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De omgeving van de Vismijn en
de kaai is een authentiek stukje
Nieuwpoort, een streling voor al
je zintuigen! De zilte geur van de
haven mengt zich met het krijsen
van de meeuwen en de kleurrijke
vissersboten die in de prille
ochtend hun vangst lossen.

Volg het plannetje hierboven en
beantwoord de vragen. Vergeet
de twee eindvragen en de
schiftingsvraag niet! Deponeer het
strookje bij Toerisme Nieuwpoort
en wie weet win jij een zeiltrip met
de Endlich of een boek over de
Nieuwpoortse visserij?
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1. Zoek de afgebeelde foto’s die
zich in de afgebakende zone
op het plannetje bevinden
en beantwoord bijhorende
vragen.
2. Van de gevonden antwoorden
neem je telkens de gevraagde
letter en plaats je die in
het antwoordvakje van
ANTWOORD 1.
3. Bij de antwoorden die uit
getallen bestaan, tel je alle
afzonderlijke cijfers samen
op. De totale som vul je in bij
ANTWOORD 2.
4. Vergeet zeker de
schiftingsvraag niet!
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JE GEGEVENS
Naam

______________________________________________

Adres

______________________________________________

E-mailadres

_________________________@______________._____

GSM

________ / ____ ____ ____

Ja, ik wens via de nieuwsbrief van Visit Nieuwpoort op de hoogte te blijven
van alle nieuwtjes over Nieuwpoort.

1. Door wie werd de eerste steen gelegd
bij de uitbreiding van de Vismijn in 1970?

8. Welke zustergemeente ligt op 193 km
van Nieuwpoort?
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9. Welk nummer heeft de boot afgebeeld
op dit kunstwerk?

'

2. Hoe noemt men het sas dat hier gebouwd werd?

10. Welke datum vind je op dit kunstwerk?

.

2

3. Geef de naam van de visser die op zee
omkwam op 19.01.1974?

.

11. Hier komt een internationale wandelroute gelinkt aan de Eerste Wereldoorlog
voorbij? Hoe heet deze route?
9

3

4. Naar welke gemeente vaar je als je hier
‘rechts’ neemt?

12. Wie is dit?
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5. Welke klasse heeft de vis
met de beste kwaliteit ?

13. Welke diertjes lopen op zee?
5

6. Wat is de gemiddelde druk bij het
oppompen van de banden van een
mountainbike?
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14. Geef het faxnummer waarop
bvba Romeo te bereiken is (was)?
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7. Geef de naam van de boot?
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ANTWOORDFORMULIER
Antwoord 1
Antwoord 2

______________________________________________

Schiftingsvraag: Hoeveel antwoordformulieren ontvangen we op deze
wedstrijd (de verlengde editie tussen 1/10 en 8/11)? ____________________
Breng dit strookje ten laatste op 8 november 2020 binnen bij Toerisme Nieuwpoort
(Hendrikaplein 11) en wie weet mag jij even kapitein spelen …
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