
 

 

Tijdens de voorbije herfstperiode trokken we weer meerdere malen met volle moed naar Lier, voor een 

zoektocht waarvan iedereen weet dat het geen makkie is, een ware uitdaging voor zoektochters die van het 

genre houden.  

Hierna een bespreking van enkele vragen die we voorgeschoteld kregen. 

 

Vraag   2: Welke naam van een hier afgebeeld voorwerp bekomt men als men op het gebouw  met daarop 

                  verborgen de verwarde naam van een eiland, van een te lezen woord  de helft  vervangt door ’n  

                  ander woord?  Welk woord kan  men vormen met de gemeenschappelijke  letters  van  zowel de   

                  oude  als  de nieuwe helft? 

 

We vonden de handelszaak ‘Kreatelier’ als plaatsaanduiding voor het oplossen van de vraag, de ‘verwarde 

naam’ van Kreta kwam er in voor. Als we in “Naaicafé” de tweede helft vervangen door “machine”, bekomen 

we “naaimachine”, waarvan eveneens een afbeelding te zien was.  

De oude helft ‘café’ en de nieuwe helft ‘machine’ hebben de letters ‘ace’ gemeenschappelijk. 

 

Vraag   8: Hoeveel schrikkeldagen zullen er deze eeuw verlopen tot de dag dat men de 750ste herdenking  

                  van de hier vermelde slag viert?    

 

Hier was het vooral opletten dat in de vraagstelling sprake is van ‘zullen verlopen’ en niet ‘zullen verlopen 

zijn’. De 750ste herdenking van de Guldensporenslag zal plaats vinden in 2052. Tegen die tijd zullen er vanaf 

nu nog 9 schrikkeldagen verlopen, zijnde 2020 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40 – 44 – 48 – 52. Ook 2052 meetellen 

gezien de slag plaats had op 11 juli 1302. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 19: Op een woning komt een bouwjaar voor genoteerd met Romeinse cijfers. Zet dat jaartal om in 

Arabische cijfers en vermeerder het met het huisnummer van die woning, verminderd met het eveneens 

op die woning voorkomend alleenstaand Arabisch cijfer. Hoeveel tekens heeft men nodig om het bekomen 

resultaat met Romeinse cijfers te noteren?     Kies uit: 5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  



 

Het te zoeken bouwjaar MCMXXXVIII omzetten in 

Arabische cijfers geeft 1938. Er stond een 

alleenstaande 1 en het huisnummer van de woning 

was 12. Na de opgedragen bewerkingen bekomen 

we 1949. We hebben 7 tekens nodig om het 

Romeinse getal MCMXLIX te schrijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 28: Zet de jaartallen die zich hier in de omgeving bevinden op een bord (gv)  met “Dungelhoeff" om  

                  in woorden. Voor welk jaartal diende men daarbij precies viermaal de letter ‘t’ te gebruiken?  

                  (antwoorden met cijfers)  

 

Er werden zes verschillende jaartallen gevonden die hiervoor in aanmerking kwamen: 1884 – 1888 – 1898 – 

1955 – 1995 en 1998. Op het eerste zicht zou je gaan denken dat er met 1884, 1888 en 1898 kan geantwoord 

worden, ware het niet dat de inrichter vraagt de jaartallen om te zetten in ‘woorden’. Dus alleen bij “duizend 

achthonderdachtentachtig” gebruiken we twee woorden en vier maal de letter ‘t’. 

 

Vraag 45: Stop aan de handelszaak waarbij een deel van de naam verwijst naar ‘een gezaagd plat stuk hout’  

                  Van welk voedingsproduct komt de naam daar verborgen voor op een  uithangbord?   

 

 

 

 

 

Al snel hadden we de handelszaak met de naam “De Kaasplank” gevonden. Als we even Prisma raadplegen 

voor de exacte betekenis van ‘uithangbord’, dan lezen we dat we zoeken naar een (naam)bord boven de 

ingang van een winkel, e.d. Er waren uiteraard meerdere borden te vinden, waarop de namen van 

voedingsproducten voorkomen. Boven de ingang van de winkel was echter maar één bord te vinden waarop 

ook de naam ervan voorkomt. Kaas was dus het enige juiste antwoord. 

    

We blikken met een tevreden gevoel terug op deze zoektocht en kijken al uit naar de volgende editie. 

 

 

Jacky C.  


