
 

 

We beginnen Asse te kennen als onze broekzak. Reeds enkele jaren tovert het gewiekste duo Mike en Vic in 

een tweetal wandelzoektochten op hetzelfde parcours een hoop verrassende vraagjes uit hun mouwen. Of 

zijn het verrassende veelzijdige vraagjes, wat toch wat anders betekent! We nemen er enkele onder de loep. 
 

Vraag 3: Hoeveel keer meer bevindt zich “DE KERKUIL” op of aan café Kerkuil, dan het woord “Jupiler” er zich op 

bevindt?  Kies uit:  minder dan 1x – 1x – 2x – 3x – meer dan 3x.  

“DE KERKUIL” vinden we 2x en “Jupiler”1x op de het café, waarvan we alleen de voorgevel zien. Onervaren 

deelnemers gaan hier vlot 1 antwoorden (2-1 = 1) maar er wordt ‘keer’ gevraagd. 2 = 2 keer meer dan 1 (2x1)! 

 
 

Vraag 8: Hoeveel is de som van de waarden in eurocent, van de munt met de kleinste waarde en de tweede 

grootste euromunt, die je allebei kan gebruiken in de broodautomaat? Hoeveel is de som 

van de waarden in eurocent van de kleinste drie euromunten? 

Alle muntstukken zijn bruikbaar uitgenomen 2 cent en 1 cent. Dus is 5 cent de kleinste 

toegelaten munt. De grootste munt is 2 euro en de 2de grootste (qua grootte, niet waarde!) 

is 50 cent. Antwoord: 5+55= 55. 

Het kleinste muntstukje (in grootte) = 1 cent, gevolgd door 2 cent. Maar het 3de kleinste = 

10 cent. Antwoord: 1+2+10 = 13.  

 
 

Vraag18: Welke gemeente is/was Asse volgens gegevens? 

Mogelijke antwoorden: GROENE – VERRASSENDE – NEDERLANDTALIGE – HARTVEILIGE – 

FAIRTRAIDE – VEELZEIDIGE – BLOEMENGEMEENTE. 

“Nederlandtalige”, “veelzeidige” en “Fairtraide” zijn foutief gespeld! In het routeblad en ter 

plaatse vinden we dat Asse een groene, hartveilige bloemengemeente is/was. Maar ook 

‘verrassende’ werd als antwoord vereist. We vinden ter plaatse dat Asse ‘verassend veelzijdig’ 

is. In deze betiteling is m.i. ‘verassend’ het bijvoeglijk naamwoord dat zegt hoe veelzijdig Asse 

is, maar zegt duidelijk niet dat Asse verassend is! 

 
 

Vraag 21: Welke letter moet vervangen om hier een naam van een bekende persoon te zien, de veel gebrouwd 

heeft? Een minder bekend skolion van hem noemt ‘La bière’. Is deze bekende persoon een bierbrouwer? Was deze 

bekende persoon een zanger? 

Op een koperen plaatje ter plaatse lezen we de naam “Boel’. Als in deze naam de ‘r’ de ‘o’ vervangt (pas op: niet 

de ‘o’ door ‘r’ vervangen wordt!) bekomen we “Brel” = bekend persoon. Hij componeerde en zong ‘La bière’, een 

geïmproviseerd drink- of feestlied (= skolion), dat beweert althans de inrichter. Deze bekende persoon heeft 

uiteraard nooit een spetter bier geproduceerd. ‘Gebrouwen’ is nl. het voltooid deelwoord van ‘brouwen’ in de 

betekenis van ‘bier maken’. ‘Gebrouwd’ is het voltooid deelwoord van brouwen in de betekenis van ‘de letter R 

achteraan de keel uitspreken’! Jacques Brel is natuurlijk een fantastische zanger (geweest), die zich jammer genoeg 

dood gepaft heeft! 

Als wij in Asse op speurtocht gaan is het meestal nog putje winter, maar je kan er ook nog terecht in april als de 

temperaturen al wat milder worden. Hoewel, er is wel wat werk om uiteindelijk deze zoektocht tot een behoorlijk 

eind te brengen. Alvast gereserveerd voor de volgende editie. 

Wiero. 


