
 

 

 

Mooi stadje, verbluffende vergezichten van op de Muur, in het spoor (niet wiel, te rap) van de 

Flandriens. Een verdomd listige zoektocht. Stof genoeg voor een schitterend dagje 

Geraardsbergen. Met de zachte Mattentaart!  

 

Even verder bij Manneken Pis los je volgende vraag op. 

Vraag 6:   Welk(e) van volgende 

jaartallen is of zijn niet vermeld bij 

Manneken Pis, vgtp? 

M.A.:    1455 – 1459 – 1893 – 1899 – 

1966.  

Bij het beeldje van Manneken Pis 

(monumentje) vonden we ‘1455’, ‘1899’ 

en ‘1966’, dus niet ‘1459’ en ‘1893’. 

Maar op de paaltjes rond het beeld 

staat telkens een beeltenis van 

Manneken Pis. En binnen de 5 m van 

minstens een van die paaltjes staat 

‘1893’. Dus antwoord alleen ‘1459’. 

 

 

Vraag 16: Welke van volgende namen van een familielid zijn in deze straat op een bord met 

een gedicht al dan niet verborgen in een woord vermeld? 

MA :        nonkel – kind – oom – zone – moeder – pa – buur. 

In de Duivenstraat vonden we enkele gedichten aan een muur. Twee van de mogelijke 

antwoorden klopten niet: ‘zone”≠ ‘zoon’ en ‘buur’ ≠ familielid. We vonden wel: ‘nonkel’ (nonkel 

Frans) – ‘kind’ (kinderen) – ‘oom’ (boom) – ‘moeder’ (moeders) – ‘pa’ (paardenmolen). En toch 

vergaten we er eentje: na de vraag stond “MA” i.p.v. “M.A.” = mogelijke antwoorden en dit is 

ook de naam van een familielid (in “Marf”, dichter). Dus ook ‘MA’! Hoewel ik daarbij een 

bedenking heb: tussen de “MA” en het vervolg van de antwoorden staat een dubbel punt en 

tussen de rest een liggend streepje. Moeten die ‘scheidingstekens’ niet dezelfde zijn om een 

onderscheid te maken tussen de diverse mogelijke antwoorden? 



 

Vraag 18: Welke naam van een biermerk (gv) is vermeld op of aan een gevel van deze taverne? 

Boven op de Muur met gegevens op de gevels van taverne ’t Hemelryck: “OMER”, “Jupiler”, 

“Leffe” en “Safir” (achtergevel) vonden we vrij vlot op diverse borden of lichtreclames. Maar in 

een gedicht over de ‘Flandriens’ aan de voorgevel stond ook “Tourmalet” (berg in de Alpen) dat 

volgens een advertentie (met foto) in het routeblad ook de naam is van een bier! Dus ook 

‘Tourmalet’! 

 

 

Let op het kleine bordje met “ommegang” en pijl bij het offerblok met de engel. Langs deze 

ommegang kom je immers voorbij een aantal tafereeltjes als je de ommegang helemaal 

rondgaat. 

Vraag 22:  Rangschik volgende teksten in de volgorde waarin je ze voorbijgaat als je de kapel 

helemaal rondgaat, vertrekkend bij de offerblok met de engel (de voorafgaande letter is 

voldoende – geen val op leestekens, sierletters of spaties): 

A. “De graflegging van Jesus.” – B. “Het verlies in de tempel.” – C. “De kruissiging en de dood 

van Jesus.” –            D. “Jesus op den schoot zijner moeder.” – E. “De voorzegging van Simeon” – 

F. “De ontmoeting van Jezus.” 

In de kapel boven de Muur: 

vertrekken bij het offerblok, maar in 

de vraag zonder vermelding ‘in de 

richting van de pijl’. Dus twee 

richtingen mogelijk en twee 

antwoorden! Van de zes 

mogelijkheden klopten er twee niet: 

C.  “de” te veel en F. “Jezus” i.p.v. 

“Jesus”, dus beide niet rangschikken. 

In beide richtingen vonden we in de 

juiste volgorde respectievelijk EBDA 

en ADBE. Venijnig vraagje. 

 

 

 

Geen ‘lauwe’ bedoening met deze Karl. Het brein warm houden of er volgt een koude douche op 

de prijsuitdeling. Tot volgend jaar! Een feestelijke editie, naar het schijnt. Bij leven en welzijn 

tekenen we present. 

 

Wiero. 


