
 

Baasrode is op zijn ‘schoonst’ als men ons langs de Scheldeboorden leidt. Maar ook de immense Dries van Opdorp, 

vergroeid met duizenden bloembollen die in maart en april het groene gras tot een geel wuivend tapijt toveren, 

bekoort telkens weer! Een plekje aan de Schelde waar de heimwee naar vervlogen tijden van visvangst en 

scheepswerven levendig blijft sluimeren. Ideaal per fiets, genieten. En je niet laten verleiden door soms zeer 

eenvoudig lijkende vraagjes. De truc van Leo. Zachtjes in slaap wiegen tot je verrast ontwaakt … . 
  

Vraag 2: In welke meetkundige figuur bevindt zich de cijfergroep  497635? 

MA:   driehoek – vierhoek – parallellogram – rechthoek – ellips 
 

Op een transparant infobord (door de lichtinval zeer moeilijk duidelijk te fotograferen) op het marktplein van 

Baasrode vonden we de bedoelde cijfergroep in een witte rechthoek. Een rechthoek is ook een vierhoek. Maar wat 

ons ontgaan was, iedere rechthoek is ook een parallellogram! Dure onachtzaamheid, want onze enige fout, en i.p.v. 

1ste de 3de plaats!  

Een tip aan inrichters: na een opsomming van mogelijke antwoorden is het geraadzaam na de laatste mogelijkheid 

steeds een punt te plaatsen. Anders leest men gewoon de erop volgende tekst (op de volgende lijn) door, wat die 

laatste mogelijkheid in een andere context kan plaatsen! 
 

Vraag 17:  Ik beweeg niet en sta eeuwig stil. 

 Ik lijk nooit te zwijgen en toch praat ik niet, 

 ik ritsel wat en roddel niet. 

 Ik zie de zon schijnen op het groen dat in de 

 herfst verdorren zal wanneer er duizenden 

 kleuren verschijnen. 

Wie of wat is deze bedoelde? Noteer eveneens het huisnummer in Romeinse cijfers 

waar zich de naam van een van mijn soortgenoten bevindt? 
 

Een pleintje dat je doet denken aan een Dries met errond straten en woningen.  Een monumentje erop en enkele 

bomen. Een ritselend in het blad staande boom lijkt nooit te zwijgen zonder daarom te roddelen gezien praten niet 

lukt natuurlijk, bewegen doet hij niet en staat dus eeuwig (?) stil (geen enkel levend ding op aarde is eeuwig). 

Bladeren verkleuren en vergaan in de herfst. Bij huisnummer 99 vonden we de voornaam ‘Els’, wat ook de naam is 

van een variëteit van een boom. 99 = XCIX in Romeinse cijfers. Lijkt allemaal gemakkelijk, maar het was toch 

‘eventjes’ zoeken vooraleer tot deze (juiste) conclusie te komen. 
 

Vraag 18: Welk ambt werd, volgens gegevens ter plaatse, te Willebroek aan Emmanuel Rollier  toegewezen na 

1827? Zoeken onder de rubriek “Rollier, broeders in strijd”!!! 
 

Op het pleintje dat het verzet van de boeren (en het gewone volk) tegen de 

franskiljons herdenkt, wordt uiteraard aandacht besteedt aan Emmanuel 

Rollier, een van de plaatselijke vaandeldragers in de strijd tegen de 

antiklerikale en onderdrukkende maatregelen van de toenmalige Franse 

bezetter. In bedoeld artikel lezen we dat bedoelde Rollier op een bepaald 

moment de functie kreeg van ‘belanstingverdeler’ (sic), dus niet 

‘belastingverdeler’! Noteren zoals ter plaatse te lezen was dus nodig! 
 

Vraag 29: Hoe dikwijls bevindt zich hier de naam “Hooilaart hoeve”, te lezen vanop het voetpad? 

Kies uit:  minder dan 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – meer dan 6.  

Wij dachten aanvankelijk na veel telwerk zeker meer dan 6 maal 

“Hooilaarthoeve” te kunnen lezen vanop het voetpad. Tot we thuis zagen dat in 

de vraag de tekst in twee woorden was geschreven, dus nul maal = minder dan 3! 
 

Zoals steeds een eenvoudig (lijkende) zoektocht, gezapig kabbelend , vraagje na vraagje, wat tel- en intensief 

speurwerk, maar plots totaal ver(r)assend.  We hebben genoten. Tot de volgende keer. 

                                                                                                                                                                    Wiero. 
 


