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Voorwoord 
 
Welkom bij de derde Gemondse dorpsquiz. Deze quiz bestaat uit diverse vragen en 
(buiten) opdrachten, lees de opdrachten goed door. 
 
Creatieve opdrachten 
Voorafgaande aan deze avond heeft u van ons een opdracht ontvangen. 
Deze opdracht staat (nogmaals) in dit vragenboek. Uw uitvoering wordt door een deskundige jury 
beoordeeld en deze zal er punten aan toekennen. 
 
Let op 
Enkele quizvragen en 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, ENZ. STAAN OOK OP DE USB-STICK. 
 
Opdrachten 
1. Vanaf 19:00u dienen twee teamleden zich te melden in manege den Doolhof voor het uitvoeren 

van een technische opdracht. Na 19:30u kan de opdracht niet meer uitgevoerd worden. 
2. Om 19.45u dient één teamlid zich te melden in de kantine van Datmunda aan de Kaal Hoefsteeg. 

Om 19.55u sluiten de deuren. Zorg voor enkele goed schrijvende pennen! 
3. Voor 21:00u verwachten wij twee teamleden in zaal Kloosterzicht voor het uitvoeren van een 

sportieve opdracht, ingang via de zijdeur. De deur sluit om 21:00u. 
 
Antwoordenformulier 
Belangrijk is dat u de antwoorden op het antwoordformulier leesbaar invult en dat u de bladzijden op 
de juiste plaats terugzet. Het antwoord is Gemonde. 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 kan worden in de smalle Kaal Hoefsteeg. 
 
Joker 
U kunt extra punten verdienen door een Joker in te zetten. Bovenaan het antwoordformulier is de 
mogelijkheid om 1 hoofdstuk, behalve hoofdstuk 10, aan te geven als zijnde Joker hoofdstuk. 
Door de joker in te zetten kunt u extra punten verdienen.  
 
Evaluatieformulier 
Gelieve bijgevoegde evaluatieformulier in te vullen. Het invullen en inleveren van dit formulier levert 
extra punten op. 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. 
 
Zorg dat je op tijd bent bij de opdrachten. 
 
Wij wensen jullie veel plezier en succes. 
 
De bekendmaking van de winnaar van de quiz is op zaterdag 26 januari in zaal Kloosterzicht 
aanvang 20:30u.  
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Creatieve opdrachten 
 
1. Promotiefilmpje 
 
Op 7 januari heeft de teamcaptain via email onderstaande opdracht ontvangen: 
 
Gemonde is een prachtig dorp om in te leven, een mooie omgeving, fijne buren en leuke 
verenigingen. 
Nu vragen wij aan u om promotie-materiaal te maken voor Gemonde. Dit kan/mag van alles zijn zoals 
bijvoorbeeld een promotiefilmpje, een collage van mooie foto’s, een lied, enz 
Als het maar bijdraagt aan de promotie van Gemonde. 
 
U kunt uw creatie plaatsen op de USB stick die u op de quiz avond van ons uitgereikt krijgt.  
Uw inzending wordt door een onafhankelijke deskundige jury beoordeeld die er punten aan 
toegekend.  
De mooiste inzendingen worden daadwerkelijk gebruikt voor promotie van Gemonde, gebruikt voor 
publicatie in bladen en geplaatst op enkele web sites. 
 
Kortgezegd: Maak promotie-materiaal voor Gemonde en plaatst dit op de quizavond op de stick.  
In jpg- , doc-, ppt-, mp4- formaat en het filmpje mag niet langer dan 3 minuten zijn. 
 
 
2. Maak een groepsfoto en zet deze als JPG op de USB-stick. Ook beschrijven wie er op de foto 

staan. 
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HOOFDSTUK 1 

“Door het jaar heen in Gemonde” 
 
Vraag 1:  
Welke twee Gemondenaren vertelde, in de krant, over hun werk als coordinator logistiek bij de 
kinder vakantiewerk Schijndel? 
 
Vraag 2:  
Naar welke verhalen is een werkgroep van heemkunde den Hogert op zoek? 
 
Vraag 3:  
Welke Gemondenaar haalt in 2018 de krant vanwege zijn treurnis? 
 
Vraag 4:  
Op 4 oktober 2018 was Gemonde per saldo weer een vereniging armer. Wat was hier aan de hand? 
 
Vraag 5: Kloosterzicht 

 
1 Wanneer ( In welke maand en jaar)  zijn Frans en Riekie van Houtert  
gestopt als beheerder van de kantine van Irene? 
2 Hoeveel soorten bier staan er bij Kloosterzicht op de 
speciaalbierkaart ? 
 

Vraag 6:  
Een verborgen parel vol historie. Waar slaat dit op? 
 
Vraag 7:  
Welke Gemondenaar is consul-honoraire van Frankrijk? 
 
Vraag 8:  
Wat wordt binnenkort in Gemonde voor de 36-ste maal gehouden? 
 
Vraag 9:  
Hoeveel woningen zouden er in de zittende periode van de gemeenteraad minimaal bij moeten 
komen in Gemonde? 
 

Vraag 10: Kids@home 
1 Wat werd er op 15 november 2018 door Kids@home georganiseerd 
en waar? 
2 Op welke dag valt de ‘dag van de gastouder’? 

Vraag 11:  
Gemonde is sinds mei een plein rijker, hoe heet dit plein? 
 

Vraag 12:  
Van welke kleurrijke Gemondenaar is de uitspraak "Weggooien vind ik zonde"? 

 
Vraag 13:  

Welk Gemonds gebouw werd met de Herftskleurentocht van de Keistampers aangedaan? 
 

Vraag 14:   
Welke Gemondenaar was op 30 januari prominent in beeld in DWDD? 
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Vraag 15:   
Wie werden teamkampioen 2018 KNSH regio Noord Brabant? 
 

Vraag 16:  
Welke Gemondenaar maakt muziek tussen oude huisraad? 
 

Vraag 17:   
Wat was de vraagprijs voor verkoop van de Kei? 
 

Vraag 18:  
Wat was er nieuw op de Gemondse kermis? 
 

Vraag 19:  
De taxus taxi haalt elk jaar taxus snoeisel op om er chemotherapien van te maken. Hoeveel 
chemotherapien konden van de opbrengst uit Sint-Michielsgestel gemaakt worden? 
 

Vraag 20:   
Welke Gemondse ontving van burgemeester Pommer een jeugdlintje? 
 

Vraag 21:  
Wat deelde de projectleider van "erven plus" uit aan 185 inwoners van Sint- Michielsgestel? 
 

Vraag 22:  Uw Vakzaak Willy Schellekens 
1 Via een van onze reclame-uitingen tonen wij u een qr-code, naar welk merk 
lijdt deze link. 
2 Waar vindt u een selectie van deze artikelen in onze winkel? 
 

Vraag 23:  
Wie waren de winnaars van de "kidsrun"? 
 

Vraag 24:  
Welke tentoonstelling werd in de maand oktober tentoongesteld in de St. Lambertuskerk? 
 

Vraag 25:  
Hoeveel oliebollen kreeg je bij de carnavalsoptocht voor 5 euro als je de advertentie inleverde? 
 

Vraag 26:  
Wat kregen Mien Thomassen en Jeanne Dolstra van Lianne van der Aa? 
 

Vraag 27:  
In de afgelopen jaren hebben diverse (oud-) Gemondenaren een boek geschreven. Eén verhaal gaat 
over leugens, als waarheden verkochte leugens en misschien een heel klein beetje waarheid. Wie is 
de schrijver van dit bijzondere boek? 
 

Vraag 28:  
Welke Gemondenaar werd door Burgemeester Pommer gehuldigd als "Jonge Vrijwilliger van het 
jaar"? 
 

Vraag 29:   
Wat voor een klassiek concert werd er door leerlingen gegeven in de St Lambertuskerk? 
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HOOFDSTUK 2 

“Sport” 
 

Vraag 30:  
Noem de 10 formule-1 circuits noemen welke in onderstaande afbeelding verstopt zitten? 

 
Vraag 31:   

Door welke oorzaak kwam BMX er van Gorkom zwaar ten val? 
 

Vraag 32: Gilde Gemonde 
1 Het Gilde heeft een groep bazuinblazers, hoeveel natuurlijke tonen kan 
men uit een bazuin halen? 
2 De twee Gilden zijn in 2018 samen gegaan, wat waren de kleuren van deze 
twee Gilden? 
 

 
Vraag 33:   

Welke Nederlandse wielrenner werd in 2018 voor de 4de keer wereldkampioen ploegentijdrit? 
  

Vraag 34:   
Annemiek van Vleuten werd wereldkampioen in de individuele tijdrit, hoeveel seconden stond ze 
voor op nummer 2? 
 

Vraag 35:   
Anna van der Breggen won het WK wielrennen, hoe groot was haar voorsprong op nummer twee? 
 

Vraag 36:   
Wie was, eind september de tegenstander van Rico Verhoeven? 
 

Vraag 37:   
Wie was de winnaar van de ronde van Boxmeer? 
 

Vraag 38: Dansschool vd Burgt 
 
1 Wat kost een danscursus SALSA bij vd Burgt? 
 
2 Welke 3 mogelijkheden bij vd Burgt zijn er als je wilt gaan trouwen en de 
openingsdans wilt aanleren? 
 

 
Vraag 39:  

Wat schoot Eddy Treijtel uit de lucht met een van zijn uittrappen? 
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Vraag 40:   

Op welke plek eindigde Koen de Kort in de tour? 
 

Vraag 41:   
Welke Nederlandse waterpoloster werd uitgeroepen als beste spelster tijdens het EK? 
 

Vraag 42:   
Wie was de eerste Nederlandse die schaats goud won op de langebaan?  
 

Vraag 43:   
Op welke plek eindigden de "oranje Old Stars" op het WK? 
 

Vraag 44:   
Hoeveel olympische medailes heeft de Nederlandse schaatsploeg in 2018 gewonnen? 
 

Vraag 45:   
Welke "power oma” is wereldkampioen geworden? 
 

Vraag 46:   
Wie werd in 2018 vader en wereldkampioen en studeerde af als arts? 
 

Vraag 47:   
Hoeveel wereldkampioenen turnen heeft Nederland gehad?  
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HOOFDSTUK 3 

“Ons mooie Gemonde” 
 

Vraag 48:  
Waar is Peter's Wei van bijgaande foto te vinden? 
 

Vraag 49: Bergman Bestratingen  
1 Van welke soort(en) materiaal bestaat het 
straatwerk voor de poort van Berman bestratingen? 
2 Welk verband is/zijn dit? 

 

Vraag 50 t/m 56 gaat over de film: ‘Gemonde 1999’ 
 

Vraag 50:   
Wat staat voor Jan Verboort? 
 

Vraag 51:   
Wie is de orgelman in de pastorietuin? 
 

Vraag 52:   
Wat kosten de dakpannen met potje? 
 

Vraag 53:   
Wat is het kenteken van de auto die in de shampoo wordt gezet? 
 

Vraag 54:   
Hoeveel gaatjes zijn zichtbaar in het pijlenbord van de handboogvereniging? 
 

Vraag 55:  
Hoeveel eieren zitten er in het eierdoosje? 
 

Vraag 56:   
Wat is het hoogste nummer van de rondjes die niet gevuld zijn? 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 

Vraag 57: Medisch Pedicure Brabant 
 
De praktijkruimte is vanavond geopend tussen 20.00 - 23.00u. Loop rustig 
binnen en kijk welke twee prominente personen gebroederlijk langs elkaar 
zitten in de behandelstoel. Noteer de namen. 
 

Vraag 58:  
Op welk adres staat dit huis? 
 

Vraag 59: Buurtvereniging Hoog Gimde 
 
1 In welk jaar is het Ganstrekken per wet verboden ?   
2 Welke bekende zeeman is 4 eeuwen geleden in 
Gemert geboren? 
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Vraag 60:  
Gemonde heeft veel doodlopende straten, noem de namen van de straten, 
binnen de bebouwde kom, waarbij een bord ‘doodlopend weg’ staat. 
 

Vraag 61:  
Op welk huis staat deze tekst? 
 

Vraag 62:  
GTC Mon Plaisir bestaat 30 jaar, ter gelegenheid hiervan werd een foto gemaakt op de kiosk hoeveel 
vrouwen stonden er op die foto? 
 

Vraag 63:   
Waar is deze foto genomen? 
 

Vraag 64:   
Wat is het antwoord? 
 
 

Vraag 65: Kindercoachpraktijk Bij Lieke 
1 Dit jaar heeft Kindercoachpraktijk Bij Lieke de nieuwe praktijkruimte 
geopend. Op welke datum was dit? 
 
2 Onderstaande voorwerpen gebruik ik in mijn praktijk. Wat ben ik? 

  

 

 

 

 

 

 

___ ___ ___ ___ ___ 
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HOOFDSTUK 4 

“Media” 
 

Vraag 66:  
In welke clip was de dochter van Barack Obama te zien? 
 

Vraag 67:   
Wie zijn de opvolgers van Pietje Pietamientje? 
 

Vraag 68 t/m 70 gaat over Sociale media!  
Hoe goed ken jij je sociale omgeving? Welke woorden stonden er in de blauwe vakjes? Vul 
de ontbrekende woorden in. 
 

 

 

 
Vraag 68:  Vraag 69:  Vraag 70:  

 
Vraag 71:  

Welke 70 jarige ex presentator speelt een kleine rol in de speelfilm "Kras Lot”? 
 

Vraag 72:   
Wie was de winnaar van de "slimste mens” in 2018? 
 

Vraag 73 t/m 75: In 2018 zijn de smurfen 60 jaar oud. 
 

Vraag 73:  
Wie heeft de smurfin bedacht en gemaakt?  
 

Vraag 74:  
Wat is het lievelingseten van de smurfen? 
 

Vraag 75:  
Wat is de naam van de roodharige kleuter? 
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Vraag 76 t/m 80: Meneer den Uil is in 1968 geleden voor het eerst op de tv verschenen. 
 

Vraag 76:  
Wat is het favoriete eten van Lowieke?  
 

Vraag 77:  
Waar ging Bor heen als hij boos of bedroefd was?  
 

Vraag 78:  
Wat hadden Willem en Ed altijd bij?  
 

Vraag 79:  
Wat had Momfer altijd in zijn mond?  
 

Vraag 80:  
Welke drie acteurs gaven de stemmen aan de dieren uit de Fabeltjeskrant? 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vraag 81 t/m 85: Carnavals liedjes 
 

Vraag 81:  
Wat zocht Toon?  
 

Vraag 82:  
Wat deed Adam?  
 

Vraag 83:  
Wat stond er bij Wim op de deur?  
 

Vraag 84:  
Wat stond er bij Andre in de gang?  
 

Vraag 85:  
Wat had Flip op zijn hoofd? 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vraag 86:  
wat is de best verkochte Nederlandstalige single?  
 

Vraag 87:   
Wat is het verschil tussen Lucky Luke voor het jaar 1983 en na 1983? 
 

Vraag 88:   
Welk lied staat op nummer 1 in de "evergreen top 1000" van de NPO? 
 

Vraag 89 t/m 93: Muziek fragmenten 
 
Ga naar onze website. Luister naar de fragmenten en geef titel en 
artiest. 
 

Vraag 94: Zegenrijk 
1. In welk jaar is Zegenrijk opgericht? 
2. Zegenrijk beheert een helpdesk, van welk programma? 
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HOOFDSTUK 5 

“Oud Gemonde” 
 

Vraag 95:  
Waar bevinden zich de laatste resten van het Gemonds kasteeltje "Roye veldt"? 
 

Vraag 96:  
Waar was de winkel "De Gezusters Geerts" gevestigd? 
 

Vraag 97:   
Wanneer werd de eerste auto-wasserette in Gemonde geopend? 
 

Vraag 98:   
Waar ergens aan de huidige Sint Lambertusweg werd ooit een noodslachthuis ingericht voor fl 750,-?  
 

Vraag 99:   
Wie was de eerste presentator van de "Gemondse Avonden" van de Kulturele Werkgroep?  
 

Vraag 100:   
In welk  jaar is de jongensschool op de hoek Sint-Lambertusweg - Boomstraat gesloopt? 
 

Vraag 101: Heemkunde  
1 Op het middelste glas-in-lood raam achter het altaar in onze Sint Lambertuskerk 
staat naast Goch nog een tweede Duitse plaatsnaam vermeld. Welke plaats 
wordt hier bedoeld? 
 
2 Op het Twijnmeer langs het kerkhof zijn in 2018 enkele eiken omgedaan. 
Hoeveel eiken zijn hier verdwenen? 

Vraag 102:  
Wanneer is de Boerenleenbank in Gemonde officieel opgericht? 
 

Vraag 103:  
Wanneer is de winkel van de familie Van Ruremonde gesloten? 
 

Vraag 104:  
Hoe heet de TROS-show waarin de zesde klassers van de Sint Lambertusschool in 1990 de tweede 
prijs behaalden? 
 

Vraag 105:  
Op welk datum werden er Hollandse eiken geplant in de wijk Hof-Twijnmeer? 
 

Vraag 106:  
Wanneer heeft toneelvereniging Vur Mekaar het humoristische stuk "Kontakt met Kootje" gebracht? 
 

Vraag 107:  
Op welke datum heeft buurtvereniging 't Hof-Twijnmeer haar eerste kindermarkt georganiseerd? 
 

Vraag 108:  
Welke Gemondse leerling was prijswinnaar in de teken- en opstelwedstrijd "Europa van morgen"? 
 

Vraag 109:  
Welke tweeling werd op tweede kerstdag 1987 85 jaar? 
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Vraag 110:  

Wanneer werd de afgebrande zaal van Kloosterzicht weer in gebruik genomen? 
 

Vraag 111:  
Op welke data is het 75 jarig bestaan van de fanfare Sint Lambertus gevierd? 
 

Vraag 112:  
Wanneer is de tiende veldrit van Gemonde verreden rond sportpark De Laat? 
 

Vraag 113:  Assurantiebedrijf Klomp BV 
1 Maak een selfie bij onze klok tussen 21.00 uur en 22.00 uur en voeg de foto 
bij op de usb stick. 
 
2 Op welke leeftijd speelde Jan Klomp voor het eerst op het orgel tijdens een 
H. Mis in de Sint Lambertuskerk?  

 
Vraag 114:  

Wat is de titel van het eerste artikel in de serie van Gemonds Jaarboeken? 
 

Vraag 115:  
Wanneer werden 832 bezwaarschriften uit Gemonde tegen de herindelingsplannen van de provincie 
aangereikt aan de gedeputeerde? 
 

Vraag 116:  
Wanneer kreeg de Gemondse brandweer haar eerste brandweerspuit? (Deze is nog steeds te 
bewonderen in Boxtel) 
 

Vraag 117:  
Wie waren de eerste Gemondse huisartsen? 
 

Vraag 118:  
Wie waren de twee chauffeurs van het transport van hulpgoederen naar Wit-Rusland in 1993? 
 

Vraag 119:  
Vanaf welk jaar rijdt de buurtbus Oirschot - Sint-Michielsgestel door Gemonde? 
 

Vraag 120:  
Nieuwjaarsnacht wordt Gemonde opgeschrikt door de brand in een woning. Welk pand werd zwaar 
beschadigd?  
 

Vraag 121:  
Waar bevindt zich volgens de krant in Gemonde een agrarisch villaparkje? 
 

Vraag 122:  
Hoeveel graden vroor het op de dag dat de KVO een excursie maakt naar Douwe Egberts? 
 

Vraag 123:  
Op welke datum openen Henk en Brigette van de Pasch hun pompstation? 
 

Vraag 124:  
Met wie waren Jenneken en Metken getrouwd?  
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HOOFDSTUK 6 

“Wetenswaardigheden” 
Vraag 125:   

Dotter is het verouderde woord voor .......? 
  

Vraag 126: Lian Bolwerk uitvaartverzorging 
1 wat is de startdatum van mijn bedrijf? 
2 Met welk land  heeft Nederland een overeenkomst over 
het gebruik van een onderscheiding, hoe heet deze? 

 
Vraag 127:   

Van wie leerde koning Willem-Alexander zijn Haagse accent? 
 

Vraag 128:  
In welke Nederlandse gemeente werden 700 mensen medisch gestest na een uitbraak van open 
tuberculose? 
 

Vraag 129:  
Hoe heet de Italianse variant van verstoppertje spelen? 
 

Vraag 130:  
Hoe heten de moderne hieroglyfen? 
 

Vraag 131:  
Hoeveel microben worden met een goede tongzoen uitgewisseld? 
 

Vraag 132:  
Waar vond het 2de wonder van titus Brandsma plaats? 
 

Vraag 133: Geerts Advies groep 
 
Wat voor vreemds was er in de week van 10 december 2018 te zien 
op het kantoor van Geerts Adviesgroep? 
 

Vraag 134:  
Welk bekend boekwerk werd dit jaar voor het laatst rondgebracht en verscheen dit jaar voor het 
laatst? 
 

Vraag 135:  
Voor wie zijn de energiedrankjes in eerste instantie ontwikkeld? 
 

Vraag 136:  
Onder welke titel staat het rijke roomse leven online bij het BHIC? 
 

Vraag 137:  
Wie is de 1ste vrouwelijke kamerheer? 
 

Vraag 138:  
Welke stadia moeten de "witte zusters" doorlopen om toe te kunnen treden tot de congregatie? 
 

Vraag 139:  
Jantje beton bestaat 50 jaar, wie is de maker van het beeldje van Jantje beton? 
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Vraag 140:  
Waar liggen de grotten waar een voetbalelftal was opgesloten? 
 

Vraag 141: Stukadoor & afbouwbedrijf Jos Bolwerk 
 
1 Waar is de bekendste en de beste gipsmijn van Gyproc in europa  
2 Hoeveel stukadoorsbedrijven zijn er op de Sint-Lambertusweg  En benoem ze  
 

Vraag 142:  
De militaire Willemsorde is een hoge onderscheiding, welke 2 vrouwen hebben deze Willemsorde 
mogen ontvangen? 
 

Vraag 143:  
De politie heeft een langere wapenstok, hoeveel langer is deze stok dan de oude stok? 
 

Vraag 144:  
Leidse studenten hebben veel last van een bepaalde aandoening, welke is dat?  
 

Vraag 145:  
Nederland heeft twee vulkanen, welke zijn dat? 
 

Vraag 146:  
De glasbak bestaat 40 jaar, waar werd de eerste glasbak van Nederland geplaats? 
 

Vraag 147:  
In enkele brieven van Anne  Frank zijn sommige zinnen onleesbaar gemaakt, waarom is dat? 
 

Vraag 148:  
Wat betekend de afkorting DDDDD 
 

Vraag 149: Van Vught Financieel Risicobeheer 
1 Van wie is de stem wlke je hoort op de voicemail van Van Vught Financieel 
Risicobeheer  
2 De kans dat in Europa veel schade wordt veroorzaakt door zware stormen en 
buien neemt toe. Hoe komt dit ? 

Vraag 150:  
Door welke oorzaak worden de verdedigingswerken van de stad 's Hertogenbosch uit 1629 weer 
zichtbaar? 
 

Vraag 151:  
Maarten van de Weijden heeft de elfstedentocht (bijna) gezwommen, hoe werd tijdens zijn tocht zijn 
temperatuur gemeten? 
 

Vraag 152:  
Met pasen staat het Pietersplein vol met bloemen, deze bloemen zijn vaak een prooi voor de vele 
meeuwen, zo niet in 2018, waardoor zijn de meeuwen dit jaar niet aan de bloemen gekomen? 
 

Vraag 153:  
Maak het Meierijse gezegde af: "Houd God voor ogen en de vrouw in den errem. Het eerste is ......." 
 

Vraag 154:  
Een Amerikaanse missionaris die in november 2018 inheemse bevolking wilde bekeren is door een 
pijlenregen gedood, hoe heet de stam die hij wilde bekeren?  
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HOOFDSTUK 7 

“Hoe zit dat nou?” 
 

Vraag 155: Wat staat hier?  

 
 

Vraag 156: Ik hoor je niet? 
Ga naar onze website. Bekijk het filmpje en geef antwoord op de vraag die wordt gesteld. 
 

Vraag 157 t/m 160: Schrijf van onderstaande de som op. 
 

  

Vraag 157:  Vraag 158:  

  

Vraag 159:  Vraag 160:  

 
Vraag 161 t/m 166: Cryptisch vragenlijstje 
 

Deze rugzak ontsiert je huid ... Dit kledingstuk zit te mekkeren aan je voeten … 
Vraag 161:  Vraag 162:  

 

Camping vis … Deze uitsmijter hangt in de auto ... 
Vraag 163:  Vraag 164:  

 

Dit orgaan is vervelend ... Mark van de Veerdonk heeft dagelijks een praatje op Omroep 
Brabant. Een van zijn raadseltjes is: Wat is Sinterklaas met een 

zaklamp? 
Vraag 165:  Vraag 166:  

 
Vraag 167:  

Welk symbol ontstaat met het in een X-Y diagram uittekenen van deze formule? 
 

( x^2 + y^2 -1 ) )^3 -x^2*y^3 = 0 
 

Vraag 168:  
Tijdens de JoodsRomeinse oorlog werd Josephus met 140 andere Joodse rebellen opgesloten in een 
grot. De rebellen verkozen zelfmoord boven overgave. Ze besloten om in een kring te gaan staan en 
om de beurt de persoon links te vermoorden tot de laatste persoon overbleef en zelfmoord zou 
plegen. Nummer 1 dood nummer 2, nummer 3 door nummer 4, nummer 5 dood nummer 6, enz.  
Maar Josephus en een andere persoon hadden het niet zo begrepen op deze eliminatie, en 
bedachten een manier hoe zij als laatsten konden overblijven om zich nadien aan de Romeinen over 
te geven. Op welke posities in de kring stonden beide personen? 
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Vraag 169:  

Welk molecuul is dit? (zowel echte naam als afkorting) 
 

Vraag 170:  
Welk kleding materiaal wordt gemaakt met het antwoord van 
bovenstaande vraag 169? 
 

Vraag 171:  
Wie is de moordenaar? 
 

Vraag 172:  
Geen enkele feitenkennis nodig. Beantwoord de volgende tien 
vragen met een geheel getal, waar/niet waar of iets anders. 
Tussen haakjes is achter de vragen aangegeven welke 
antwoorden mogelijk zijn. 
 
1)   Wat is het totaal van alle numerieke antwoorden van deze quiz? [getal]  
2)   Hoeveel vragen in deze quiz hebben als antwoord ""WAAR""? [getal] 
3)   Waar of niet waar: het antwoord op vraag 1 is het hoogste numerieke antwoord van deze quiz. 
[W/NW]  
4)   Hoeveel antwoorden zijn hetzelfde als dit antwoord, inclusief dit antwoord zelf? [getal]  
5)   Waar of niet waar: alle numerieke antwoorden van deze quiz zijn positief. [W/NW]  
6)   Wat is het gemiddelde van de numerieke antwoorden op deze quiz? [getal]  
7)   Waar of niet waar: Het antwoord op vraag 4 is groter dan het antwoord op vraag 2. [W/NW]  
8)   Wat is het antwoord op vraag 1 gedeeld door het antwoord op vraag 8? [getal]  
9)   Waar of niet waar: het antwoord op vraag 6 is gelijk aan het verschil tussen antwoord 2 en 4 
minus het product van de antwoorden 4 en 8. [W/NW]  
10) Wat is het antwoord op deze vraag? [getal, W/NW of een zoetwatervis]  
 

Vraag 173: Schaakvraag 
Wit aan zet. Schaakmat in 2 zetten. Welke zetten? 
 

Vraag 174: Knikkergek 
Vijf knikkers van verschillende groottes worden in een conische koker 
geplaatst. Ieder knikker is in contact met de knikker onder en boven 
zich en met de rand van de koker. De kleinste knikker heeft een straal 
van 8 mm, de grootste een straal van 18 mm. Wat is de straal van de 
middelste knikker? 
 

Vraag 175: Schaakvraag  
Wit aan zet. Schaakmat in 2 zetten. Welke zetten?  
 

Vraag 176:  
Knip de puzzelstukjes van de quizbijlage uit en puzzel maar. Beantwoord de 
vraag op de achterkant. 
 

Vraag 177:  
Verleg 2 lucifers. Wat is het grootste getal dat je kunt 
maken?  
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HOOFDSTUK 8 

“Flora en Fauna” 
 

Vraag 178:  
Welke vogel koert met drie lettergrepen en klinkt als een fagot? 
 

Vraag 179: Lutra hout en DHZ produkten 
 
1 Hoe vaak komt er een bedrijfsauto van Lutra in beeld op de website van Lutra.? 
 
2 welke stad is duidelijk te herkennen op de maatwerk foto’s van Lutra. 
 

Vraag 180:  
Welke vogel was voor de oude Egyptenaren heilig en bij veel Nederlanders nu minder geliefd? 
 

Vraag 181:  
Welke vogel produceert tijdens de balts een merkwaardig 
geluid dat doet denken aan het mekkeren van een geit? 
 

Vraag 182:  
Van welke boom zijn deze knoppen? 
 

Vraag 183:  
Hoe kun je een vrouwtjes adder onderscheiden van een 
mannetjes adder? 
 

Vraag 184: Loonbedrijf Gaakeer 
 
1 Hoeveel liter diesel is er in 2018 verbruikt bij Gaakeer? 
2 Wat is het totale vermogen in pk s van alle tracktoren bij Gaakeer opgeteld? 
 

 
Vraag 185:  

Graspiepers nestelen op de grond en boompiepers in de boom. Waar of niet waar? 
 

Vraag 186:  
Is een pulletje vegetarisch? 
 

Vraag 187:  
Heeft een roos doornen? 
 

Vraag 188:  
Wat is de kleinste eend van Nederland 
 

Vraag 189:  
Deze knoppen herken je op de tast. Welke boom is dit? 
 

Vraag 190: Flowers by Lia 
 
1 Voor Pasen geeft Lia twee paasbloemschikworkshops in Kloosterzicht, op welke 
data zijn deze? 
2 Zijn de bloemschikworkshops inclusief of exclusief alle benodigdheden? 
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Vraag 191:  
Welke vruchten komen er aan deze boom? 
 

Vraag 192:  
Hoe heet de landbouwmethode die twintig keer zo weinig 
water nodig heeft als de openluchtlandbouw? 
 

Vraag 193:  
Wat hebben de sering, de kastanje en de tulp met elkaar te 
maken? 
 

Vraag 194: Beestjes.  
Zet 2 personen (steeds dezelfde) met 6 verschillende diersoorten op de foto. Zet deze 
op de USB-stick. 
 

Vraag 195: Bloemenhotel 
Ga vanavond naar Het Bloemenhotel en kijk naar het bloemstuk 
zoals op de foto. Geef daarna antwoord op onderstaande vraag:  
Welke bekende bloem mist er onder de glazen stolp in dit 
‘sprookjesachtige’ bloemwerk? 

 
Vraag 196:  

Elke plant behoort tot een geslacht met een wetenschappelijke naam.  
Welke soort doet denken aan een omroep?  
 

 Vraag 197 t/m 200: Wat zijn de smaken van de volgende likeuren? 
 

    
Vraag 197:  Vraag 198:  Vraag 199:  Vraag 200:  

 
Vraag 201: Koek, chips en snoep.  

Welk kind houdt er niet van! Jullie hebben een snoepzak meegekregen met allerlei verschillende 
lekkernijen. Weten jullie de naam van deze snoepjes? Let op:  het gaat om de naam van het snoep, 
niet het merk. 
 

Vraag 202: Agri Bouwmarkt 
1 De winkelier achter Agri Bouwmarkt is een oer-Gimmese; wat is zijn 
geboortedatum?  
2 Betreffende winkelier komt uit een groot Brabants gezin. Hoeveel broers en 
zussen heeft hij eigenlijk?  
 

Vraag 203:  
Onder welke twee namen is de zwam op bijgaande foto bekend? 
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HOOFDSTUK 9 

“Jeugd” 
 

Vraag 204:  
Bassie en Adriaan speelden, in hun tv series, altijd een clown en een 
acrobaat, welke twee andere rollen speelden zij nog meer?  
 

Vraag 205:  
In welk jeugdprogramma op tv.  komen de volgende personen voor? Bep 
Brul – Fats – Bomhoff. 
 

Vraag 206:  
Wie is de vriend van de eigenwijze kinderen Teun – Toon en August? 
 

Vraag 207:  
In welke kinderserie is Mieke verliefd op Toby? 
 

Vraag 208:  
Bumba heeft vele vriendjes. Hoe heten de Olifant? – de aap? – de hond? 
 

Vraag 209:  
Hoe heten Buurman en Buurman? 
 

Vraag 210:  
Welk huisnummer heeft de buurman met een baret? En degene met een muts? 
 

Vraag 211:  
Moffel en Piertje beleven van alles in een leerzaam tv. programma, welk programma?  
 

Vraag 212:  
Wie vormt meestal een geheel met Annie en Clarabel? 
 

Vraag 213:  
Hoe heet het vriendje van Winnie de Poeh wat ondergronds leeft? 
 

Vraag 214:  
Van welke jonge dame waren de vriendjes; Kwark – Tato en ’t Heertje? 
 

Vraag 215:  
Geef antwoorden op de vragen bij de plaatjes. 

   
1 Hoe heet deze strip? 2 Hoe heet dit spel? 3 Hoe dit spel? 
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4 Hoe heet dit spel? 5 Hoe heet dit spel? 

 
Vraag 216: Emoji 

Geef de echte / originele betekenis van onderstaande emoji. 
 

   
1 2 3 

   
4 5 6 

   
7 8 9 

 
10 
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HOOFDSTUK 10 

“Lekker erop uit! 
Vraag 217:  

Ga met zoveel mogelijk parkeerschijven op de foto. Lever de foto in op de 
bijgeleverde usb stick.  
 

Vraag 218:  
Hoeveel “knoppen” staan er op het hek rond het kerkhof? 
 

Vraag 219:  
Op welke adressen in Gemonde hangt een AED? Tel de huisnummers op en noteer de som. 
 

Vraag 220: Tankstation Schellekens 
1 In welk jaar is tankstation Schellekens gestopt met de verkoop van LPG? 
2 Kom naar tankstation Schellekens en zoek 4 produkten op de lichtkrant die bij 
ons verkrijgbaar zijn? 

 
Vraag 221:  

Maak een foto met de poort waar “Bugje” op staat? En voeg de foto bij op de USB-stick.  

 
Vraag 222:  

Uitgelegde vlakken op het gras bij Datmunda. Wat zijn de oppervlakten van de vlakken? 

 
Vraag 223 t/m 227: “Weten uit welke hoek de wind waait”.  
In Gemonde zijn verschillende schoorsteenkappen versierd met een windroos. Welk adres 
hoort bij onderstaande schoorsteenkappen?  

 

   
Vraag 223:    

   
Vraag 224:    
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Vraag 225:    

   
Vraag 226:    

   
Vraag 227:    

 

Vraag 228 t/m 230: Get the Picture.  
Hieronder zie je 3 foto’s. Maak deze foto zo precies mogelijk na. Kijk naar locatie, houding van de 
personen in de foto, perspectief etc. Zet je foto op de bijgeleverde usb stick. 
 

    
Vraag 228:  Vraag 229:  Vraag 230:  

 
Vraag 231:  

In Gemonde staan verschillende electra huisjes / kasten. In welke straat staan de huisjes / kasten met 
de volgende nummers?  

103.591 103.518 103.656 103.588 103.589 
 

Vraag 232: ‘t Lambertje 
1 Welke datum opende  cafetaria 't Lambertje voor het eerst haar deuren? 
 
2 Ga bij 't Lambertje naar de menu schermen kijken. Welke andere afbeelding  heb je 
gezien?  Open tot 22:00 uur. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh98S2pv7dAhWPKFAKHaifARYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sint-michielsgestel.nl/inwoners/nieuws/bekijk/artikel/bin-in-uw-buurt-gemonde/&psig=AOvVaw3CYJY48P3N1hytO0UxNpzy&ust=1539344258346157
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Vraag 233: WallaMe-opdracht 
- Ga naar website http://Walla.me.  
- Installeer WallaMe op je smartphone.  
- Log in bij WallaMe. 
- Druk op het vergrootglas icoon.  
- Druk daarna op de wereldbol icoon en zoom in op Gemonde.  

 
Er staan 9 plaatsen aangegeven. Ga naar deze plaatsen.  
 
- Druk op het oog icoon en richt de smartphone op het object welke op de foto te zien is.  
- Er verschijnt een woord.  
- Zet alle 9 woorden op de goede volgorde om een zin te maken.  
- Schrijf deze zin op. 
 

Vraag 234:  
Noem de adressen waar deze levensbomen te vinden zijn. Tel de huisnummers op en noteer de 
uitkomst. 
 

 
1 

  
2 3 

  
4 5 

 

 
 

http://walla.me/

