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Voorwoord 
 
Beste deelnemer, 
 
Welkom bij de eerste Gemondse dorpsquiz. 
 
Eindelijk gaat het beginnen, na enkele maanden voorbereiding is het ook voor ons een spannende 
dag. Na de eerste bekendmakingen in de pers is het balletje goed gaan rollen, de inschrijving van 
teams liep vanaf het begin boven verwachting en de sponsoren bleven daarbij niet achter.  
Allen dank daarvoor. 
  
Enige uitleg over de quiz, 
De quiz bestaat uit 1 quizboek, 1 antwoordenlijst, 1 evaluatieformulier en 1 usb stick.  
Het quizboek, de antwoordenlijst en evaluatieformulier staan ook op de usb stick (in pdf)   
U noteert het antwoord van de vragen en ( buiten)opdrachten op de antwoordenlijst, zet de 
gevraagde film en foto’s op de usb stick, vult het enquêteformulier in en lever dit samen in.  
 
Muziekstuk, 
Op 10 januari heeft u van ons een muziekstuk ( noten en tekst ) ontvangen met de vraag om dit in te 
studeren.  
De opdracht is om een filmpje te maken waarop te zien en te horen is hoe jullie team dit lied ten 
uitvoering brengt.  
U kunt dit filmpje op de door ons meegeleverde stick zetten en samen met het ingevulde quizboekje 
retour brengen.  
Uw uitvoering zal worden beoordeeld op muzikaliteit en creativiteit.  
    
Let op, 
Hoofdstuk 10 zijn buitenopdrachten. 
Voor een aantal van de buitenopdrachten moet u voor een bepaalde tijd, op een bepaalde plek 
aanwezig zijn geweest, komt u te laat dan kunt u de opdracht niet goed meer uitvoeren. 
 
Centrale opdracht, 
Voor de centrale opdracht dient één persoon van uw team zich te melden om 19.45u in de kantine 
van Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg. Om 19.55u sluiten de deuren. Zorg voor enkele goed 
schrijvende pennen! 
 
Quizboek, 
Belangrijk is dat u de antwoorden op het antwoordenformulier leesbaar invult en dat u de bladzijden 
op de juiste plaats terugzet. 
Zorg dat je de ingevulde antwoordformulieren en stick met muziekvideo (mp4), groepsfoto (.jpg) en 
“buitenopdracht”-foto’s. jpg) tussen 22.30-23.00u ingeleverd hebt bij Datmunda. Na 23.00u worden 
geen antwoorden meer ingenomen. 
 
Evaluatieformulier, 
Gelieve bijgevoegde evaluatieformulier in te vullen. Het niet invullen en inleveren van dit formulier 
heeft gevolgen voor de puntentelling. Eventueel kan deze na 23.00u bij Datmunda nog ingevuld 
worden, raadpleeg dan wel uw Teamgenoten. 
 
Houd rekening met het, op de site van de Gemondse quiz geplaatste, reglement.   
 
De bekendmaking van de winnaar van de quiz is op zaterdag 28 januari in zaal Kloosterzicht 
aanvang 20:30u. 
 
Wij wensen jullie veel plezier en succes. 
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1. Wat is er gebeurd...? 

 
Vraag 1.1 
Er is in het afgelopen jaar 2016 een grote treurwilg in een particuliere tuin omgewaaid. Deze 
blokkeerde de weg geheel. 
A. Op welk adres gebeurde dit precies? 
B. Op welke datum vond dit plaats? 
 
Vraag 1.2 
Wetenschappers in Leiden werken aan een nieuwe endoscoop, van welk dier hebben zij inspiratie 
opgedaan om dit te ontwikkelen? 
 
Vraag 1.3 
Op 6 april 2016 werd een referendum gehouden. 
A. Waar ging dit referendum over? 
B. Welke stemdistricten waren er in gemeente Sint Michielsgestel? (Locatie stembureau) 
 
Vraag 1.4 
Welke personages verleenden medewerking aan de 1+1=11 show 2017? 
 
Vraag 1.5 
Gemonde behoorde tot ongeveer eind twintigste eeuw tot 4 gemeenten: Boxtel, Schijndel, Sint-
Michielsgestel en Sint-Oedenrode. 
A. Sinds wanneer behoort Gemonde tot Sint-Michielsgestel? 
B. Noem minstens 5 plekken in Gemonde waar tot op heden nog steeds te zien is waar de 

grensovergang (ongeveer) was tussen telkens twee van deze gemeenten? 
 
Vraag 1.6 
A. Wie bezorgden deze kinderen een waar ballonnenfestijn? 
B. Waar was dit? 
 
Vraag 1.7 
In 2016 is op het kerkhof aan de Dorpstraat een oude grafsteen 
gevonden. 
A. Uit welk jaar stamt deze grafsteen? 
B. Welke personen lagen op dat moment onder deze steen? 
 
Vraag 1.8 
Dorpstafel Gemonde heeft in 2016 enkele activiteiten opgestart. 
A. Op welke datum is het Vervoerspunt Gemonde gestart? 
B. Op welke datum was de eerste Dorpstafel? 
C. Op welke datum was het eerste Repair Café? 
 
Vraag 1.9 
Twee Gemondenaren hebben een initiatief van de ZLTO toegelicht in 2016. 
A. Welke Gemondenaren zijn dit? 
B. Wat is het initiatief? 
 
Vraag 1.10 
Enkele Gemondenaren zijn in 2016 toegetreden tot het bestuur van een nieuwe coöperatie. 
A. Welke coöperatie betreft het hier? 
B. Welke 2 Gemondenaren zijn dit? 
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Vraag 1.11 
Op zondag 16 januari 2016 presenteerde Kapalone een nieuwe cd.  
A. Wie deed de presentatie van deze middag? 
B. Welke zangers werkten mee aan deze presentatie? 
 

Vraag 1.12 
In het Nederlandse taalgebied van de katholieke kerk is besloten om het “onze vader“ aan te passen.  
Wat is het verschil tussen het oude en nieuwe “onze vader”? 
 
Vraag 1.13 
Wanneer is in 2016 de kleindierententoonstelling van de Eerste Gemondse Pluimvee en 
Konijnenvereniging geweest? 
 

Vraag 1.14 
De gemeente heeft in 2016 in Gemonde 35 jonge bomen geplant. 
A. Wat voor bomen zijn dat?  
B. In welke straat zijn deze geplant? 
 

Vraag 1.15 
In februari 2016 was een actiegroep actief in Sint Michielsgestel. 
A. Welke actiegroep was dat? 
B. Deze actiegroep heeft twee illegale acties gevoerd waarop Burgemeester Pommer in actie kwam. 

Welke acties waren dat? 
 

Vraag 1.16 
Vader Jan en zoon Bram hebben op 5 november 2016 de Nederlandse pers gehaald. Met welke actie 
hebben zij dit gedaan? 
 

Vraag 1.17 
De gemeente Sint Michielsgestel heeft in oktober 2016 de begroting van 2017 vastgesteld. 
Hierin zijn de inkomsten en uitgaven van verschillende onderdelen opgenomen. 
A. Wat is het verschil van de inkomsten en uitgaven voor sport? 
B. Wat is het verschil van de inkomsten en uitgaven voor afval? 
C. Wat is het verschil van de inkomsten en uitgaven voor onderwijs? 
D. Wat is het verschil van de inkomsten en uitgaven voor openbare orde en veiligheid? 
 
Vraag 1.18 
A. Welke twee Gemondse vrouwen staan op deze foto? 
B. Tijdens welke activiteit is deze foto genomen?  
 

Vraag 1.19 
Gemonde had in 2016 een 100-jarige. 
A. Wie was dit? 
B. Bij welke twee gezinnen werkte zij? 
 

Vraag 1.20 
Het bisdom  Den Bosch heeft een nieuwe Bisschop. 
A. Wie is de nieuwe Bisschop? Naam + voornamen 
B. Waar heeft hij zijn opleiding tot priester genoten? 
 

Vraag 1.21 
A. Vanaf welke datum wordt de “mooi gestel krant” uitgebracht? 
B. Wat zie je als je de krant omdraait? 
C. Waarom is dat? 
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2. Sport 
 
Vraag 2.1 
Hoeveel unieke brildragers staan er op de stickers in het voetbalplaatjesverzamelalbum van v.v. Irene 
2015-2016? 
 
Vraag 2.2 Jeugd 
A. Welke naam moet er op de stippellijn staan?  
…………………………….   uit Gemonde pakte in Ermelo de kampioenstitel in de klasse ZZ-Licht met  haar 
zevenjarige Cupido . “Tijdens de eerste proef gisteren was Cupido behoorlijk zenuwachtig. Hij heeft 
nog niet zo heel veel gezien en is pas dit seizoen voor het eerst vol in de wedstrijd.  
 
B. Bij welke sport verbeterde Michelle Megens haar persoonlijke record op Junior niveau met twee 

punten en was op alle vier de figuren beter dan ooit.  
 

C. Wat is de naam van het Gemonds meisje dat Nederlands kampioen 2016 is geworden? 
D. In welke sport is dat? 

 
E. Welke 11 jarige Gemondse sporter werd derde bij de Benelux Cup shorttrack 2016? 
F. Hoeveel rondjes duren de wedstrijden die hij meestal schaatst? 

 
G. Welke Gemondenaar heeft een kunstgrassportveld in zijn achtertuin? 
H. Bij welke ploeg speelt zijn dochter?  
 
Vraag 2.3 
A. Welke twee hondengeleiders van “Steeds vooruit “ namen op  zondag 8 mei 2016 deel aan de 

KNPV certificaatkeuringen? (Naam hondengeleider en naam hond) 
B. Hoeveel punten haalden deze combinaties? 
C. Waarom mocht de derde hond van “Steeds vooruit “niet mee doen? 
 
Vraag 2.4 Voetbal 
A. Wie was de laatste speler die ooit scoorde tegen Edwin van der Sar? 
 
B. Welke gebeurtenis heeft geleid tot de introductie van gele en rode kaarten in diverse sporten? 
 
C. Waarom werd Cruijff in zijn tweede interland van het veld gestuurd? 
D. Hoe lang speelde hij niet? 
 
Arjen Robben is een populaire en plichtsgetrouwe voetballer. 
Als jeugdvoetballer is hij een keer te laat op training verschenen. 
E. Waardoor kwam dat? 
F. In welk team speelt zijn oudste zoon? 
 
Vraag 2.5 
A. Wie zie je hier op de foto? (Voor- en achternaam) 
B. Ter gelegenheid van wat?   
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Vraag 2.6 Olympische spelen Rio 2016 
A. Welke Nederlandse triatleet nam deel aan deze olympische spelen? 
B. Waardoor verloor zij de aansluiting bij de kopgroep? 

 
C. Wie was de best presterende Brabander in een individuele sport in Rio? 
D. Waardoor viel hij op tijdens de wedstrijden bij de internationale pers? 
 
De “dames vier” hebben goud gewonnen. Ten tijdens van deze spelen: 
E. Hoe oud zijn deze 4 dames als we de leeftijd bij elkaar optellen? 
F. Hoe lang zijn ze als we hun lengte bij elkaar optellen? 
G. Hoeveel kg wegen deze 4 dames samen? 
 
Er deed ook een vluchtelingen team mee. 
H. Uit welke landen waren zij afkomstig? 
I. Welke sport oefende zij uit? 

 
J. Wie is de 10 km openwaterkampioene? 
K. Welk startnummer had zij? 
 
Vraag 2.7 Tour de France 2016 algemeen eindklassement 
A. Wie was de winnaar van de Tour de France? 
B. Wie was de hoogst geëindigde Nederlander? 
C. Wie was de laatst geëindigde Nederlander? 
D. Wie was als allerlaatste geëindigd? 
 
Vraag 2.8 
Welke route wordt hier aangegeven? 
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3. Ons mooie Gemonde 
 
Vraag 3.1 
Nabij de Beek (Gemonde) woonde Marinus van Boxtel. Zijn "woning" 
bestond uit een kuil met een overkapping van hout en plaggen. In 
1927 werd hij gefotografeerd toen hij, zittend voor zijn hut en 
kokend zijn eigen potje, zijn kousen aan het stoppen was. Vanaf 
1921 scharrelde hij zo, afgezonderd van iedereen, zijn eigen kostje. 
Heel af en toe kwam zijn broer uit St. Michielsgestel bij hem op bezoek. Marinus leefde, zo gezegd, 
van wat de dag hem brengen zou. Naar men zegt stierf hij in het Gestelse klooster na een flinke 
wasbeurt - in jaren was dat niet gebeurd - gekregen te 
hebben. 
 
A. Wat is zijn bijnaam? 
B. Op welke 4 plekken heeft hij in Gemonde gewoond? 
 
Vraag 3.2 
Wie was de architect van het monument met nummer: 
525738. 
 
Vraag 3.3 
Welk adres is op deze kaart omcirkeld?  
 
Vraag 3.4 
Waar is dit stukje logo van? 

      

A B C D E F 

      

G H I J K L 

 
Vraag 3.5 
A. Wat was het bouwjaar van het monument dat in 1925 werd 

onttakeld? 
B. Welke functie had dit monument?  

 
Vraag 3.6 
A. Wie schilderde dit schilderij?  
B. Wat moet het voorstellen? 
 
Vraag 3.7 
Wat is de betekenis van het Gemonds Verzetsmonument uit 2004?  
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Vraag 3.8 
A. Wie schreef het boek waarvan je hier een plaatje ziet?  
B. Van wie zijn de illustraties?  
 
 
Vraag 3.9 
Ken uw dorp op 06-01-2017 
A. Hoeveel straten kent Gemonde? 
B. Hoeveel postcodes kent Gemonde? 
C. Hoeveel adressen kent Gemonde? 
 
 
Vraag 3.10 
A. Wat wordt er vervoerd op de foto? 
B. Wie fiets hier? 
 
 
Vraag 3.11 
Waar is dit?  
 

  
A B 

  
C D 

  
Vraag 3.12 
Hier ziet u een deel van een luchtfoto’s.  
Waar is dit?  

 

   
A B C 

 
Vraag 3.13 
Wat is de tijdelijke plek van het Mariabeeld in de kerstperiode 2016? 
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Vraag 3.14 
Volgens de kerkelijke wet moeten alle dopen, huwelijken en overlijden van de kerkleden worden 
vastgelegd. Deze boeken noemt men de DTB boeken         ( Doop, Trouw, Begraaf ). 
Deze gebeurtenissen worden door de pastoor of koster in het boek genoteerd, meestal in het Latijn 
en soms met afkortingen. 
 
 
 
 
 
A. DTB boek Sint Lambertusparochie Gemonde 1775 

1. Wat is hier vastgelegd? 
2. Over wie gaat het?  
3. Wie zijn de ouders?  
4. Wie zijn getuigen?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
B. DTB boek Sint Lambertus  
              parochie Gemonde 1778 
1. Wat is hier vastgelegd?  
2. Over wie gaat het? 
3. Wie zijn de ouders?  
4. Wie zijn getuigen? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
C. DTB boek Sint Lambertusparochie Gemonde 

1797 
1. Wat is hier vastgelegd? 
2. Welke personen betreft het? 
3. Wie zijn de getuigen? 
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Vraag 3.15 
Tijdens de Kerstperiode was Gemonde weer mooi versierd. 
Op welk adres zag je de volgende versiering? 
 

  
A B 

  
C D 

  
E F 

  
G H 
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4. Hoe zit dat nou? 
 

Vraag 4.1 
Ontdek de logica en maak de volgende puzzels af: 
 

 2    4  

6 19 3  5 59 2 

 8    3  

 
Vraag 4.2 
Ontdek de logica en maak de volgende puzzel af: 
 

 G    H  

D D H  G F G 

 I    I  

 
Vraag 4.3 
Adrianus en Adriana van de Heuvel hebben 3 dochters. Drieka,  Adriana en Antje. Deze zussen waren 
in 2013 toevallig alle drie op een feestdag jarig.  Alleen Drieka – de oudste van de drie- is elk jaar op 
dezelfde feestdag jarig. Als je vorige week zaterdag hun  leeftijden met elkaar zou vermenigvuldigen 
dan zou je, anders dan vandaag, uitkomen op 36.  
Als we toen ook de optelsom van hun leeftijden zouden geven, dan nog zou je de drie leeftijden niet 
geweten hebben.  
Wat zijn vandaag de leeftijden van deze drie rasechte ‘Gemondse’ zussen Drieka(A), Adriana(B) en 
Antje (C).   
 
Vraag 4.4 
‘Een leeuw doet er vier uur over om een schaap te verorberen; een luipaard doet er vijf uur over; en 
een beer doet er zes uur over; nu is de vraag, als men ze een enkel schaap zou toegooien, hoeveel 
uur zouden ze er dan over doen om het te verslinden?’  
 
Vraag 4.5 
‘Een man liet zijn oudste zoon één bezant na en eenzevende van de rest; aan zijn volgende zoon liet 
hij van wat er toen nog over was twee bezanten na en eenzevende van de rest; aan zijn derde zoon 
liet hij van wat er toen nog over was drie bezanten na en eenzevende van de rest. Op die manier ging 
hij voort; iedere volgende zoon kreeg één bezant meer dan de vorige en eenzevende van de rest. Bij 
deze wijze van verdelen kwam het zo uit dat de jongste zoon alles kreeg wat er over was en alle 
zonen hadden een gelijk deel. Hoeveel zonen waren er en hoeveel geld liet de man na?’ 
  

 8    2  

1 89 7  3 ? 7 

 1    1  

 D    A  

C C I  A ? H 

 G    J  
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Vraag 4.6 
Los de volgende puzzel op. Wat verschijnt er dan? 
 

 
 
Vraag 4.7 
Van welke straten in Gemonde zijn de volgende woordwaardes? 
A. 102 
B. 126 
C. 81 
D. 241 
E. 157 
F. 183 
G. 69 
H. 66 
I. 115 
J. 208 

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

7 1 4 1 1 1 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 6 1 2 1 1 2 1 1

1 1 1 1 10 12 6 4 4 3 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 5 1 1 2 6

4 2 1 9 2 1 2 4 1 3 3 1 3 4 1 4 1 9 1 2 3 3 2 3 7 1 3 1 1 4

1 1 1 1 3 2 4 2 2 1 1 1 4 4 2 1 2 6 1 3 1 3 3 1 1 4 2 2 3 2

1 2 1 7 1 1 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 6 3 6 7 8 6 11 5 2 1 1

5 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 1 2 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 9 9 8 7

1  1  1  5  1  1  1  1  5  1  1

1  1  1  1  2  1  1  1  2  2  1 

1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

2  1  1  1  1  1  1  1  2  4  1 

4  1  7  3  1  1  1  1  1 

5  1  1  2  3  2  5  1  1 

6  1  2  4  3  1  1 

7  2  4  1  4 

9  3  6  1  1  1 

9  2  1  1  1  2  1 

11  1  2  1  1

1  6  1  3  1  1  6 

1  4  4  5  2  2  1 

1  1  2  1  1  2  2  1  1   1 

5  2  6  1  1  5 

1  1  2  1  1  1  1  2  2  1  1  1 

3  3  5  5  1  1  2 

1  2  1  1  3  1  8  1 

5  4  1  1  1  5 

1  1  2  1  3  2  2  1  1  1 

1  2  1  4  3  1  5  1

1  1  1  1  2  6  1 

1  6  3  4  8 

1  2  2  1  4  1  9

6  5  1  9

1  2  1  2  9

1  3  4  2  2  3  5 

1  1  1  1  2  1  1  2  1  5

5  1  1  6  4  1  1  4

1  1  1  1  1  1  1  3  1  1  1  1  3 
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Vraag 4.8  
Een man ging een boomgaard met zeven hekken binnen, en nam daar een bepaald aantal appels. 
Toen hij de boomgaard verliet, gaf hij de eerste wachter de helft van de appels plus één. De tweede 
wachter gaf hij de helft van de appels die hij nog over had plus één. Met elk van de overige vijf 
wachters deed hij hetzelfde, en verliet de boomgaard met één appel. Hoeveel appels plukte hij in de 
boomgaard? 
 
Vraag 4.9 
In een straat in Gemonde staan vijf huizen met vijf verschillende kleuren. In ieder huis woont een 
gezin van verschillende families. De vijf gezinnen drinken ieder iets verschillend, sporten allemaal bij 
een andere sportclub en hebben ieder een verschillend huisdier.  
Een iemand heeft een vis. De vraag is: wie?  
 
Aanwijzingen: 
• Familie Geerts woont in het rode huis. 
• Familie Schellekens heeft honden als huisdier. 
• Familie van der Schoot drinkt thee. 
• Het groene huis staat naast en links van het witte huis. 
• De eigenaar van het groene huis drinkt koffie. 
• De man die voetbalt houdt vogels. 
• De eigenaar van het gele huis tennist. 
• De man die in het middelste huis woont drinkt melk. 
• Familie van Oirschot woont in het eerste huis. 
• De gildebroeder woont naast degene die katten heeft. 
• De man die een paard heeft woont naast degene die tennist. 
• De persoon die handboog schiet, drinkt bier. 
• Familie van de Langenberg speelt biljart. 
• Familie van Oirschot woont naast het blauwe huis. 
• De gildebroeder heeft een buurman die water drinkt. 
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5. Vroeger Gemonde 
 
Vraag 5.1 
Tot ongeveer WOII heeft Gemonde ook een cafe De Drie Kronen gekend. Op dit moment is op het 
betreffende perceel een woning gevestigd. 
A. Welk huisperceel is dit nu?  
B. Wat waren de toponiemen van de betreffende percelen? 
 
Vraag 5.2 
Het gehucht Besselaar was vroeger verdeeld in 6 delen. Wat zijn de namen van deze 6 delen? 
 
Vraag 5.3 
Nog steeds kennen enkele Gemondenaren de vele oude namen van percelen of een groep percelen.  
A. Wat is het toponiem van het gebiedje dat omsloten wordt door de straten Bodem van Elde, 

Broekstraat en Gemondseweg? 
B. Wat is de achtergrond van deze toponiem? Hoe is men aan deze naam gekomen? 
 
Vraag 5.4 
We kennen in Gemonde de Hooibrug over de Dommel. De huidige is de derde versie. De eerste en 
tweede versie lagen op een andere plek. 
A. Waar lag de eerste versie over de Dommel? 
B. Waar lag de tweede versie over de Dommel? 
C. In welk jaar heeft deze tweede versie tweemaal in brand gestaan? 
D. Wat is de oudste vermeldingsdatum van de brug? 
 
Vraag 5.5 
Ongeveer dertig jaar geleden heeft Gemonde centrale antenne gekregen. 
A. Op welke datum is de CAI officieel in gebruik genomen? 
B. Op welke datum is de video-opname van deze gebeurtenis vertoond op de Lokale Omroep 

Boxtel? 
 
Vraag 5.6 
Ook Gemonde heeft in het verleden enkele priesters voortgebracht. Een van die priesters heeft 
vanwege zijn verdiensten voor de Rooms Katholieke kerk de titel van monseigneur mogen dragen.  
A. Wie is deze persoon? 
B. Wanneer is deze geboren? 
 
Vraag 5.7 
Gemonde kent een groot verenigingsleven. Een verenigingsleven dat vanuit de historie vooral 
samenhangt met de Sint Lambertus parochie. Noem de vier oudste instanties in Gemonde, de 
parochie niet meegerekend. 
 
Vraag 5.8 
De wegen in Gemonde zijn in de loop der tijden van naam veranderd. Wat is de huidige straatnaam 
van: 
A. Het Boogaard steegje 
B. Kerkeindseweg 
C. Heistraat  
D. De Rooisedijk  
 
Vraag 5.9 
Ook de plaatselijk coöperatieve melkfabriek Sint Lambertus had een eigen logo. Teken het logo. 



17 

 

Vraag 5.10 
Rond 1830 is er een in de literatuur redelijk bekende persoon in Gemonde komen wonen. 
A. Wat is zijn naam?  
B. Wat was zijn beroep waarom hij in Gemonde kwam wonen? 
C. Wat was zijn tweede beroep? 
 
Vraag 5.11 
Vele vroegere maten en gewichten waren streekgebonden, soms zelfs plaatsgebonden. Gemonde 
heeft vroeger behoord tot de gemeenten Boxtel, Sint Michielsgestel, Schijndel en Sint Oedenrode. 
Twee van deze gemeenten kenden enkele eigen maten en gewichten. Geef twee verschillende 
oppervlakte maten genoemd naar 2 van de 4 bovengenoemde gemeenten. 
 
Vraag 5.12 
In de zeventiger jaren was Malle Pietje een bekende TV-persoonlijkheid. Malle Pietje heeft ook een 
keer een bezoek gebracht aan Gemonde. 
A. Op welke datum is hij in Gemonde geweest? 
B. Welke vereniging uit Gemonde heeft hem toen uitgenodigd? 
C. Bij welke andere vereniging in Gemonde was hij toen ook te gast? 
 
Vraag 5.13 
Vroeger kende men het gebruik: “Hij/Zij is met de handschoen getrouwd”. 
A. Wat kenschetst dit gebruik?  
B. Noem een persoon uit Gemonde die na WOII met de handschoen is getrouwd. 
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6. Ooit gezien of gehoord 
 

Vraag 6.1 
Wat ontving “John de Weerdt” op 14 januari 2011?  
 
Vraag 6.2 
A. Uit welke film komt deze scene?  
B. Welke personage en actrice zie je in de effe paarse jurk? 
 
Vraag 6.3 
Welke bekende Nederlandse zangeres was ooit 4e bij de Miss Nederland verkiezing en is getrouwd 
met een bekende zanger? 
 
Vraag 6.4 
A. Uit welke serie komt deze scene? Seizoen en aflevering.  
B. Welk personage en acteur zie je hier? 
C. Wat is de betekenis van de speld op zijn borst? 
D. Wie is zijn tegenspeelster in deze scene? (personage + 

actrice) 
 
Vraag 6.5 
De volgende reeks vragen gaat over de in Tilburg wonende Braboneger, deze gaat kijken hoe hij 
“verkaast”.  
 
A. Wat is de naam van de “line dance” danslerares? 
B. Welke berg kan de Braboneger niet, per fiets, bedwingen? 
C. Aan welke bingo neemt hij deel? 
D. Wat is de naam van het paard waarop hij rijles heeft? 
 
Vraag 6.6 
Uit welke film komt deze scene? 
 
Vraag 6.7 
Wie zijn dit: 
 

   
A B C 
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Vraag 6.8 
Noem de artiest en albumnaam bij onderstaande hoezen: 
 

 
   

A B C D 

    

E F G H 

 
Vraag 6.9 
Welke bekenden zijn dit? 
 

    
A B C D 

    
E F G H 
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Vraag 6.10 
Wie zijn dit?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 6.11 
A. Wie zijn dit?  
B. Wat zijn zij op deze foto aan het doen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vraag 6.12 
Welke personages zie je hier? 
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7. Pim Pam Pet 
 
Vraag 7.1 
Beantwoord de volgende vragen: 

  
A. Hoe heet dit personage? B. Hoe heet de groep waar dit personage deel 

van uitmaakt? 

  
C. Hoe heet dit personage? D. Uit welke game komt dit personage? 

 
Vraag 7.2 
Hoe heet het spel waar je tussen treinen moet lopen? 
 
Vraag 7.3 
A. Op welke inschattingsvraag uit het tv programma ‘Zullen we een spelletje doen’ was het 

antwoord 49 (meter)? 
B. Op welke datum in 2016 werd deze aflevering uitgezonden?   
 
Vraag 7.4 
Uit welke gezelschapsspelen komen de volgende kaartjes? 

   
 

A B C D 

    
E F G H 
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Vraag 7.5 
Van de volgende spellen zijn de letters door elkaar heen gehutst. Wat zijn de namen? 
A. LOPNOOMY 
B. SSCCNNOEAAR 
C. NWEOGREMREN 
D. REEKPOEKRE 
E. WEEENSLGV 
F. KINAVOUHRAAJREVDNALGADLOHLEPSS 
G. REGENSREMTJEEIN 
H. MMPPAIPTE 
I. GEESZLA 
J. HTVRBOEEDNLEEIDNA 
 
Vraag 7.6 
A. Welke reactanten ontstaat uit onderstaande reactie? 
B. Van welk bekend product is van de reactanten het grootste 

molecuul het hoofdbestandsdeel? 
 
Vraag 7.7 Games 
A. Hoeveel “Assassin’s Creed” games zijn over Ezio Auditore 

gemaakt? 
B. Voor welke platformen is “Assassin’s Creed Altairs Cronicles”? 

 
C. Wat is het secundaire wapen van de heavy in “Team Fortress 2”? 
D. Uit welke stad komt de scout van “Team Fortress 2”? 

 
E. Hoeveel “Flank” karakters heeft “Paladin? 
 
F. Wat zijn de hoofdkarakters uit de gameserie “Five nights at Freddy’s”? 
G. Wat zijn “Animatronics” in de “Five nights at Freddy’s”? 
 
H. Hoeveel “Lego Batman” games zijn er gemaakt? 
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8. Sponsorvragen 
 

 
Vraag 8.1 
A. Op ons parkeerterrein, hoek dorpstraat/lariestraat, staat de 

bekende ‘klok’. Voorheen stond daar een tuinlamp. In welk 
jaar is de tuinlamp vervangen door een klok? 

B. Ga naar onze reclamezuil (hoek Dorpstraat/Lariestraat) en 
beantwoord de vraag die op de lichtkrant is vermeld. 

 
 

Vraag 8.2 
Op een reclamebord van een bedrijf staat doorgaans op de voor- 
en achterkant dezelfde informatie. Dit is echter niet altijd zo. 
Over welke 2 verschillende bedrijven in Gemonde hebben wij het 
die een reclamebord delen?  

 
Vraag 8.3 
A. Waaruit bestond het menu van het Eetpunt d.d 18 

januari 2017? Soort soep(en), groente(n), vlees en toetje(s) 

B. Hoeveel mannelijke en vrouwelijke gasten waren 
er bij deze maaltijd aanwezig in de Rietstok? 

 
 
Vraag 8.4 
A. Ga naar cafetaria ’t Lambertje waar Ingrid een lekkere saus heeft gemaakt, 
proef deze saus met je team en benoem alle ingrediënten van deze saus. 
B. Wat is vanavond anders dan anders in cafetaria ‘t Lambertje? 
 
 
 

Vraag 8.5 
A. Wat voor een houtsoort levert TEREDO naar Ierland?  
B. En waar wordt dit voor gebruikt? 
 

 
Vraag 8.6 
A. Op welke datum is dit bedrijf opgericht? 
B. Op welk adres is dit bedrijf opgericht? 
 

 
 
Vraag 8.7 
A. Door wie en op welke datum is de Gemondse Tennisvereniging 

opgericht?  
B. Hoeveel jaar bestaat het huidige clubhuis van de Gemondse 

Tennisvereniging? 
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Vraag 8.8 
Ons mooie dorp maakt deel uit van de gemeente Sint Michielsgestel. 
Opmerkelijk is dat in deze gemeente met bijna 30.000 inwoners slechts 
twee bouwmarkten operationeel zijn.  
A. Welke twee aanbieders bedoelen wij?  
Eén van beide zien we veelvuldig in een wit busje in het dorp rondtoeren. 
B. Wat is het kenteken van dit busje? 

 
Vraag 8.9 
Jolanda heeft van haar passie haar beroep gemaakt en haalde in 1995 het 
diploma voetverzorgster.  In de opvolgende jaren ging de diepgang alsmaar 
verder; steeds kon een extra (deel-)certificaat aan haar imposante lijst van 
vakbekwaamheid worden toegevoegd, met het diploma Medisch Pedicure als 
kroon op haar werk in 2009.  
A. In welk jaar heeft Jolanda het certificaat ‘sportpedicure’  behaald? 
B. Hoeveel certificaten en diploma’s staan afgebeeld op haar website ? 

 
Vraag 8.10 
A. Welke yogahouding kun je vinden bij yogastudio Den Oever 
aan Dorpstraat 17? 
B. Hoe heet deze houding in het Sanskriet? 

 
Vraag 8.11 
A. Een klant heeft 2x onbemand getankt: 

 Op 11/04/2008 
50 liter Ongelood 95 (Diesel koste toen bij ons € 1.269) 

 Op 14/10/2010 
50 liter Diesel (Ongelood 95 koste toen bij ons € 1.459) 
Wat is er in totaal door deze klant betaald? 
B. Wat stond er op 22 december 2015 in Gemonde op z’n kop? 
 

 
Vraag 8.12 
A. Hoeveel standaard producten, uit eigen productie, heeft Lutra BV in het 
assortiment? 
B. Hoe vaak kun je de aarde rond met het aantal strekkende meter hout dat 
Lutra BV jaarlijks verwerkt in eigen productie? 
 

 
Vraag 8.13 
Het gilde Sint Joris & Sint Catharina bezit diverse oude zilveren koning-schilden. Een 
koning is verplicht om een zilveren schild aan het gilde te schenken met daarop een 
afbeelding van zijn beroep. 
A. Een van de Koningen van het gilde Sint Joris & Sint Catharina was schaapherder. 

Welke koning was dat? 
B. Een bijzonder schild is geschonken door een adellijke dame. Welke adellijke titels 

heeft zij? 
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Vraag 8.14 
De heemkunde heeft in het begin van haar bestaan een plattegrond van 
Gemonde uitgegeven.  
A. In welk jaar was dit en wie was de tekenaar?  
Elk jaar in december, januari en februari zijn leden van de heemkunde druk 
bezig om weer een nieuw Gemonds Jaarboek in maart te kunnen 
presenteren.   
B. Aan welk editienummer wordt op dit moment gewerkt? 

 
Vraag 8.15 
A. Wat was in 1937 het posttarief voor een 

nieuwsblad indien bij abonnement gefrankeerd 
wat een gewicht heeft van 75 gram? 

B. Zie muziekstuk. Welk lied is dit? 
 

 
 
 
Vraag 8.16 
A. Hoeveel bedrijven zijn 01-01-2017 gevestigd op de Sint 
Lambertusweg? 
B. Waarin kan “Van Vught Financieel Risicobeheer” iets voor u 
betekenen? 
 

 
Vraag 8.17 
A. Hoeveel verschillende keu kens zijn er afgebeeld op de website 

www.vanoorschot-interieurs.nl? 
B. Wat is de start datum van ‘Van Oorschot interieurs’? 
 

 
 
Vraag 8.18 
A. Hoeveel jaar bestaat De Wijs rijopleidingen? 
B. Wat is de kleur van de lesauto? 
 

 
Vraag 8.19 
Op de site www.zegenrijk.nl staat een zin opgenomen speciaal voor de Gemondse Quiz. Over welke 
zin hebben wij het? 
 

http://www.vanoorschot-interieurs.nl/
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Vraag 8.20 
A. Waarvan is dit uitgelicht? 
B. Noem de soorten begraafplaatsen in Nederland waar mensen mogen worden of zijn 

begraven. 
 
 

 
 
Vraag 8.21 
A. Waar staat dit object?  
B. Hoeveel mensen zitten er op het laatst opgehaalde 
bankje bij Luif interieur en Timmerwerken? 
 

 
 
 
 
Vraag 8.22 
A. in welk jaar en welke datum is café zaal kloosterzicht afgebrand? 
B. Wat zijn de doopnamen van de uitbater van nu? 
 
 
 

 
Vraag 8.23 
A. Hoeveel kinderen heeft Jeroen Schuurmans en waar zijn ze geboren? 
B. Hoeveel bv''s heeft Jeroen Schuurmans en hoe heten ze? 
 

 
 
Vraag 8.24 
A. Hoeveel jaar bestaan wij inmiddels? 
B. Hoeveel zaken hebben wij gehad ? 
 
 
 

 
Vraag 8.25 
A. Welke bloemen verwerkt Lia heel vaak in haar boeketten en 
bloemstukken? 
B. Flowers by Lia verzorgt al uw bloemwerk en gezellige bloemschik 
workshops, wanneer is de eerstvolgende workshop? 
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9. Van alles wat 
 
Vraag 9.1 
Onderstaand de ingrediënten van zaken die we (bijna) dagelijks gebruiken, welke artikelen zijn dit? 
A. Koolzuurhoudend water, gerstemout, suiker, vruchtensap, hop 
B. Raapzaadolie, natuurazijn, scharreleigeel, water, suiker, zout, mosterd. 
C. Witte kool, zout. 
D. Zout, smaakversterkers, glucosestroop, olie, gistextract, suiker, uienpoeder, rundvleespoeder.  
E. Suiker, kokosvet, glucosesiroop, instantkoffie, magere melkpoeder. 
 
Vraag 9.2 
Oude gebruiksvoorwerpen. 
1. Wat is het? 
2. Waar werd/word het voor gebruikt? 

 

 

  
A B C 

 

 
 

D E F 

 

 
G H 
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I J 

  

 
K L M 

  
N O 

 
Vraag 9.3 
Jan woont in de Lariestraat in Gemonde en heeft een klein probleem. Hij moet naar de Litserborg in 
Den Dungen maar zijn fiets is kapot en zijn vrouw heeft de auto mee, hij wil met het openbaar 
vervoer naar Den Dungen. Hij vertrekt thuis om 10.30u. 
A. Hoe lang doet hij hierover? 
B. Wat zijn de reiskosten? 
 
Vraag 9.4 
Waar komt de kei vandaan? 
 
Vraag 9.5 
Enkele kamerplanten hebben binnenshuis een beschermende werking tegen schadelijke stoffen in de 
lucht. Wat is de overeenkomst tussen de planten: Lepelplant (Spathiphyllum), Sansevieria 
(Sansevieria), Klimop (Hedera Helix), Ficus Alii (Ficus macleilandii “Alli”, Dracaena Jant Craig 
(Dracaena deremensis), Bamboo palm (Chamaedorea seifrizii) en Goudpalm (Arceca palm)? 
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Vraag 9.6 
Vissen in de Dommel, hoe heten deze? 

 
 

A B 

  
C D 

 
 

E F 

 
G 

 
Vraag 9.7 
Wat is dit? 
 

 
 

A B 
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Vraag 9.8 
Welke Amfibieën zijn dit? 

  
A B 

  

 

C D 

 
 
Vraag 9.9 
Het Barbarakruid zou beschermen tegen blikseminslag. Wat moet je doen om het 
Barbarakruid met Kerstmis te laten bloeien? 
    
Vraag 9.10 
Welke fruitsoort zie je hier? 
 

 
 

 
 

A B C D 

  

 

 

E F G H 
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Vraag 9.11 
Welke groente zie je hier? 
 

   
A B C 

   
D E F 

 
Vraag 9.12 
In welk jaar is de Quercus Palustris “Green Darf” internationaal bekroond? 
 
Vraag 9.13 
In Gemonde komt de in Nederland betrekkelijk zeldzame steeliep op één plek voor. Waar staat een 
bosje steeliepen in Gemonde? 
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10. Lekker erop uit! 
 

Vraag 10.1 
1. Waar / Op welk adres vind je dit straat werk? 
2. Hoe heet dit patroon? 
 

  
A 1+2 B 1+2 

  
C 1+2 D 1+2 

  
E 1+2 F 1+2 

  
G 1+2 H 1+2 

 
Vraag 10.2 
Zet een teamgenoot op de foto voor het koudste plekje van Gemonde. En lever deze foto in op 
bijgeleverde USB-stick. 
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Vraag 10.3 
Jan gaat een dagje fietsen. Hij kiest voor fietsroute 131094. Onderweg komt hij langs een ANWB 
paddenstoel bij knooppunt 41. Welk nummer heeft deze paddenstoel? 
 
Vraag 10.4 
Wat is de omtrek van de dichtstbijzijnde boom bij het bushokje? 
 
Vraag 10.5 
Gemonde heeft zeven plekken met speeltoestellen. 
Bij deze plekken vind je enkele letters, maak hiervan een woord.  
 
Vraag 10.6 
Hoe oud is de boerderij op de hoek van de 4 Gemalen met Twijnmeer?  
 
Vraag 10.7 
Op welk adres vind men de gevelsteen met de volgende tekst: HM v. M 1887? 
 
Vraag 10.8 
Ga naar coördinaten N 51.37.237 en E 005.22.448 zoek de vraag en voer de opdracht uit. 
 
Vraag 10.9 
Wat is de naam van het huis dat staat aan de Gemondsedijk 20? 
 
Vraag 10.10 
Wat is de naam van het object op coördinaat N51.37.282 / E005.21.387?  


