
  

 

 

 

De 13de editie van de Botterzoektocht in Baasrode werd ingericht als een Leo-memorial. Leo De Clerck 

die op 1/12/2020 overleed, maar die – zo lazen we in ons routeblad – vóór zijn lange ziekteperiode al een 

groot deel van deze zoektocht zelf in elkaar had gestoken. Een mooie tocht in zijn Baasrode en verder 

afgewerkt door Linda en Eugene. 

 

Laten we even enkele vragen herbekijken, te beginnen met eentje over al het lekkers dat je bij de bakkerij 

‘Taart en Boterhammen’ kan bekomen. 

Vraag 1: Kan je een spreekwoord/gezegde maken met als trefwoord één woord op of aan deze 

voorgevel met volgende betekenis: 

A. De nare gevolgen van iets voelen? ja – neen       iets op zijn brood krijgen 

B. Het allerbeste? ja – neen                           Crème de la crème zijn 2 woorden, dus foutief! 

C. Te laat zijn voor iets? ja – neen    op de koffie komen 

D. Goed voorbereid zijn? ja – neen    beslagen ten ijs komen 

Zo ja, noteer dan het trefwoord. 

Drie van de vier mogelijkheden waren dus correct en te beantwoorden met “ja” en het trefwoord. 

 

Vraag 9: Bij wie kan men terecht om dakwerken te laten uitvoeren VG? (Familienaam volstaat) 

In het gedeelte van de 

Kloosterstraat dat we 

bewandelden vonden we 

aan twee gevels een bordje 

van aannemers in 

dakwerken, nl. Hermans en 

Cleemput-De Visscher.  

Maar in de vraag stond 

‘VG’ (volgens gegevens) 

en dan moeten we altijd 

nog op zoek naar een gegeven in ons bundel. En inderdaad, wandelend op de dijk naast de Schelde, ter 

hoogte van de kunstgalerij Hof van Peene, werd ons verteld dat de Ros-sponsor ‘Dakwerken Matthijs’ 

daar werken had uitgevoerd. Werd dus een bijkomend antwoord op deze vraag. 

 

En zo kwamen we bij ‘Dango’ terecht voor een vraag waarin we echt Leo herkenden. 

Vraag 11: Plaats een synoniem van ‘pijp’ na een vierletterwoord dat men  in de omgeving van 

dagbladhandel ‘Dango’ kan bemerken zodat je de naam bekomt van iets dat een ‘lumineuse’ 

eigenschap heeft. Welke naam wordt bedoeld? 

Na wat zoekwerk vonden we aan de zijkant van een lichtreclame, piepklein, “NEON”. Als je “buis” 

toevoegt aan “neon” bekom je  “neonbuis”, volgens Prisma een buisvormige lamp met neon. 

 

Na nog een aantal vragen opgelost te hebben op een prachtig stukje parcours langs o.a. de Scheldedijk, 

kwamen we aan de veerdienst die sinds mensenheugenis een pendeldienst verzekert tussen Baasrode en 

Moerzeke-Kastel.  

Vraag 18: Op het bord met “welkom bij de gratis veerdienst”: welk vijfletterwoord beginnend en 

eindigend met een medeklinker is vermeld op dit bord? 

Dit is zo’n typische ‘en-vraag’ waarbij je de termen van plaats mag verwisselen. In dit geval lees je dan 

‘eindigend met een medeklinker en beginnend’. Dus alle vijfletterwoorden op dit bord zijn juist, nl. maart 

– fiets – varen, maar ook april, aangezien elk woord begint. 

 

Zo zijn we aan de kerk gekomen, waar we ijverig muurankers telden en op zoek gingen naar medeklinkers 

op een steen met “1914-1918”, waarna onze aandacht werd gevestigd op de Lingeriezaak “Cocoon”. 

 



Vraag 24: Hoeveel wezens zijn er afgebeeld op of aan een gevel met LINGERIE “Cocoon”? 

MA: Minder dan 8 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13  

We vonden 10 wezens, zijnde 8 engeltjes aan de zaak zelf en 2 leeuwen op het straatnaambord. Maar… 

onze inrichters hadden de bladzijden van het routeblad genummerd met  - 1 -  tot - 4 -. Alleen hadden ze op 

bladzijde 3, juist onder deze vraag, het streepje na de 3 weggelaten, zodat er - 3 kwam te staan. Het laatste 

MA was dus niet 13 maar 13-3. Bijgevolg moest er geantwoord worden met 10 en 13-3. 

 

Achteraf bleek de schiftingsvraag nog het grootste struikelblok te zijn. Er werd niet gevraagd naar de som 

der 6 lottogetallen, maar naar de som der cijfers ervan. Slechts 10% van de  deelnemers hadden dit 

opgemerkt.  

Voor de prijsuitreiking werden we in Sint-Niklaas uitgenodigd, want zijn vaste stek ‘Den Botter’ is er niet 

meer. Het was wel fijn om daar zijn Chris(tiane) te mogen ontmoeten. 
 

Een mooie zoektocht was dit! En we hadden het gevoel dat Leo nooit ver weg was. Hij heeft vast alles 

van hierboven gevolgd en gezien dat het goed was! Merci Linda en Eugene! 
 

Jacky C. 

 

 
   Foutenlast Caboraleden            

 
 3 JACOBS KAREL 2   33 VAN BRUAENE JACQUES 2  

 
 5 THIENPONDT ANNETTE 2  34 SCHELFHOUT RIA 2  

 
 6 COLPIN JACKY 2  35 KNOCKAERT HANS 3  

 
 7 VERHEGGEN HERMAN 2  36 DANNEELS RIA 3  

 
 12 JACOBS ERIC 2  38 DEQUIDT ISA 3  

 
 14 DELAUW KARL 2  40 D'HAESELEER MIKE 3  

 
 15 VAN HEMELRIJCK MARIA 2  42 VANACKER DANNY 3  

 
 17 DIERICKX KOEN 2  45 VAN NIEUWENHUYSE CHRIS 3  

 
 19 MAES JULIENNE 2  55 MALENGIER MARCEL 3  

 
 22 ROELS ANNE-MARIE 2  56 PAS ROELAND 3  

 
 23 LIEFOOGHE ALIX 2  61 LEYSSENS JOS 4  

 
 26 ROTTIERS VIC 2  62 LAURENT GUIDO 4  

 
 28 VAN HAVER WIM 2  69 DE BEULE CHRISTINE 4  

 
 29 VAN DAMME HERWIG 2  76 HENDRICKX JOHAN +4  

 
 31 DE VEIRMAN OCTAAF 2   93 MEERSMAN LYDIA +4  


