Samenstelling: Herman Van Dessel
Controle: Francine Verstrepen

ROUTEBLAD
Van harte welkom op deze zoektocht in de Heistse deelgemeente Hallaar,
die door de plaatselijke bewoners al jarenlang ‘Halder’ wordt genoemd.
Deze zoektocht vertrekt in het centrum van Hallaar op het (gratis) parkeerterrein bij het kruispunt van: de Molenstraat, de Leopoldlei, de Broekstraat en de L. Carréstraat.



Start uw wandeling door bij de rode postbrievenbus via het zebrapad
de Molenstraat over te steken maar los hier eerst een eenvoudig
vraagje op.

VRAAG 1:



Welke (bekende) diernaam komt hier verborgen voor in de tekst op de wegwijzer die
zich onder de, op de foto hiernaast afgebeelde, wegwijzer bevindt? (“GEEN” is fout.)

Vervolg uw weg rechtdoor langs de L. Carré Straat.

Op de wegwijzer waarop ook deze ligstoel is afgebeeld, bevindt zich hier
ook een, uit driehoeken samengesteld, embleem.
VRAAG 2:



Van welke van volgende getallen is het aantal driehoeken
op de voorzijde van die bedoelde wegwijzer een veelvoud?
(Zoek geen problemen in kleine afwijkingen en ook geen
driehoeken zoeken in de tekening met de ligstoel.)
MOGELIJKE ANTWOORDEN: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

Steek even verder via het zebrapad voorzichtig de weg over, maar los hier eerst ook nog volgende vraag op.

VRAAG 3:

Als men bij een hier vermelde familienaam 1 letter zou bijvoegen kan men met die 9
letters de benaming scrabbelen van ‘iets’ dat soms wel eens als ‘projectiel’ wordt
gebruikt. Als men met dat ‘iets’ echter een groot aantal ‘roterende bewegingen’ zou
maken krijgt men te maken met een ‘effect’ dat zich ook bij de corona-epidemie
voordeed (en voordoet).
Welke letter zou men dan bij de bedoelde familienaam moeten toevoegen? (GV)
KIES UIT: M – I – J – N – G – E – D – A – C – H – T.



Wandel na het oversteken van de weg even naar links en onmiddellijk rechts door de poortopening tot bij de hoofdingang van de kerk.

In een samengesteld woord op het bruine bordje met “VTB VAB” bevindt zich net na het woorddeel “ZIJ-” het meervoud van het woorddeel dat zich hier net na het woorddeel “MIDDEN-“ bevindt.
VRAAG 4:



Wandel nu met de kerk aan uw rechterzijde tot bij de koorzijde van de kerk maar los ondertussen wel volgende vraag op.

VRAAG 5:



Op een oude grafsteen naast de kerkmuur zijn de namen vermeld van Hieronimus
Vrancx en van zijn echtgenote Anna Maria Vanden Broeck. Blijkbaar werd er echter
destijds wel niet ‘echt genoten’.
Welk woord is (was) blijkbaar een synoniem van het woord ‘echtgenote’? (GV)

Wandel verder tot bij de oude grafsteen met “JOANNES STOOP” (rechts van uw wandelweg
bij de koorzijde) en lees aandachtig de tekst op deze oude grafsteen.

VRAAG 6:



Welk, met de letter 'B' beginnend, woorddeel bevindt zich hier in een samengesteld
woord echter net na het woorddeel ‘KRUIS’?

Waar (in welk dorp of parochie) was, volgens gegevens op deze grafsteen, de hier
vermelde Joannes Stoop, die hier ooit pastor (= pastoor) was, voordien onderpastoor?

Wandel enkele meters terug en ga door de opening in de kerkhofmuur tot op het pleintje bij de
parochiezaal.

Volgende vraag handelt over de 13 kinderen uit een bepaald gezin die hier, op een stukje boomstam, vermeld zijn nadat ze hier in het jaar 2017 feest vierden omdat ze toen samen precies 1000
jaar oud waren. (Zoek geen problemen in het feit dat door de werking van het hout de voornaam
“Marieke” ondertussen in twee gesplitst is.)
VRAAG 7:



A) Welke van de vijf dochters kreeg van haar ouders blijkbaar bijna hetzelfde maar
toch een ‘ietje’ meer dan één van haar vier zussen? (Voornaam noteren.)
B) Welke voornaam (volgens de hier vermelde schrijfwijze), van een van haar acht
broers, telt in verhouding de meeste klinkers?

Wandel verder tot bij de hoofdweg en ga daar naast de kerkhofmuur naar rechts, maar los hier
in de omgeving eerst nog de volgende twee vragen op.

De gelijkvloerse verdieping van een bepaald gebouw alhier wordt beroepshalve gebruikt door iemand van een beroepsgroep voor wie iedereen bang is, ook al worden zij soms geassisteerd door
iemand in wiens ogen het, volgens sommige bronnen, ‘altijd lente is’.
VRAAG 8:

(P) Welke naam voor een gevleugeld dier, dat zeker geen vogel is die u tijdens deze
zoektochtwandeling kan zien voorbijvliegen, komt verborgen voor in de tekst op de
ruit met: “ENKEL OP AFSPRAAK” en een telefoonnummer?

Als men het woord dat zich hier onder een anagram van “IDEEENRIST” bevindt, opzoekt in het
Prismawoordenboek vindt men dat woord als eerste deel van een woord dat naar een bepaalde
medische aandoening verwijst.
VRAAG 9:

(P) Voor wie/wat heeft iemand angst die aan die, in de alinea hierboven bedoelde,
aandoening lijdt?



Wandel tot bij het bord met “WELKOM IN DE VALLEI”.

VRAAG 10:

Een zesletterwoord op het einde van een regel op dit bord is hier bedoeld als het
meervoud van een vijfletterwoord. Het bedoelde woord kan soms echter ook het
meervoud zijn van een vierletterwoord. In dat geval zou het mogelijk een synoniem
kunnen zijn van een achtletterwoord dat zich op dezelfde regel bevindt.
Welke twee, op dezelfde regel voorkomende, woorden bedoelen wij?

VRAAG 11:

Hoeveel maal komt het woord dat door de ‘rebus/droedel’
hiernaast wordt uitgebeeld hier op dat bord voor?
KIES UIT: 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
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Wandel bij de roodbruine paaltjes naast de hoofdweg naar rechts tot bij het bord met:
“TRAMBESTUURDER” en “PROCESSIE VAN HALLAAR”.

VRAAG 12:

Hoeveel kalenderjaren verliepen er, volgens gegevens op dat bord, tussen de dag
dat de bliksem op de toren sloeg zodat deze afbrandde en de dag dat een brand
gedeeltelijk de hangar van het hier vermelde depot vernielde met een geraamde
schade van zomaar eventjes ± 2000 frank (± 50 euro) tot gevolg?
KIES UIT: 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45.

VRAAG 13:

Hoe (met welke naam) werd, volgens gegevens, de (deel)gemeente/parochie
HALLAAR vroeger nog genoemd?
(“HALLAAR” zelf dient u dus niet te noteren.)

Op het bedoelde bord zijn ook heel wat datums, jaren en eeuwen vermeld.
VRAAG 14:

Uit hoeveel eeuwen van het tweede millennium van onze tijdrekening is hier op het
bord met “PROCESSIE VAN HALLAAR” minstens één (kalender)jaar vermeld?
KIES UIT: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11.

Aan de woning met huisnummer “15” aan de overzijde van de weg bevinden zich twee stenen met
telkens een anderstalige spreuk. (GV. en niet nodig om hier de soms drukke weg over te steken.)
VRAAG 15:



Veronderstel dat de bedoelde spreuken aan het huis met huisnummer “15” samen
één chronogram zouden voorstellen.
Naar welk jaar(tal) zou dat chronogram dan verwijzen?

Keer terug en steek even verder via het zebrapad de
Broekstraat over en los de volgende twee vragen op bij
het bord waarvan u hiernaast een detailafbeelding ziet.

OPMERKING:
Bij een laatste controlewandeling stelden wij vast dat het bord,
dat al meer dan een jaar ‘scheef’ tussen de beplanting stond,
verwijderd was. Los de volgende twee vragen dan ook op met
gegevens op de foto van het bord op de volgende bladzijde.
VRAAG 16:

Men moet maar op het idee komen:
Gerst enkele dagen laten weken, waardoor de korrels kiemen en men mout bekomt.
Daarna de kiemkorrels verwijderen en het mout vermalen tot moutmeel. Dat moutmeel met warm water mengen, waarna men na urenlang roeren ‘wort’ bekomt. En
daarna aan die ’wort’ nog hop toevoegen en het alzo bekomen ‘beslag’ filteren.
Welk ‘consumeerbaar product’ waarvan de naam uit vier letters bestaat, bekomt
men, volgens gegevens op bedoeld bord, na het uitvoeren van de bovenvermelde
handelingen?
(Werkelijk antwoorden met 1 vierletterwoord, “GEEN” of dergelijke is fout.)

VRAAG 17:



Welke diernaam, waarin 5 verschillende letters voorkomen, kan men vormen met
een aantal opeenvolgende letters uit het tienletterwoord dat zich op dat bord in de
linkerbovenhoek bevindt?

Vervolg uw weg.

VRAAG 18:

(Cryptisch) Als men bij één van twee hier bij elkaar horende familienamen, een lidwoord toevoegt, maar achteraan wel de ‘onbekende’ schrapt, bekomt men de familienaam van een bekende ‘volslanke’ dame die begin maart 2020 in ons land ongetwijfeld de bekendste uitspraak van het jaar deed.
Welke van de verschillende letters van haar (bekende) voornaam komt (komen) er
in de andere hier vermelde familienaam NIET voor? (GV op al of niet hoofdletter.)
MOGELIJKE ANTWOORDEN: N – I – M – Y – G – E – D – A – C – H – T.

VRAAG 19:

(P) De eerste drie letters van een bepaald woord hier langs uw wandelweg verwijzen naar een werkwoord dat verband houdt met de afstandsbediening van een tvtoestel.
Welke benaming voor een ‘voedingsproduct’ kan men scrabbelen met de laatste vijf
letters van het bedoelde woord?



Bij apotheek, rechtdoor.

VRAAG 20:

De hoeveelste medeklinker uit ons alfabet zou men bij de letters van een
bepaald wit woord, dat u hier voorbij wandelt, moeten toevoegen om met
de alzo bekomen letters een woord te kunnen scrabbelen dat verwijst
naar de personen die zich, althans volgens bepaalde bronnen, met het
hiernaast afgebeelde ‘vervoermiddel’ verplaatsen?
(GV, en er is geen enkel verband met om het even welke persoon vermeld in een voorafgaande vraag.)
KIES UIT: 6e – 8e – 11e – 14e – 15e – 16e – 17e – 18e – 19e – 20e – 22e.

Los met gegevens op het zeildoek met “OPENINGSUREN” aan de rechterzijgevel van de Halderse
Boekhandel de volgende vraag op.
VRAAG 21:



Hoeveel minuten is de Halderse Boekhandel tijdens een normale week na de middag geopend?
KIES UIT: 1650 – 1680 – 1710 – 1740 – 1770 – 1800 – 1830 – 1860 – 1890.

Wandel verder tot bij de stenen kapel ± 100 meter verder en los met gegevens op die kapel en op het bijhorende informatiebord met de hiernaast afgebeelde kapel de volgende twee vragen op.

VRAAG 22:

Hoeveel maal komt de (voor)naam van de hier vereerde heilige, al
of niet verborgen, op het bedoelde informatiebord voor?
KIES UIT: 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

VRAAG 23:

Van welke van de verschillende hier voorkomende jaartallen is de som van de cijfers
waaruit zij bestaan een priemgetal?



Steek nu voorzichtig deze soms drukke weg over en wandel terug in de richting van de parking.

Aan de voorgevel van het vroegere schoolgebouw bevindt zich, op een gedenksteen met “RIDDER
ED. PYCKE”, een jaartal in Romeinse cijfers.

VRAAG 24:

Veronderstel dat men de Romeinse cijfers op die gedenksteen zou vervangen door
hun waarde in Arabische cijfers. Hoeveel zou dan de som bedragen van de verschillende Arabische cijfers die zich dan aan deze gevel zouden bevinden?
KIES UIT: 13 – 18 – 23 – 28 – 33 – 38 – 43.

Volgens gegevens op een ‘wapenschild’, aan de zijgevel van dit voormalige schoolgebouw werd er
hier blijkbaar ooit een aantal dagen na elkaar feest gevierd.
VRAAG 25:

Op de hoeveelste kalenderdag van het hoeveelste jaar van deze eeuw begon die
hier vermelde feestperiode? En eindigde die feestperiode?

In de omgeving van dit voormalige schoolgebouw lost u ook de volgende vraag op. (GV)
VRAAG 26:

U bemerkt hier een bord met tweemaal het hiernaast afgebeeld embleem (GV).
Welke verschillende letters uit ons alfabet komen er op dat bord precies tweemaal voor?
MOGELIJKE ANTWOORDEN: U – I – T – K – L – A – R – E – N.

De gegevens voor de volgende vraag kan men van op de parking bemerken op een gevel aan de
overzijde van de straat.
VRAAG 27:

Welk tienletterwoord, dat men aan een gevel kan bemerken kan men bekomen door
bij de zes medeklinkers: ‘RSTRNT’, vier klinkers bij te voegen?
EINDE VAN DE ZOEKTOCHT.

Noteer ten slotte ook nog het antwoord op de 2 schiftingsvragen (GV).
Schiftingsvraag 1:

Hoeveel bedraagt de som van de 7 lottogetallen van de trekking van
zaterdag 27 maart 2021?

Schiftingsvraag 2:

Welk is het bijkomende nummer van die lottotrekking?

U kan als volgt terug de N15 bereiken:
Verlaat de parking door bij “FINTRO” de Molenstraat naar links op te rijden.
Na ± 1200 meter bij viersprong schuin rechtdoor. (= “SKIN ART” en ”TATTOOSHOP” rechts
laten liggen en Spoorweg Straat berijden.)
Einde weg links. (Voorsorteren: links richting Mechelen en Lier, rechts richting Westerlo !)
Volg nadien de richting aangewezen door de wegwijzers.
WIJ WENSEN U EEN BEHOUDEN THUISKOMST EN DANKEN U VOOR UW DEELNAME.
De antwoorden kunnen via post tot vrijdag 26 maart 2021 worden toegestuurd aan:
Herman Van Dessel
Mr. Van der Borghtstraat 83 bus 001
2580 PUTTE.
Of via mail aan:
herman.van.dessel4@telenet.be

