie tegenwoordig overal

Zijn spankoorde was veel te kort

En ook al in mijn straatje

En met zijn ‟t sietse klauwe

Jongens schuppen op nen bal

En daarbij was zijne steert

Maar 'k spele 't liefst van al

Geen ........................... weert

Mee mijne vlieger

Maar mijne vlieger

En zijne ………………………………

Me zijne steert

Hij goot omhoge

Hij goot omhoge

't Es 't ziene ………………………….

't Es 't ziene weert

'k Geve maar klauwe

'k Geve maar klauwe

Op mijn gemak

Op mijn gemak

'k Heb nog drei bollekens

'k Heb nog een bolleke

In mijne zak

In mijne zak

Mietje van de ………………………

Laatst op het Sint-Denijsplein

Een meiske uit mijn straatje

Mijne vlieger was aan 't zweve

Keurde mijne ………………………..

d' Er kwam een wijf, een groot venijn

En z' had er 't handje van

En ze zei 'dat mag niet zijn'

Want zo rap alsof de wind

Hij hangt te veel in mijne weg

Was z' aan 't spele mee mijn klauwe

Ze …………………… er an te sleure

En ze riep 't es 't spele weert

En op een twee drei pardaf

Want hij hee ne goeie steert

De koorde schoot er af

Ja, mijne vlieger

Hij was goon vliegen

En zijne steert

Al mee de wind

Hij goot omhoge

'k Stonde te schrieme

't Es 't ziene weert

'k Was maar een kind

'k Geve maar klauwe

Mijne bol klauwe

Op mijn gemak

Die ging ne gang

'k Heb nog twee bollekens

Dat zal 'k omtauwe

In mijne zak

Mijn leven lank
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8. STRAAT:…………………………………………………………………

 Coördinaat: X: 51 42

Y: 04 32

Opdracht 1: Ga op zoek naar het „Lam Gods‟.
Opdracht 2: Luister daar naar het 2de fragment op de mp3- speler en los de vragen op.


Welke 2 panelen werden in 1934 gestolen? Duid ze aan op de afbeelding op de
volgende pagina en geef hun naam.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



Welk van de twee is nu nog steeds zoek?

…………………………………………………………………....(13)………eerste deel van het schilderij

Opdracht 3: Zoek de volgende zaken op de panelen en omcirkel ze op de afbeelding op
de volgende pagina. Beantwoord ook de bijkomende vragen.







Het Lam Gods
De fontijn van het leven
Adam en Eva
De Goddelijke Heer
De Engelen  met hoeveel zijn ze? .............(22)



Wat stelt het bovenste deel van het (opengeklapte) schilderij voor ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


Wat stelt dan het onderste deel voor?

………………………………………………………………………………………………………


Wat zorgt ervoor dat de onderste panelen toch 1 geheel lijken te vormen?

…………………………………………………………………………………………………
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De gebroeders Van Eyck behoren tot de Vlaamse primitieven. De werken van deze
groep kunstschilders worden gekenmerkt door hun levendige, verfijnde en
gedetailleerde schildertechniek. Dit wordt ook wel miniatuurschilderkunst genoemd.
Geef een voorbeeld van hoe je dat kan zien.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Opdracht 4: De foto‟s en afbeeldingen stellen fragmenten voor van het luisterverhaal.
Probeer de afbeeldingen chronologisch te ordenen (via nummering). Geef een woordje
uitleg bij de rangschikking. Er zijn enkele jaartallen gegeven als richtlijn.

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………
1934
…………....
1941
1932

2011
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9. STRAAT:…………………………………………………………………

 Coördinaat: X: 50 22

Y: 03 76

Opdracht: Deze pop is bekend en berucht in het Gentse en ver daarbuiten. Los zijn
vragen op.

Met wie beleef ik altijd
avonturen in het poppenkastspel?

Wie
voert
nog
steeds
satirische speelstukken rond
mij op tijdens de Gentse
Feesten?
………………………… (8)
achternaam

………………………………

Wat symboliseer ik?
……………………………

Wat gebeurt er als ik word
uitgescholden?
………………………………
Wat is mijn naam?
………………………(16)
Enkel voornaam
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Opdracht 2: In het Gentse poppentheater wordt het Gentse dialect in ere gehouden.
Hieronder staan enkele Gentse woorden. Geef hun vertaling in het algemeen
Nederlands ernaast en maak hiervoor gebruik van de Gentenaars rondom jullie:

1) Een pletshuufd

= ............................................

2) ‟t scheit van kreigeh

= ............................................

3) Ne soetjen

= ............................................

4) Mijn koeketieneh

= ...........................................

Opdracht 3: Als je door Gent wandelt zal je ook heel wat andere talen horen. Deze
multiculturele stad bruist dan ook van de nationaliteiten. Jongeren uit verschillende
landen komen in Gent studeren en dit dankzij het erasmus- programma. Het doel van
ERASMUS is om uitwisselingen van studenten (studie/stage) en docenten/staf te
bevorderen. Op het moment zijn meer dan 3100 hogescholen en universiteiten uit 31
landen ingeschreven als deelnemers aan het ERASMUS programma en reeds 1.9
miljoen studenten hebben al gebruikgemaakt van het programma.
Leid aan de hand van onderstaand tekstje af o.a. welke landen aan de Universiteit Gent
vertegenwoordigd zijn onder de vorm van het erasmus- programma.
1)

..................................

2)

..................................

3)

..................................

4)

..................................

5)

..................................

Soy un estudiante Erasmus en
Gante.Io studio qui per una
esperienza culturale. Je pense
que

Gand

est

une

.

ville

magnifique. Jeg tror jeg kunne
leve her.Já si hlavně čokoláda
v Belgii.
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10.

STRAAT:…………………………………………………………………

 Coördinaat: X: 52 00

Y: 06 10

Opdracht: Link de foto‟s aan de tekstfragmenten en geef de naam de auteur van de
verschillende boeken. (Tip: Maak gebruik van de locatie waar je je bevindt…)

(6)
(5)
achternaam

Uitstekend
plattelandsdrama
over een boer die het niet
makkelijk
heeft
met
de
levensweg die zijn kinderen
inslaan. Daarnaast wordt het
leven hem ook moeilijk gemaakt
door een oppermachtige baron,
wiens
invloed
hij
maar
nauwelijks
kan
ontlopen.
Gebaseerd op het sociaalkritische toneelstuk van de
Vlaamse schrijver uit 1903, dat
door Hugo Claus werd bewerkt
tot een scenario.

……………………………….

...« Als ik me nu 's half liet
castreren, » zei ik, « één bal
wég. De andere mag blijven. Jij
mag kiezen welke. » Ze gaf me
een klap in mijn gezicht. Niet
echt
een
gemene
klap
natuurlijk, wel zo'n gespeelde.
Zo'n typische klap die minnaars
aan elkaar uitdelen, maar
waarin toch een betekenis
schuilt. « Als jij één bal laat
weghalen, » zei Lio, « dan laat
ik één tiet amputeren. Jij mag
kiezen welke. » « Oké, » zei ik «
m'n ballen blijven hangen.
Allebei. » De tieten van Lio zijn
me te dierbaar. Ze zijn me
dierbaarder dan de rest van de
wereld. Allebei. We gingen naar
bed voor seks....

………………………………..

He was born as Marcel Neels in
Gentbrugge, near Ghent. He
studied drawing in Ghent and
started after the Second World
War to work as a political
caricaturist in the Flemish
newspaper De Standaard. In
October 1947, he started a new
series which after nine stories
was called „The adventures of
Nero and co‟.The series
appears for 55 years with a
rhythm of two strips every day.
This was typical for the Flemish
comic tradition, as with Spike
and Suzy. Nero became well
known for its ironic humour and
references to actual events.

…………………………………
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