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Voorwoord 
 
Beste deelnemer, 
 
Welkom bij de tweede Gemondse dorpsquiz. 
 
Enige uitleg over de quiz, 
De quiz bestaat uit diverse vragen en ( buiten)opdrachten, lees de opdrachten goed door. 
 
Creatieve opdrachten, 
Op 9 en 15 januari heeft u van ons een tweetal opdrachten ontvangen. Deze en nog 2 andere 
opdrachten leest u (nogmaals) op de volgende pagina.  
Uw uitvoering en foto’s zullen door een deskundige jury worden beoordeeld en deze zal er punten 
aan toekennen. 
 
Let op, 
Hoofdstuk 10 en enkele sponsorvragen 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. 
 
HET QUIZBOEK, ANTWOORDFORMULIER, EVALUATIEFORMULIER, DIGITALE KAARTEN EN VIDEOCLIPS 
ZIJN OP DE USB-STICK TE VINDEN. 
 
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 antwoordformulier leesbaar invult en dat u de bladzijden 
op de juiste plaats terugzet. 
Zorg dat je de ingevulde antwoordformulieren en USB-stick (met video, groepsfoto en 
opdrachtfoto’s) tussen 22.30-23.00u ingeleverd hebt bij Datmunda. Het niet op tijd inleveren 
diskwalificeert u van een prijs.  
HOUD ER REKENING MEE DAT HET DRUK WORDT IN DE SMALLE KAAL-HOEFSTEEG.  
 
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 27 januari in zaal Kloosterzicht 
aanvang 20:30u. 
 
Wij wensen jullie veel plezier en succes. 
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Creatieve opdrachten 
 
1. Maak een groepsfoto en zet deze als JPG op de USB-stick. 
 
2. Foto maken van de volgende verzameling en in JPG formaat op de USB-stick zetten; 

- 1 bonnetje van WS. 
- 4 DUPLO steentjes 
- 5 CD’s 
- 2 cassettebandjes 
- 3 verschillende in Gemonde uitkomende kranten 
- Recent rondgebrachte reclame krantjes van de Aldi, AH, Jumbo, Plus, 

 
3. Maak een foto van één van de teamleden met een niet-teamlid. De foto moet aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 
- Het teamlid is woonachtig in Gemonde. 
- Het teamlid en het niet-teamlid zijn op dezelfde dag jarig. Het zou helemaal mooi zijn als 

ze ook nog hetzelfde geboortejaar hebben maar dat is niet nodig. 
- De foto van het teamlid en het niet-teamlid moet recent genomen zijn en geen montage 

van 2 foto’s. De foto moet in JPG formaat op de USB stick worden gezet. 
- Tijdens de quizavond moet één van de twee bovengenoemde personen zich, met 

bewijsmateriaal, melden bij Datmunda. Dit mag een foto van of een origineel 
identificatiebewijs zijn; (paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs, ..). Hierop is de pasfoto 
duidelijk herkenbaar en de geboortedatum duidelijk leesbaar. 

- De foto van het ID-bewijs blijft in het bezit van het team en hoeft niet ingeleverd te 
worden.  

 
4. Maak een sketch. 
De sketch moet aan de volgende eisen voldoen: 

- Maximaal 3 min 
- Mp4 formaat 
- Gebruik minimaal bewegend beeld, gesproken taal en muziek 
- De volgende woorden moeten erin voorkomen: 

o Max verstappen 
o Profielloop 
o Exorcist 
o Baard van Sinterklaas 

  Plaats deze sketch op de USB stick. Uw inzending wordt door een deskundige jury beoordeeld. 
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HOOFDSTUK 1 

“Door het jaar heen in Gemonde” 
 
Vraag 1:  
Een geboren Gemondenaar, nu woonachtig in Zeist, scoort momenteel goede kritieken voor zijn 
nieuwste graphic novel. Wie is deze Gemondenaar die zijn kleuterjaren in Gemonde heeft 
doorgebracht? 
 
Vraag 2:  
Welke Gemondse kunstenaar / kunstenares heeft haar objecten van glas en keramiek afgelopen 
herfst in een galerie in Den Bosch laten zien? 
 
Vraag 3:  
Welke Gemondenaar haalde de krant als “afdelingshoofd tuinwinkel”? 
 
Vraag 4:  
A: 3 Leden uit een Gemonds gezin hebben in 2017 hun lidmaatschapjubileum gevierd.  
B: Om welke familie gaat het hier en van welke vereniging waren zij lid? 
 
Vraag 5:  
Bij de kabinetsformatie wordt er oa. onderhandeld over de uitgaven, wat stelt Burgemeester 
Pommer  voor om meer geld aan te besteden? 
 
Vraag 6: Leefbaarheidsgroep Gemonde 
A. Hoeveel openstaande hulpvragen uit Gemonde staan er op 

de website van de dorpstafel? 
B. Aan welke straat in Gemonde ligt de Dorpsmoestuin welke het afgelopen jaar is gestart? 
 
Vraag 7:  
Wie demonstreerde een “staaltje opdrukken” aan de leerlingen van basisschool Sint Lambertus? 
 
Vraag 8:  
Elk jaar wordt er een misdaadmeter opgesteld. Op welke plaats stond Sint Michielsgestel in 2016? 
 
Vraag 9:  
Hoeveel jaar hebben Mari en Corry Toelen in Gemonde hun cafetaria gehad? 
 

Vraag 10: Bij Lieke 
A. In de praktijk gebruik ik vaak het Schatgraversspel. In welke 6 thema's 

zijn de karweikaarten van dit spel onderverdeeld? 
B. Hoe heet de persoonlijke assistent van Lieke waar kinderen alles aan 

mogen vertellen en die ze helpt bij hun doelen?  
 

Vraag 11:  
Welk bedrijf doet de acquisitie voor de gemeentegids van 2018? 
 

Vraag 12:  
Waardoor zijn enkele Gemondse krantenbezorgers gedupeerd? 
 

Vraag 13:  
In Sint Michielsgestel is commotie ontstaan over de aanstaande kap van de vrijheidsboom, wanneer 
is deze boom geplant? 
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Vraag 14:  

Welke Gemondenaar was betrokken bij het terugbrengen van het Gildeboek naar Boxtel? 
 

Vraag 15:  
Wie werd benoemd tot “Ereburger voor het leven” van mini Gestel? 
 

Vraag 16: Kids @ Home 
A. Hoeveel gastouders zijn er via Kids@home werkzaam in de gemeente 

Sint Michielsgestel? 
B. Hoeveel kinderopvangtoeslag ontvang je bij het derde kind bij een 

toetsingsinkomen van € 64.437,00 in 2018? 
 

Vraag 17:  
Wat is de naam van onze dorpsdichter? 
 

Vraag 18:  
In welk dorp is pastoor Joe geboren? 
 

Vraag 19:  
Wie is de nieuwe naaister van het Gemonds repair café? 
 

Vraag 20:  
Op vrijdag 13 oktober werd een Gemondenaar extra in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn 
jarenlange inzet, wie was dat? 
 

Vraag 21:  
Waarvoor hebben in oktober en november mensen, in opdracht van de gemeente, bij u aangebeld? 
 

Vraag 22: CDA Sint Michielsgestel  
A. Op 21 maart 2018 vinden er wederom 
gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het CDA is de partij die 
staat voor het Gemondse belang. Dit ziet u ook terug in de 
kandidatenlijst. Wat is de som van de huisnummers van de  

     kandidaten die in Gemonde wonen? 
B. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen heeft het CDA een goede verkiezingsuitslag 

behaald in Gemonde. Hoeveel % van de stemmen had het CDA bij het stemlokaal in Gemonde?  
 

Vraag 23:  
Ter ere van welke gelegenheid werd er op zondag 22 oktober een feestelijke bijeenkomst gehouden 
in de Laan ten Habraken? 
 

Vraag 24:  
Wie hebben bij de dodenherdenking de gedichten voorgelezen? 
 

Vraag 25:  
Wat stond er voor het “varken” in de mallemolen op de Gemondse kermis 2017? 
 

Vraag 26:  
Hoeveel verschillende zuurstokken stonden er in de snoepkraam op de Gemondse kermis 2017? 
 

Vraag 27:  
Waarvoor werd er op 17 november een intentieverklaring getekend? 
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Vraag 28:  
A. De boerderij aan de Boomstraat 29 werd na een brand, in 2016, opnieuw opgebouwd, in welk 

jaar zijn de eiken die in het gebint zitten gekapt?  
B. Hoe heet het onderzoek waarmee men die ouderdom kan vaststellen? 

 
Vraag 29: Bergman Bestrating 

A. Bergman bestratingen heeft een reclamebord in 
Gemonde staan, waar staat deze? 
B. In het logo van Bergman bestratingen staat een 
bestratingsverband, hoe heet dit verband? 

 
Vraag 30:  

A. Waar is postbode Mark geboren?  
B. Wat voor werk doet hij naast het postbode schap? 
 

Vraag 31:  
Welke Gemondse begeleidt mensen in de horeca van de Schaapskooi in Schijndel? 
 

Vraag 32:  
In de maanden september oktober en november waren veel nieuwe vrijwilligers actief bij de Sint 
Lambertusschool, waarvoor was dat? 
 

Vraag 33:  
Wie stond er rechts van de kribbe in de kerststal in onze kerk? 
 

Vraag 34:  
In november kwam het bericht dat je beter geen Dommelwater kon drinken, waarom was dat? 
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HOOFDSTUK 2 

“Sport” 
 

Vraag 35:  
Welke Gemondenaar voltooide de “Cape Epic”? 
 

Vraag 36:  
Peter Scheutjes heeft een duurwedstrijd van 245 km gelopen, hoelang deed hij daarover? 
 

Vraag 37:  
Wat is de maximum snelheid wat de fietsgroep van de dorpstafel fiets bij hun wekelijkse fietstocht? 
 

Vraag 38:  
Welke Gemondse zwemmer heeft bij de Brabantse winterkampioenschappen een gouden en zilveren 
medaille behaald? 
 

Vraag 39:  
Welke Nederlandse Wielrenster heeft drie maal op rij de Waalse pijl gewonnen? 
 

Vraag 40:  
Wie scoort op 30 april 1905 de eerste vier doelpunten ooit voor het Nederlandse elftal? 
 

Vraag 41: Gilde Sint Joris & Sint Catharina 
A. De vendeliers van het Gilde Sint Joris & Catharina prolongeerden hun 

kampioenschap vendelen, hoeveel vendeliers vendelden in hun groep? 
B. Het gilde heeft ook een andere (vrouwelijke) groep in hun midden, die vele hoge 

prijzen behalen, wat bespelen deze dames? 
 

Vraag 42:  
Waardoor moest Usain Bolt een gouden Olympische plak inleveren? 
  

Vraag 43:  
Feijenoord is in 2017 landskampioen voetbal geworden, wie maakten de goals in de laatste 
competitie wedstrijd en in welke minuut? 
 

Vraag 44:  
Wat hadden André Lotterer – Lucas di Grassi en Kamui kobayashi in 2017 gemeen?  
 

Vraag 45:  
In 2017 is een biografie van een Gemondse (oud) inwoner gemaakt, wie was de schrijver? 
 

Vraag 46:  
Tom Dumoulin heeft in 2017 de Giro d’italia gewonnen, hoeveel voorsprong had hij op nummer 
twee? 
 

Vraag 47:  
Cristiano Ronaldo werd in 2017 voetballer van het jaar, wie stond naast hem op het podium na de 
prijsuitreiking? 
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Vraag 48: Dressuurstal Petra van Esch 
A. Stal van Esch is bezig met een bouwen van een nieuwe, milieuvriendelijke 
stal. Deze stal is klaar voor de toekomst en zelfvoorzienend mede door de aanleg 
van 680 zonnepanelen (170.000 kwh, 30.000 eigen verbruik). Voor hoeveel 
huishoudens gaat Stal van Esch energie opwekken? 
B. Stal van Esch verkoopt regelmatig paarden naar het buitenland. Naar welk 
land heeft Stal van Esch in 2017 een paard verkocht?  

 
Vraag 49:  

Het Nederland vrouwen elftal is Europees Kampioen voetbal geworden. Wie was de scheidsrechter in 
de door Nederland gewonnen finale? 
 

Vraag 50:  
Wat was het thema van het concert van de fanfare in de gymzaal? 
 

Vraag 51:  
Wat hebben Coen Dillen – Harry Vos – Jan Jongbloed (naast voetballen) gemeen? 
 

Vraag 52:  
Op de Gildendag op “Datmunda “ mocht de Gemondse jeugd deelnemen aan twee wedstrijden, 
welke waren dat? 
 

Vraag 53:  
Bij welke voetbalclub speelt  Ronald Koeman in seizoen 2016/2017? 
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HOOFDSTUK 3 

“Ons mooie Gemonde” 
 

Vraag 54:  
A. Op welke datum heeft pastoor van Kessel een eerste steen van een huis gelegd in Gemonde?  
B. Welk huis is dit? 
 

Vraag 55:  
Waar is dit in Gemonde?  

 
 

Vraag 56:  
Welk echtpaar in Gemonde was in 2017 60 jaar getrouwd? 

 
 

Vraag 57:  
A. Wat stelt dit voor? 
B. Waar is/was dit? 

 

Vraag 58:  
Sinds 2017 hangen er met regelmaat banieren aan de lantaarnpalen, noem vier van deze banieren. 
 

Vraag 59:  
Sint Nicolaas komt altijd naar Gemonde, welke kleur tabberd had deze Sint toen aan? 
 

Vraag 60:  
Hoeveel nestkastjes zijn er gemaakt tijdens burendag in ’t Hof? 
 

Vraag 61:  
Smartlappenkoor de Gimmesse Smart heeft op het Meanderplein een concert gegeven samen met 
een koor uit Polen. Hoe heet dit Pools koor? 
 

Vraag 62:  
Op 15 mei 1966 zijn beide Gemondse Gilden, samen met veel Gemondse inwoners, naar Schijndel 
geweest, waar was dat voor? 
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Vraag 63:  
Welke vraag stond er achter op het formulier dat er bij het tonpraten 2017 op de tafel lag? 
 

Vraag 64:  
Wie werd er op koningsdag extra in het zonnetje gezet? 
 

Vraag 65: Buurtvereniging Hoog Gimde 
A. Hoeveel meter is de hoogste plek in het bos tussen De Schoonberg en 
de Dommel? 8, 10 of 12 meter? 
B. In welk jaar is de nieuwe hooibrug geplaatst? 
 
 

Vraag 66:  
Welke Gemondse won in 2017 de titel “Avans docent van het jaar 2017”? 
 

Vraag 67:  
Wat hebben de Gemondse Thea, Maria en Ria gezamenlijk gevierd?  
 

Vraag 68:  
Hoeveel standhouders deden mee aan de “ladies Night” in de Kei? 
 

Vraag 69:  
Welke straat werd in juni tijdelijk omgedoopt tot de “via Chrysantia”? 
 

Vraag 70: Uw vakzaak Willy Schellekens 
A. Welk merk Elektrisch gereedschap vindt u nu in onze etalage? 
B. Dit merk heeft vele machines die allemaal met dezelfde accu bediend kunnen 

worden. Hoe heet dit accusysteem? 
 

Vraag 71:  
A. Tijdens het terras concert van muziekvereniging Sint Lambertus in juli zijn enkele jubilarissen 
gehuldigd voor hun jarenlange lidmaatschap, wie waren dit? 
B. En hoeveel jaar zijn deze jubilarissen opgeteld lid van de Fanfare? 
 

Vraag 72:  
Op kermisdinsdag liepen de Gemondse Gilden door Gemonde om een nieuwe Koning te presenteren, 
wie was deze nieuwe Koning? 
 

Vraag 73:  
Welke blaaskapellen traden op in de Schuif op 30 december 2017? 
 

Vraag 74:  
Welke club liepen als bierflesjes in een krat door Gemonde? 
 

Vraag 75: Slagerij Marktslager 
A. Noem de 4 bestemmingen van de dunne lende. 
B. Op welke dag en hoe laat worden de online bestellingen geleverd? 
 
 
 

 

  

Buurtvereniging 
Hoog Gemonde 
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HOOFDSTUK 4 

“Media” 
 

Vraag 76:  
Welke Gemondse kleuter was te zien in het programma “het geheime leven van 4 jarigen”? 
 

Vraag 77:  
Sandra Reemer heeft 3 keer aan het Eurosongfestival deelgenomen, met welke liedjes was dat? 
 

Vraag 78:  
Welke twee Gemondse dames gingen in Schijndel “op de slee naar benee”? 
 

Vraag 79:  
Welke religie waarvan oa. Georgina Verbaan en Arjen Lubach lid zijn staat erg kritisch tegenover kerk 
en maatschappij? 
 

Vraag 80: Cowboys en Cowgirls 
Wie zijn dit? (Echte naam) 
 

      

1 2 3 4 5 6 
      

7 8 9 10 11 12 

 

    

 

 13 14 15 16  
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Vraag 81: Cowboys en Cowgirls 
Bij welke films horen onderstaande beschrijvingen? 
 

A. B en T hebben een deal gesloten. B levert T aan de sheriff uit, strijkt de hoge premie op en 
redt dan zijn partner op het nippertje van de strop. Het plan slaagt telkens. Wanneer de twee 
mannen tegen de sadistische gangster S  aanlopen, wordt de inzet nog groter: samen gaan ze 
op zoek naar een geldkist met 200.000 dollar, die volgens een zekere BC verborgen zou zijn. 
 

B. Wanneer B een feest aan het organiseren is voor zijn vrouw J waarmee hij de vorige maand 
getrouwd is, worden hij en zijn drie kinderen neergeschoten. J erft de grond. Er is echter 
iemand die haar land wil hebben. Maar dan komt er uit een onverwachte hoek een redder in 
nood. 

C. W was een moordenaar, die zich verbergt voor zijn verleden. Elf jaar geleden heeft hij een 
punt gezet achter zijn loopbaan en leidt nu een rustig leven met zijn gezin op een boerderij. 
Als zijn vrouw overlijdt wordt hij benaderd door een premiejager die op zoek is naar een 
partners. M komt er echter snel achter dat het niet meer zo makkelijk is als vroeger. 
 

D. J wordt als held onthaald nadat hij per ongeluk de troepen van de Unie naar een overwinning 
leidt. Hij vraagt om een positie in het westen, maar hij vindt een verlaten plek. Hij raakt 
bevriend met de bewoners en wordt de belangrijkste man te midden van het conflict met de 
frontier van de Verenigde Staten. 

 
E. Een eenzame cowboy is op doortocht en komt in een stadje terecht waar een strijd tussen 

drie broers woedt. Hij besluit om ze tegen elkaar uit te spelen door om beurten aan beide 
partijen informatie te verkopen. Echter, dit komt ten einde wanneer er wordt 
samengespannen.  

F. De sheriff in een klein stadje in het Wilde Westen, heeft een moordenaar in de gevangenis 
gezet. Hij is echter bang dat iemand hem komt bevrijden. C krijgt hulp van S, om de 
gevangene te bewaken totdat de marshall zal arriveren die de moordenaar naar de 
dichtstbijzijnde rechter kan afleveren. 

 
G. O doet er alles aan om mensen uit de stad te jagen. De bewoners vragen de gouverneur om 

een nieuwe sheriff, maar hij wil niemand opofferen. O geeft hem dan het idee om een 
opstandige man als sheriff te sturen en daarmee de geschiedenis in te gaan. De man is echter 
beduidend slimmer dan de dorpsbewoners. 

 
H. Drie mannen gaan op weg, één man blijft achter om op vee te letten. Wanneer ze 

terugkomen is het vee gestolen en de man dood. W zweert wraak en wordt sheriff, net 
zolang tot hij de moordenaars heeft gevonden. 

 
I. Blanke mannen hebben het westen van de VS hebben veroverd, hen ontbreekt het nu aan 

vrouwen. Er komt een karavaan met vrouwen. Ze gaan naar hun mannen, waarmee ze zijn 
getrouwd. Deze tocht is niet zonder gevaren. 

  
Vraag 82: Cowboys en Cowgirls 

Wie van de foto’s van vraag 80  speelt in welke film van vraag 81? 
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Vraag 83: Zegenrijk 

Zegenrijk is sponsor van de Gemondse Quiz. Op hetzelfde adres zijn er 
nog 2 'bedrijven' geregistreerd. Noem ze beiden. 
 

 
Vraag 84:  

Wat zijn de namen van het gezin dat voor Nederland deelnam aan het songfestival 2017? 
 

Vraag 85:  
A. Wat is de naam van de bekendste tovenaar uit de elfde eeuw? 
B. Wat is de naam van deze acteur? 

 
Vraag 86:  

Op de usb-stick staan een 6-tal videoclips. Noem bij elke clip titel en artiest. 
 

Vraag 87:  
A. Waar kennen we David, Olke, Herman, Marc en Riks van?  
B. Welke namen horen bij hen? 

 
Vraag 88:  

A. Welk tv programma, van de Tros, werd jarenlang gepresenteerd door een man met een 
ringbaard en met een Limburgs accent?  

B. Welk door hem ontwikkeld huis werd door hem gebouwd in Rosmalen? 
 

 
Vraag 89: vd Pasch Tegelwerken 

A. Wat staat er naast het logo, de plaats en het telefoonnummer nog meer op 
ons reclamedoek? 
B. Wat is ons motto? 
 
 

 
Vraag 90:  

A. Wie was Dries van Kuijk?  
B. Waar is hij geboren? 
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HOOFDSTUK 5 

“Oud Gemonde” 
 
Vragen 91 t/m 101 hebben betrekking op het gebied wat wordt gevormd door de grenzen van de Sint 
Lambertus parochie van Gemonde. Op de USB-stick zijn kaarten te vinden die u hierbij helpen. 
 

Vraag 91:  
Het gebiedje “De Prang” wordt op de kaart van 1832 omsloten door 3 wegen. Ook nu is dat nog het 
geval. Wat zijn de huidige namen van deze 3 wegen? 
 

Vraag 92:  
Op het perceel van Broekstraat staat nu een woning. Op de kaart van 1832 staan 6 
woningen/panden. Geef de perceelnummers van deze 6 woningen/panden. 
 

Vraag 93:  
In het gehucht “Broekstraat” zijn veel vroegere woningen verdwenen. Op de kaart van 1832 staan in 
“De Kuil” tussen de huidige wegen “De Kuilen” en “Bodem van Elde” 3 inmiddels verdwenen 
bebouwingen. Welke perceelnummers horen bij deze verdwenen bebouwingen? 
 

Vraag 94:  
Ook de huidige straat “Beek” kende vroeger enkele inmiddels verdwenen gebouwtjes. Welke zijn dit? 
 

Vraag 95:  
Zo ook in de huidige straat “Vossenholen” is een bewoning verdwenen. Wat is het perceelnummer 
van deze verdwenen bebouwing?  
 

Vraag 96:  
Wat is het oorspronkelijke perceelnummer van “het Koepeltje”?  
 

Vraag 97:  
De voorlaatste kerk stond niet op de plaats van de huidige Sint Lambertuskerk. Wat is het 
preceelnummer van deze kerk die er heeft gestaan van 1824 tot 1924? 
 

Vraag 98:  
Hoe heet het zuidelijkste gebiedje onder Sint Michielsgestel dat grenst aan de Dommel. 
 

Vraag 99:  
Wat is de oude naam van het gebiedje dat wordt omsloten door de huidige Zandstraat, Boomstraat 
en Sint Lambertusweg? 
 

Vraag 100:  
Wat is de oude naam van het gebiedje dat wordt omsloten door de huidige straten Sint 
Lambertusweg, Twijnmeer, Koudenbergstraat en Kaal Hoefsteeg? 
 

Vraag 101:  
Bij de kruising van de huidige Besselaar en de Gemondsedijk stond vroeger een huis. Wat is het 
perceelnummer daarvan? 
 

Vraag 102:  
Welke namen staan er op het (zeer oude) epitaaf welke in 2016 in Gemonde is gevonden? 
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Vraag 103:  
Welke naam heeft onze parochie? 
 

Vraag 104:  
In welk jaar werd pastoor Lax als pastoor van Gemonde geïnstalleerd? 
 

Vraag 105: Heemkundevereniging Den Hogert 
A. Hoeveel stukjes geschiedenis van Gemonde heeft Heemkundevereniging De Hogert 

inmiddels gepubliceerd op “Thuis in Brabant”? 
B. In welk jaar begon de familie Kemps een fietsenzaak in Gemonde? 
 

Vraag 106:  
Tot welke orde behoorde pater Alexius? 
 

Vraag 107:  
Hoe heet de oudste klok in onze kerktoren? 
 

Vraag 108:  
A. Wie zijn deze heren? 

 

   
A1 A2 A3 

 
B. Wat hebben zij gemeen? 

 
Vraag 109:  

Wat zijn de toonhoogtes van de klokken in onze kerktoren? 
 

Vraag 110:  
Wat is de naam van de orgelbouwer van het grote orgel in de kerk? 
 

Vraag 111: Geerts Adviesgroep 
A. Hoeveel medewerk(st)ers heeft Geerts Adviesgroep formeel in dienst? 
B. "Geerts Adviesgroep is in haar bestaan met het hoofdkantoor 2 keer 

verhuisd, maar heeft nu zijn 5e adres aan de Dorpstraat, wat waren de 
andere 4 straatnamen? 

 
Vraag 112:  

Wie was de 1e organist op het grote kerkorgel in de kerk? 
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HOOFDSTUK 6 

“Wetenswaardigheden” 
 
 

Vraag 113:  
Welk volgens velen magische album verscheen op 1 juni 1967? 
 

Vraag 114:  
Hoeveel omwentelingen van een Eneco molen zijn er nodig om een NS trein 1 kilometer te laten 
rijden? 
 

Vraag 115:  
Hoeveel bewoonde Waddeneilanden zijn er? 

Vraag 116:  
In welk jaar is Koningsdag het eerst gevierd? 

Vraag 117:  
Welke Prinses heeft jaren in het Brabantse Oosterhout gewoond?  
 

Vraag 118: Klusser de Klus 
A. Wanneer is Klusser de Klus voor zichzelf begonnen? 
B. Wat is het motto van Klusser de Klus? 
 

Vraag 119:  
Welk patent werd op 20 mei 1873 verstrekt? 
 

Vraag 120:  
Welke elixer voor vreugde en euforie wordt op 8 mei 1886 voor het eerst verkocht? 
 

Vraag 121:  
Hoeveel tulpen staan bij de Fakir in de Efteling? 

Vraag 122:  
Wie is de kinderburgemeester van Sint  Michielsgestel? 
 

Vraag 123:  
A. Wie zijn dit? 

  
 

 

A1 A2 A3 A4 
 
B. Wat hebben ze gemeen? 
 

Vraag 124:  
Hoe heet het lied dat de kinderen zongen op koningsdag en wat betekenen de letters? 
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Vraag 125:  

Het lied Meysjesbede is een vraag gericht aan een bekende Heilige, welke Heilige is dit? 
 

Vraag 126:  
Waar is Cassini de afgelopen 12 jaar geweest? 
 

Vraag 127:  
Wat raakte er uitgekocht op 1 april 1969? 
 

Vraag 128:  
Bij de kabinetsformatie zijn 5 partijen betrokken geweest VVD, CDA, D66, Groen Links en Christen 
Unie naast de 5 lijsttrekkers zijn er ook 5 secondanten betrokken, wie zijn dit? 
 

Vraag 129: Lutra 
 
A. Welke 2 grote bouwmarkten verkopen via hun on-line shops producten      
 van LUTRA?  
B. In welk land heeft LUTRA een eigen webshop? 
 

 
Vraag 130:  

Wie blaast zichzelf in 1831 op om “inbreuk op Neerlands roem en vlag” te voorkomen? 
 

Vraag 131:  
Welke nieuwe ambulance rijdt er sinds april 2017 door de Meierij? 
 

Vraag 132: Van Vught Financieel risicobeheer 
A. Welke regels zijn aangescherpt in Duitsland per 1-1-2018 ? 
B. Is Van Vught Financieel Risicobeheer een onafhankelijke tussenpersoon? 
 

Vraag 133:  
Tijdens de bouw van de Brooklyn Bridge in New York overlijden 20 bouwvakkers aan een mysterieuze 
ziekte. Welke ziekte is dit? 
 

Vraag 134:  
Wat heeft de Tiende Penning van de Hertog van Alva te maken met de BTW? 
 

Vraag 135: De Wijs rijopleidingen 
A. Wat is de kleur van mijn leswagen?  
B. Van welke branche-organisatie is mijn rijschool lid?  
 
 

 
Vraag 136:  

A. In welk jaar werd de Big Mac voor het eerst verkocht?  
B. Wie was de eigenaar van het restaurant waar die voor het eerst verkocht werd? 
C. Wat koste een Big Mac? 
 

Vraag 137:  
Wie is de geestelijk vader van Pardoes? 
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Vraag 138: Uitvaartverzorging Lian Bolwerk 
A. Waar gebruikt men een drieslag voor en wat is het?  
B. Noem de  manieren van lijkbezorging in Nederland? 
 

Vraag 139:  
Welke sporen moest Jan van Noorwegen met wijwater wegdrijven? 
 

Vraag 140:  
“iktsuarpok” is een woord uit een buitenlandse taal. Wat betekent dit woord in de Nederlandse taal? 
 

Vraag 141:  
Op dit moment zijn er verschillende proeven voor vervangers van fossiele brandstof, met van welk 
dier afgeleide zuur worden nu proeven gedaan om daar bussen op te laten rijden? 
 

Vraag 142:  
A. Wie zijn dit?  
B. Wat hebben zij gemeen? 
  

Vraag 143:  
A. Tien jaar geleden ontsnapte een groot dier uit zijn kooi in 

diergaarde Blijdorp. Hoe heette dit dier?  
B. Hoeveel kinderen heeft hij nu? 
 

Vraag 144:  
Wat zijn de namen van de Chickiespotters? 
 

Vraag 145:  
Wie was de ingenieur die samen met Huub van Doorn het octrooi van de “duwband” (Deurnematic) 
aanvroeg? 
 

Vraag 146: Hobbelen 
A. Welke metselwerkzaamheden voert Hobbelen niet uit? 

Pointmaster , Dunbed , Cementeren of Zerro 
B. Wat is de naam van de woontoren die Hobbelen gemetseld 

heeft in Nijmegen en is opgeleverd in maart 2016? 
 

Vraag 147:  
Chirurgen moeten soms op de millimeter opereren, ze oefenen vaak op bloemblaadjes. Op blaadjes 
van welke bloemen wordt vaak geoefend? 
 

Vraag 148:  
Welke Ben heeft, in 2017, een zwijgplicht  van (bijna) 4 jaar opgelegd gekregen? 
 

Vraag 149:  
Waarom wordt Prinsjesdag op dinsdag gehouden? 

Vraag 150:  
Hoeveel kilometer dijk had Frederick Hendrik gelegd om den Bosch te kunnen veroveren? 
 

Vraag 151:  
Welk dier wordt gebruikt voor de roze kleur op koeken en in de yoghurt? 
 

Vraag 152:  
Welk dood dier zit er in het schilderij “Landschap met Olijfbomen” van Vincent van Gogh?  
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Vraag 153: Stukadoor Bolwerk  

             

            

 

A. Welk logo is dit? B. Hoe noemen ze dit gereedschap in het 
stukadoors vak? 

 
Vraag 154:  

In Nederland is een nieuwe methode ontwikkeld om platvissen te vangen, hoe heet deze methode? 
 

Vraag 155:  
A. Wie zijn dit? 

 
 

 
A1 A2 A3 

   
A4 A5 A6 

 
B. Wat hebben ze gemeen? 
 

Vraag 156:  
Met welke letter begint het 2e couplet van ons volkslied?  
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HOOFDSTUK 7 

“Hoe zit dat nou?” 
 

Vraag 157:  
U weet natuurlijk uit eigen ervaring dat het Brabants een veel krachtiger en beeldender taal is dan de 
Nederlandse taal. Hierna volgen enkele Nederlandstalige uitdrukkingen. Geef voor elke uitdrukking 
de Brabants equivalent. 
 
A. Ik moet vaststellen dat hier sprake is van een zekere mate van breedsprakigheid. 
B. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat u onze onderneming, bij de afweging welke 

organisatie het eerst in aanmerking komt voor behandeling van zijn zaak, over het algemeen 
achter in de rij plaatst. 

C. Waarom kijkt u mij met zulke grote ogen aan? 
D. Die hele woordenbrei van u lijkt vooral een poging om uw ontbrekende deskundigheid over dit 

onderwerp te verhullen. 
E. Ligt het binnen het kader van uw bevoegdheden? 
F. Hieromtrent kunne wij u op dit moment geen enkele zekerheid bieden. 
G. U kunt erop vertrouwen dat mijn woorden juist zijn. 
H. Het voorstel dat u ons heeft gedaan heeft bij nader inzien niet om het lijf. 
I. Wij zijn u uitermate erkentelijk voor de vele inspanningen die u zich hebt getroost.  
J. Tot ons genoegen kan ik u laten weten dat er bij de uitvoering van ons project sprake is van een 

snel voortgaande progressie. 
 

Vraag 158: De overlappende vierkant 
De afbeelding toont twee vierkanten, waarvan het grootste 10 x 10 meet en het kleinste veel kleiner 
is. Een van de hoekpunten van het tweede vierkant ligt op het middelpunt van het eerste vierkant, en 
het middelpunt van het tweede vierkant ligt op de rechterrand van het eerste vierkant, en wel op 
precies een kwart van de hoogte van die rechterzijde. 
 
Hoe groot is de oppervlakte van het overlappende gebied dat de twee vierkanten gemeen hebben? 
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Vraag 159:  
ABC is een gelijkbenige driehoek, waarvan het toppunt 20° is. DBC = 60° en ECB = 50°. Het enige wat 
u hoeft te doen is erachter komen hoe groot de hoek BDE is. 
 

 
 
 

Vraag 160:  
Welk polymeer ontstaat door onderstaande reactie? 

 
 
 

Vraag 161:  
Onderstaand staat een cryptische omschrijving van Gemondse verenigingen, vul de naam van deze 
verenigingen in de puzzel. Soms komen meerdere verenigingen in aanmerking, alleen de juiste naam 
past. 
 
 

1 spelen met kaarten 
2 stoten met ballen 
3 gooien met een pijltje 
4 zittend aan het water 
5 kleinvee 
6 gaan verre fietstochten maken 
7 samen zingen 
8 een pijltje schieten 
9 zoeken naar het verleden 
10 alleen voor vrouwen 

11 boven de 55 jaar 
12 samen blazen 
13 gaan nooit achteruit 
14 veel leut zonder alcohol 
15 samen een balletje slaan 
16 genoemd naar een prinses 
17 samen op pad 
18 zingend de kerk in 
19 paardenmensjes 
20 dansen in het wilde westen 
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Vraag 162:  
Hierna enkele Brabantse uitdrukkingen. Geef voor elke uitdrukking de Nederlands equivalent. 
 
A. ’t Lof is langer as de leste mis. 
B. Ge moet oewen ermoei thuisloate. 
C. Een vreemde bij in de kurf.  
D. Zonder geld zijde nie geteld. 
E. Ergens de deur platlopen.  
F. Daar hangt de punder / unster achter de deur. 
G. Ge kunt geen erwt op een plankje spijkeren. 
H. Hil het geneuk waar d’r. 
I. Skòn te werke, beskete te kerke. 
J. Ḕige laos bééten ’t hardste.  
 

Vraag 163:  
Welk logo beelden deze formules uit? 
 
𝑦 = (1 − 𝑥)(1 + 𝑥) 
𝑦 + 2 ⋅ 𝑦 = 2,5 ⋅ 𝑥 − 𝑥 − 1,5625 
(𝑦 + 1) + (𝑥 + 1,25) = 1 
𝑦 − 1 = −(𝑥 + 2.5)  
𝑦 − 0,75 = −(𝑥 − 5 ⋅ 𝑥 + 6) 
 

Vraag 164:  
Onderstaand twee foto’s van een elftal van Irene, vul de namen van de personen die op de foto’s 
staan in onderstaande puzel, aan het einde blijven zeven letters over, maak hiervan een woord.  
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Puzzel bij vraag 164: 
 

A N P P S W V E R V O O R T 

M K J E L S R E P J I U K J 

V L I D I M H E E S S E L S 

D U O N G H V E R V O O R T 

L S O A V T O O H C S D V W 

A S R S C S G N I L L E H T 

N J V D L A N G E N B E R G 

G I N V E S N A M K E E B M 

E O L C J I O O R N E V V Y 

N O S R A A L E T E O D V M 

B R A R A A L E T E O D V A 

E V P A L A V R I J S S E N 

R R A S T A D H O U D E R S 

G H V D L A N G E N B E R G 
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HOOFDSTUK 8 

“Flora en Fauna” 
 

Vraag 165:  
Voor wie hebben de Gemondse kinderen bijna 1800 bomen geplant? 
 

Vraag 166:  
Everzwijnen beginnen in Nederland steeds meer een plaag te worden. Hoe heet een mannetje, een 
vrouwtje en hun biggen? 
 

Vraag 167:  
Wat is de naam van de Gemondse dorpsmoestuin?  

 
Vraag 168: Agri Bouwmarkt 

A. De persoon achter Agri Bouwmarkt Berlicum is een oer-Gemondenaar; wat zijn de 
voornamen van zijn drie kinderen? 

B. Agri Bouwmarkt is actief op Facebook, onder meer elke week een kort filmpje. De 
reeks korte filmpjes heeft een soort van 'campagne-naam' Welke naam wordt 
bedoeld?  

Vraag 169:  
In de Broekstraat zat begin augustus 2017 een vos met enkele jongen onder een oud kippenhok. 
Waar was dit? 
 

Vraag 170: Teredo 
A. Wat zijn Shrips? 
B. Bij wie staat het luxe tuinhuis, dat op de site van ‘TEREDO’ staat? 
 

Vraag 171:  
Wat is, in Nederland, de grootste vijand van de Das? 
 

Vraag 172:  
Hoe heten de panda’s die nu in Ouwehands Dierenpark verblijven? 
 

Vraag 173: Flowers by Lia 
A. Bij Flowers by Lia kunt u terecht voor al uw bloemwerk, groot en klein maar ook voor gezellig 

bloemschik workshops. Op welke locatie worden deze workshops meestal gehouden/verzorgd? 
B. Waarvoor kunt u terecht bij Flowers by Lia? 

 
 

Vraag 174:  
In natuurgebied de Geelders is in 2017 een route uitgelegd met de naam “Het Speet” waar verwijst 
deze naam naar? 
 

Vraag 175:  
Waar komt de tulpenbol oorspronkelijk vandaan? 
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Vraag 176: Medisch Pedicure Brabant 
A. Medisch pedicure Brabant beschikt over een kleine vrolijke auto. Wat 
is het kenteken van de auto? 
B. De persoon achter medisch pedicure brabant is van origine een 
Dungenaar. Maar woon alweer 33 jaar in Gemonde. Wat is mijn 
oorspronkelijke achternaam? 
 

 
Vraag 177: Uitwerpselen 

Als je in de Gemondse natuur een wandelingetje maakt dan kom je van alles tegen, zo ook 
onderstaande zaken. Van wie is welk uitwerpsel? 
 

  
  

A B C D 

  
  

E F G H 

 

  

 

 I J  
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HOOFDSTUK 9 

“Jeugd” 
 

Vraag 178:  
In welke jeugdserie komen jonge mensen in aanraking met liefde, vriendschap, homoseksualiteit, 
overlijden, eenzaamheid, verdriet, school, leraar/leraren, ouders, het erbij horen, pesten, 
discriminatie, en toekomstdromen? 
 

Vraag 179:  
Welke prijs behaalden de Sint Lambertusschool bij de 
Landelijke “Bankbattle”? 
 

Vraag 180:  
Wie is dit? 

Vraag 181:  
Wie is de winnaar van de gouden stuiver 2017? 
 

Vraag 182:  
Wat is het populairste gratis computerspel van 2017?   
 

Vraag 183:  
Wat presenteert Pieter Hulst? 
 

Vraag 184:  
Wie is het tiener idool van 2017? 
 

Vraag 185:  
Welke mannelijk you tuber eet in bijna elke video een paprika? 
 

Vraag 186:  
Welke familie (vlogger) is bekend op YouTube, waarvan de vrouw, in februari haar derde kind 
verwacht? 
 

Vraag 187:  
Welke muziekshow presenteert Humberto Tan? 
 

Vraag 188:  
Wie is de vaste vervanger van Edwin Evers’zijn ontbijtshowop radio 538?  
 

Vraag 189:  
Wie is in 2016 voor de tweede keer toegetreden als coach bij de Voice of Holland?  
 

Vraag 190:  
Hoe heet de hit van Eminem en Rihana in 2013? 
 

Vraag 191:  
Welke jongensgroep heeft het junior songfestival in 2017 gewonnen? 
 

Vraag 192:  
Welk beroep had de verloofde van Prins Harry? 
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HOOFDSTUK 10 

“Lekker erop uit!” 
 

Vraag 193: Klomp BV 
A. Ga naar onze reclamezuil (hoek 
Dorpstraat/Lariestraat) en beantwoord de vraag die op 
de lichtkrant is vermeld. 
B. Op welke berg staat onze bedrijfsauto op de foto 
rechts? 

 

Vraag 194:  
Hoeveel bordjes met vermelding van de Broekstraat zijn er te zien op of vanaf de openbare weg? 
 

Vraag 195:  
Op welk adres vind je deze voordeuren? 

    
A B C D 

    
E F G H 

 

  

 

 I J  
 
 

Vraag 196: Cafetaria ’t Lambertje 
A. Hoeveel spotjes zitten er in het plafond in de cafetaria? 
B. Hoeveel jaar zijn Mari, Ingrid, Irma,Suzan en Helmie leeftijd bij elkaar opgeteld? 
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Vraag 197:  
A. Jan staat bij ANWB paddenstoel met nummer 23719/001 en wandelt naar Gemonde. Om te 

tellen hoeveel stappen hij neemt heeft hij een stappenteller. Hoeveel passen zet hij om in 
Gemonde aan te komen als hij per stap 80 cm loopt? 

B. Wim staat bij ANWB paddenstoel met nummer 22620/001 en wandelt naar Gemonde. Om te 
tellen hoeveel stappen hij neemt heeft hij een stappenteller. Hoeveel passen zet hij om in 
Gemonde aan te komen als hij per stap 80 cm loopt? 

                                                                                              
Vraag 198: Het Bloemenhotel 

In het bloemenhotel staat een droogbloem-hotelwerk. Welke 
bloem komt het meeste voor in dit werk?                            
 

Vraag 199:  
Maak een foto met het object met de naam Berselair, die te vinden is in Gemonde. Zet deze foto op 
de meegeleverde en in te leveren usb-stick. 

 
Vraag 200: Tankstation Schellekens 

A. Ga vanavond tussen 20.30 en 21.30u naar Dorpstraat 11 GEMONDE en maak 
van de letters die voorbij komen op de lichtkrant twee woorden in relatie tot ons 
bedrijf. 
B. Wat is de naam van het duurste wasprogramma bij ons op zondag? 

 
Vraag 201:  

Ga naar de Gemondse straat met de kortste naam en voer de opdracht uit.  
 
                   TIP 
 
 

Vraag 202: Café zaal Kloosterzicht 
A. Hoeveel sjaals, vlaggen en shirtjes hangen er in het café?  
B. In welk jaar is het tonpraten gestart in café zaal kloosterzicht? 
 
 

 
Vraag 203: QR-code 

Begin waar het vandaag gestart is. 
  
 
 


