
 

Geen groentestreek, maar het heideachtige Bonheiden en Rijmenam met hun buurgemeenten Boortmeerbeek, 

Hever en Muizen werden ons onder de wielen geschoven. Even aangenaam, als u het ons vraagt. 

Eenvoudige vraagjes en toch liepen we éénmaal tegen de lamp. What’s in a name? 

Een greep uit de ons voorgeschotelde vragen: 

 

Vraag 05:  In welk hooggebergte komt het roofdier voor dat hier 

afgebeeld is op een bord waarop eveneens een priemgetal als jaartal uit 

de vorige eeuw vermeld staat?  

Kies uit: M – Alpen / N – Andes / P – Himalaya / Q – Kilimanjaro / S – 

Snowy Mountains. 
 

Op een plaat met “2007” (=priemgetal) staat een leeuw afgebeeld. Maar 

de habitat van een leeuw is nooit het hooggebergte. Op dezelfde plaat 

staat rechtsonder ook een panda afgebeeld = roofdier. Volgens Prisma 

woont een panda in het Himalayamassief. 
 

Vraag 09:  Op dit bord met het stratenplan vonden wij ook een anglicisme dat hier gebruikt wordt om het 

allermooiste aan te duiden. Maar dit anglicisme kan ook gebruikt worden om een lichaamsversiering aan te 

duiden. Waar zouden wij in normale omstandigheden deze lichaamsversiering dan kunnen aantreffen? 

Kies uit: R – op het hoofd / S – op armen en handen / T – op de borstkas / V – op benen en voeten / W – op de 

genitaliën / X – rond de navel.  
 

 

In bovenstaande tekst lezen we “Highlights” = volgens Prisma ‘hoogtepunten’ maar ook ‘strengen licht gekleurd 

hoofdhaar’, dus te vinden op het hoofd. De inrichter geeft aan dat Prisma van 2012 van toepassing is. Wie een 

oudere versie nam, was gezien. Want deze laatste betekenis is daarin nog niet vermeld. 
 

Vraag 33:  Welk soort jas of vest zou August Gillé kunnen gedragen hebben 

op het moment dat er van hem een foto genomen werd toen er aan hem 

hulde gebracht werd door middel van een gedicht?  

Kies uit:   A – bodywarmer / B – lammycoat / C – pandjesjas / D – parka / E 

– stofjas / F – gilet / G – huik / H – jopper / J – buis. 
 

Prisma: buis =  jasje met knopen voor mannen – synoniem: kiel = korte jas, 

vaak van blauw, sterk katoen.  Jopper = jekker = korte zware overjas. 

Volgens ons was dit de jas van die persoon zonder meer een overjas! Temeer 

als beide gegevens opvraagt in Google er volgens de gegeven afbeeldingen 

geen twijfel mogelijk was. Niet dus. 
 

Altijd een eenvoudige seizoenafsluiter, die ons zelfs van uit West- en Oost-Vlaanderen op excursie weet te zenden. 

Wiero. 


