Oplossingen: update “Diest gezien? Diest gevonden!

Foto’s volwassenen oplossingen
1: 2 (Begijnhofpoort)
2: 28 (Koning Albertstraat)
3: 41 (Overstraat)
4: 19 (Graanmarkt)
5: 24 (Sint-Annastraat)
6: 14 (Peetersstraat)
7: 5 (Sint-Jan-Berchmansstraat)
8: 76 (K. Albertstraat)
9: 2 (Refugiestraat)
10: 25 (Begijnhof)
11: 60 (Begijnhofstraat – zijgevel)

Vragen en oplossingen:
Oplossingen kinderzoektocht aangeduid met Fk…
Familiezoektocht na Vraag …
Vraag 1: wat is de naam van het gasthuis waar zich nadien een brouwerij vestigde?
Antwoord: Persoonsgasthuis (huisnr. 72) én Palmboomgasthuis (huisnr. 76)
Fk 1: welke voornaam vind je onder deze ‘grote mond’?
Antwoord: TIJL (net na het kerkgebouw, aan de rechterzijde van de straat)

Vraag 2: hoeveel maal kan je in of vanuit deze straat de tekst “COMT IN MYNEN HOF” lezen? (De
vermelding op het toeristisch infobord net voor de Begijnhofpoort niet meerekenen!)
Kies uit: 1 – 2 – 3
Antwoord: 3 maal (1x boven Begijnhofpoort, 1x op deur en 1x boven de deur van huisnr. 60
Vraag 3: op een gevel van een huis vind je 2 jaartallen na mekaar. Wat is het verschil tussen die 2
jaartallen (gewoon het laagste jaartal van het hoogste aftrekken)?
Antwoord: 4 én 80 (eerste duo jaartallen staat aangegeven met muurankers op gevel van laatste
huis voor begijnhof (1663 – 1659) – tweede duo jaartallen staat geschilderd helemaal bovenaan de
zijgevel van het huisnr. 60)
Vraag 4: “BERNARDINA JANSSENS” was een van de twee begijntjes die als laatste dit hof in 1926
verlieten. Is deze bewering juist, volgens gegevens hier te vinden?
Kies uit: ja - neen
Antwoord: neen, het is Bernardina Janssen (zonder s)
Vraag 5: Wat is de familienaam van de broeder die in 1955 overleden is in Diest?
Antwoord: Luyckx (op een oude grafzerk, links van het pleintje)
Fk 2: welk jaartal vind je rechts op deze gedenksteen?
Antwoord: 1915
Fk 3: waar bevind je je volgens dit uithangbord?
Antwoord: In de zevende hemel
Fk 4: noteer het huisnummer van het huis waar deze stoere poes waakt
Antwoord: 15
Vraag 6: geef de familienaam van de persoon die het Convent der Engelen ‘gefondeert’ heeft.
Antwoord: Boonen (huisnr. 5)
Vraag 7: welke naam vind je onder “COLLEGIVM”?
Antwoord: Persoons (huisnr. 45)
Fk 5: wat is het huisnummer van de school waar je dit beeld in de voortuin kan vinden?
Antwoord: 37
Vraag 8: welke hoofdstad staat hierop vermeld?
Antwoord: PARIJS – BRASILIA (er zijn twee borden met “Louis Cruls”. Op het bovenste bord staat
Parijs, op het onderste Brasilia – aan gevel van huisnr. 9)
Vraag 9: hoeveel maal kan je de letter ‘U’ hierop terugvinden?
Antwoord: 9 (op het bovenste bord: Louis: 1 – Cruls: 1 - Luc: 1 – De Buck: 1, op het onderste bord:
Louis: 1 – Cruls: 2 - futuristische: 2 - aan gevel van huisnr. 9)
Vraag 10: welke van volgende jaartallen komt of komen niet voor op dit monument?
1914 – 1917 - 1918 – 1919 – 1920
Antwoord: 1917 (1914 – 1918 – 1920 aan de voorzijde, 1914 – 1919 aan de achterzijde)
Vraag 11: Hoeveel personen wiens familienaam begint met de letter ‘B’ staan op dit monument
vermeld?

Antwoord: 9 (8 oorlogsslachtoffers + maker Jul. Bernaerts, op de stenen uitloper rechts)
Fk 6: hoeveel sterretjes staan er afgebeeld rond deze letters?
Antwoord: 11
Fk 7: vul het ontbrekende woord in: “IN DEN …POT”
Antwoord: pap (huisnr. 13)
Vraag 12: van welke priorij is, volgens gegevens hier te vinden, ‘In de Witte Engel’ een voormalig
refugehuis?
Antwoord: Priorij van Corsendonck (huisnr. 5)
Net voor “CASSIS” sla je rechtsaf, Wolvenstraat. Hier volg je het rechtervoetpad, dus aan de zijde van
de oneven huisnummers.
Vraag 13: wat is de naam van het beroep dat je hier kan lezen en dat je kan scrabbelen met
volgende letters: E – R – G – K – A – E – E – M – L – R – A ?
Antwoord: gareelmaker (huisnr. 19)
Fk 8: geef het huisnummer waar je deze kop van een stier vindt
Antwoord: huisnr. 17
Vraag 14: wat was de oude benaming van het huis waar Jan Berchmans in 1599 werd geboren?
Antwoord: de gulden maene (aan de rechterzijde, aan begin van de straat)
Fk 9: wie sleet hier zijn heilige kinderjaren?
Antwoord: Joannes Berchmans
Fk 10: geef de naam van het restaurant waar je dit schild aan de gevel vindt
Antwoord: (In) Den Keyser (Grote Markt, huisnr. 5)
Fk 11: welk getal staat hier aan de andere zijde van deze gedenksteen?
Antwoord: 08 (huisnr. 16)
Vraag 15: welke tekst staat er boven het jaartal 1772?
Antwoord: IN DE SCHOONE LIEVE VRAVWE - dus met twee O’s, A ipv O en V ipv U (boven de deur
van huisnr. 17)
Vraag 16: wat is de naam van de gilde die de Allerheiligenkapel bouwde?
Antwoord: Sint-Jorisgilde (op infobordje aan de gevel van de kapel)
Vraag 17: de maker van de tekst op deze gedenkplaat is niet helemaal consequent geweest bij het
weergeven van de letters, bij 1 letter heeft hij/zij zich ‘vergist’. In welk woord uit deze tekst vind je
die ene niet consequent weergegeven letter? Je geeft dus als antwoord 1 woord uit de tekst.
Antwoord: DOCTUS (in de andere woorden is de letter ‘U’ steeds weergegeven door een ‘V’, enkel
bij DOCTUS vind je dus de letter ‘U’)
Fk 12: welke soort zaak is hier gevestigd? Kies uit: een ijssalon – een apotheek
Antwoord: een ijssalon (even voorbij het standbeeld, aan de linkerzijde van de Grote Markt)

Vraag 18: op welke datum voer, volgens gegevens te vinden in de buurt van de paardentrap, het
laatste schip van Mechelen naar Diest over de Demer?
Antwoord: 3 maart 1879
Vraag 19: hoe werd, volgens gegevens in deze straat te vinden, de Demerstraat vroeger genoemd?
Antwoord: Sint-Jacobseinde (op infobord aan het water, aan de historische trap)
Fk 13: geef het huisnummer van het huis waar je deze afbeelding vindt
Antwoord: 7
Fk 14: wie staat hier in deze klompen?
Antwoord: de bierproever
Vraag 20: wat was de vroegere functie van een huis met de oude benaming ‘De Helle’?
Antwoord: kleermakersatelier (begin K. Albertstraat, linkerzijde)

