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Voorwoord 
 
Welkom bij de vierde Gemondse dorpsquiz. Deze quiz bestaat uit diverse vragen en 
(buiten) opdrachten, lees de opdrachten goed door. 
 
Creatieve opdracht 
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 sportieve opdracht. TIP, voor de goede uitvoering van deze opdracht heeft u al een mail 
ontvangen. 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 20:45u verwachten wij twee teamleden in zaal Kloosterzicht voor het uitvoeren van een 
technische opdracht, ingang via de zijdeur. De deur sluit om 20:55u.  
TIP, zorg zelf voor goed gereedschap. 

 
Antwoordenformulier 
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; allen voorzien van een prefix die 
overeenkomt met uw teamnummer, bv Team 01 foto xyz) 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 25 januari in zaal Kloosterzicht, 
aanvang 20:30u 
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Creatieve opdrachten 
 
1. Stripverhaal 
 
Op of na 20 december heeft de teamcaptain via email onderstaande opdracht ontvangen: 
 

Maak een Stripverhaal met als titel;  
“ Asterix, Kuifje en Spiderman bevrijden Gemonde van de Romeinen”. 
 
We laten alles over aan uw creatieve geest, maar ………. 
Het verhaal moet zich afspelen in Gemonde in de Romeinse tijd en de volgende 
personen/zaken moeten er minimaal in voorkomen;  

• Asterix 
• Kuifje 
• Spiderman 
• Gemonde 
• Romeinen 
• Autoped 

 

Als u kiest voor het maken van een filmpje dan mag dit max. 3 minuten duren. 

 
 
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: Begin 2019 zijn er in Gemonde  nieuwe straatnaamborden geplaatst. Een aantal hiervan 

is nooit eerder geplaatst. Geef de naam van het "nieuwe" straatnaambord en de namen 
van de straten waar tussen de "nieuwe" straat loopt. 

 
Vraag 2: Gemonde heeft één straat met 4 straatnaamborden Welke straat is dit en welke letter 

ontbreekt op 1 bord.  
 
Vraag 3: Welke Gemondse  Zonnebloem vrijwilliger werd in Boxtel in het zonnetje gezet vanwege 

ruim 25 jaar inzet? 
 
Vraag 4: Bij het Gilde is een groep vrouwelijke muzikanten actief. Welk instrument bespelen zij? 
 
Vraag 5: Op de verkiezingslijst van de provinciale staten stond een voormalig Gemondenaar. Wie 

was dat en op welk nummer stond hij? 
 
Vraag 6: Assurantiebedrijf Klomp 

1. Ga naar www.klompbv.com en bereken de inboedelwaarde van 
een alleenstaande man van 38 met een bruto maandinkomen 
van € 2.180,25. Aan zijn huurwoning heeft hij zelf voor  
€ 10.000,00 de keuken en badkamer verbouwd. De oppervlakte 
van de woning bedraagt 89 m2 en de fietsenschuur van 12 m2. 
 

2. Maak een foto van 1 teamlid samen met een klomp opener en 
een paar echte houten klompen aan de voeten. Zet deze foto op 
de Usb stick. Wie geen klomp opener heeft kan er één ophalen 
op Dorpstraat 2. (Let op: er zijn verschillende modellen van de 
klomp opener in omloop.) 

 
Vraag 7: Wie werd in februari bezorger van de maand van de Brug? 
 
Vraag 8: In januari toonden enkele Gemondse ouderen een filmpje in de gemeenteraad. Wat 

wilden zij laten zien? 
 
Vraag 9: Jos Bolwerk nam deel aan de Open Imkerdag waarvan een mooi artikel in de krant 

verscheen. Wie stond er op de foto bij dit artikel?  
 

Vraag 10: Welk Gemonds product won in 1927 het predicaat "de meest smaakvolle uit de 
omgeving"? 

 
Vraag 11: Wie gaat er met zijn kruiwagen naar het  Gemonds Repair cafe? 

 
Vraag 12: Welke Gemondse vereniging ging, samen met Burgemeester Pommer, voorop in de 

polonaise bij zijn afscheid? 
 

Vraag 13: Wie was nieuw in de mullukkan? 
 

Vraag 14: Welke inwoner van Gemonde kreeg een taart van Ad Verhoeven en Peter Raaijmakers?  
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Vraag 15: Welk echtpaar verhuisde enkele jaren geleden, maar bleef in dezelfde straat wonen en 
kon ook het huisnummer in de omgekeerde volgorde zetten ? 

 
Vraag 16: Veelal vindt de huisnummering plaats vanuit de kern. In Gemonde is dit vaak niet het 

geval? Waarom is dit zo in Gemonde? 
 

Vraag 17: In Gemonde wonen veel families met een dier in hun naam. Welke dieren komen voor in 
de familienamen van Gemonde? Noem dier en familienaam. (Een dier mag maar 1x 
vermeld worden.) 

 
Vraag 18: De H. Lambertus is de patroon van Gemonde. Waar wordt een deel van zijn schedel 

bewaard? 
 

Vraag 19: Welke Gemondenaar gaf uitleg over de Hereboeren aan Koning Willem Alexander? 
 

Vraag 20: DT Coaching & Personeelsadvies 
1. Hoe vaak staat de naam 'DT Coaching & Personeelsadvies' op de 

website van DT Coaching & Personeelsadvies, 
www.dtpersoneelsadvies.nl? De kop- en voetteksten en vaste 
onderdelen, die op iedere pagina terugkomen, hoeven maar één 
keer meegeteld te worden. Op de pagina 'nieuws' hoeven de 
nieuwsitems niet geopend te worden, maar alleen de tekst die 
op de pagina al getoond wordt. 

2. Hoeveel jaar zit Daniëlle Toelen al in het vak van 
personeelszaken / HR-advies? 

 
Vraag 21: Bij het herdenkingsmonument aan de Gemondse Beemd zijn twee (passende) bloemen 

geplant. Welke zijn dat? 
 

Vraag 22: Welke Gemondenaar zit al 40 jaar op een stembureau? 
 

Vraag 23: "Irene meer dan een club". Met welke club werd Irene vergeleken ?  
 

Vraag 24: Waar in Gemonde kun je locomotieven kopen? 
 

Vraag 25: Welke Gemondenaar is bezig met een "knarrenhof"  
 

Vraag 26: Wie doneerde haar haar (vlechten van 40 cm lang) aan stichting Haarwensen?  
 

Vraag 27: Wie is de nieuwe pastoraal werker? 
 

Vraag 28: Als je Boxtel binnen rijdt dan staat er bij de rotonde een groot beest. Wat is dit voor een 
dino? 

 
Vraag 29: Fanfare Sint Lambertus heeft samen met een koor een pop en rock concert gegeven. Wat 

is de naam van dit koor? 
 

Vraag 30: Hoeveel huizen staan er in de planning in de omgeving van de Rietstok? 
 

Vraag 31: Wat is de naam van het paar dat regeerde over Gemonde tussen 1 en 6 maart? 
 

Vraag 32: Welk kanaal doorsnijdt de Dommel? 
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Vraag 33: Lutra 
1. Naar welke gemeente gaat Lutra verhuizen in 2020? 

 
2. In welke straat en huisnummer moet dat gebeuren? Tip: In deze 

straat zijn meer bedrijven die de toekomst in de buurt hebben. 
 

Vraag 34: Wat kost een enkele trip in de boodschappenplusbus? 
 

Vraag 35: Wie beet het spits af bij het matinee in Kloosterzicht? 
 

Vraag 36: Vier leerlingen van de St Lambertusschool (Dyon, Neal, Bart en Kevin) mochten onder 
begeleiding van meester Benno een ochtend naar een Gemondse activiteit. Welke 
activiteit was dat? 
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HOOFDSTUK 2 

“Sport” 
 

Vraag 37: Welk Gemonds meisje werd in 2019 2 x Ned. Kampioen ? 
 

Vraag 38: Wie is in 2019 Brabants kampioen in de klasse AB-B? 
 

Vraag 39: Welke Nederlander in 2019 deed mee aan "the Arnold Classic"? 
 

Vraag 40: Wat is de naam van de hond van PHV Steeds Vooruit die in 2019 op de certificaat keuring 
te Helmond 435 punten haalde?  

 
Vraag 41: Menteam van Aarle nam in 2019 deel aan het Nederlands kampioenschap mennen 

enkelspan.  Helaas moesten zij hun deelname staken. Waarom? 
 

Vraag 42: Wie uit Gemonde liep de Rajalta Rajalta in 2019? 
 

Vraag 43: De positie van Kiki Bertens op de wereldranglijst wordt steeds beter, op welke plek stond 
zij in 2018 ? 

 
Vraag 44: Waar had Lieke Martens last van tijdens het WK in 2019? 

 
Vraag 45: Lance Armstrong moest zijn dopinggebruik bijna al zijn overwinningen afstaan, welke 2 

overwinningen blijven in de boeken staan? 
 

Vraag 46: Medisch Pedicure Brabant 
1. Hoeveel voetjes staan er in mijn logo? 

 
2. Welk jaar heb ik het diploma "Medisch Pedicure in de sport" 

gehaald? 
 

Vraag 47: Op welke berg werd de etappe van de Tour de France in 2019 stil gelegd? 
 

Vraag 48: Wie trok in 2019 op 15 mei het shirt "energie direct.nl" uit en deed op 11 augustus het 
shirt "brainport Eindhoven" aan? 

 
Vraag 49: Wie is de beste doelvrouw van de wereld 2019? 

 
Vraag 50: Wat is 1.59.40? 

 
Vraag 51: ?? Open het bijgeleverde Floppy en vul het antwoord in. 

 
Vraag 52: Welke straf staat er, volgens het regelboek op een "tweede overtreding" in een 

tenniswedstrijd?  
 

Vraag 53: Wie werd in 2019 kermiskoning van het Gemondse Gilde? 
 

Vraag 54: Petra van Esch is bekend om haar dressuurpaarden. Hoe oud is een paard als Petra start 
met de opleiding? 

 
Vraag 55: Vv Irene vierde in 2019 hun 75 jarig jubileum. Wie was de aanvoerder van het "World 

Master Team" die de hand schudde van Irene aanvoerder Sluiter?  
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Vraag 56: Welke jonge Gemondse karter won in 2019 in Mariembourg de hoofdprijs in de Honda 

Cadet 160cc klasse? 
 

Vraag 57: Tegen welke ploeg boekte Irene zijn eerste zege van het seizoen 2019/2020? 
 
Hoe heten onderstaande mascottes en van welke voetbalploeg zijn ze? 
 

   
Vraag 58:  Vraag 59:  Vraag 60:  

   
Vraag 61:  Vraag 62:  Vraag 63:  

 
Vraag 64: Welke Nederlandse atlete won in 2019 de "Marathon des Sables", de marathon van het 

zand?  
 

Vraag 65: Simone Biles heeft een nieuw "element" in vloeroefening opgenomen. Wat is de naam 
van deze oefening? 

 
Vraag 66: Welke proftennisser speelt met een metalen heup? 

 
Vraag 67: Welke twee (roodharige) zusjes schaatsen samen bij de wereldbeker wedstrijden? 

 
Vraag 68: Voetbal Vereniging Irene 

1. Wie zijn namens vv Irene de 5 nieuwe organisatoren van de 
jaarmarkt in Gemonde en hoe oud zijn deze personen 
gezamenlijk? (in hele jaren) 

2. Voor de hoeveelste keer wordt de jaarmarkt in 2020 in Gemonde 
door Irene georganiseerd? 

 
Vraag 69: Wie won in 2019 de “Gerrit Schulte trofee”? 

 
Vraag 70: Wie is de opvolger van Arie Luyendijk in de IndyCar series? 

 
Vraag 71: Welke twee skiënde zusjes moeten kiezen tussen Oostenrijk en Nederland? 

 
Vraag 72: In welke jaren won Johan Cruijff de Gouden bal? 

 
Vraag 73: Welke ploeg won het ploegenklassement in de Tour de France van 2019? 

 
Vraag 74: Welke sportdiscipline oefent met "propeller"? 
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HOOFDSTUK 3 

“Ons mooie Gemonde” 
 

Vraag 75: vd Pasch Tegelwerken 
 

1. Welk jubileum vierde vd Pasch Tegelwerken in september van 
2019? 

2. Op welke drie plaatsen in Gemonde vind je ons reclamebord? 
 
We rijden er bijna dagelijks voorbij maar weet jij ook waar het volgende staat? 
 

Vraag 76: Nr 1131967. 
Vraag 77: Fax 073-5516977 
Vraag 78: "de 4 klank" 
Vraag 79: "meisje uit de hoogte" 
Vraag 80: “Smits en Lammers bv” ? 
Vraag 81: 27 t/m 33 

 
Vraag 82: Gemondse huizen krijgen steeds meer een eigen naam.  

Bij welk adres hoort Beeksche Buiten? 
 

Vraag 83: Cafetaria ’t Lambertje 
1. Noteer de hoeveelheid gebakken friet bij het 10-jarig jubileum in 

Boxtel. 
 

2. Wat is de spreuk die in de cafetaria op de muur staat? 
 

Vraag 84: Rene Schuurmans zong een speciaal lied voor de organisatie 
van: Gemonde gaat los. Welk lied was dat? 

 
Vraag 85: Waar precies is deze foto genomen? 

 
Vraag 86: Wie waren in 2019 de exploitanten van de schietsalon op de 

kermis? 
 

Vraag 87: Lian Bolwerk Uitvaartverzorging 
1. Tegenwoordig wordt soms bij een overledene een lichte 

balseming toegepast, hoe heet deze balseming? 
2. Lian Bolwerk verzorgt uitvaarten in de ons omliggende plaatsen, 

in hoeveel plaatsen is zij actief? 
 

Vraag 88: Tijdens Gemonde Graaft Geschiedenis werd er in  de 
Lariestraat een mysterieus metalen voorwerp gevonden. Wat 
was dit? 
 

Vraag 89: Waar vindt u dit leuke stekkie? (Precieze omschrijving)  
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Vraag 90: Buurtvereniging Hoog Gemonde 
 

1. Welke 2 straten in het buurtgebied van Hoog Gemonde hebben 
in 2019 een naambord gekregen? 
 

2. 2 Hoeveel leden heeft buurtvereniging Hoog Gemonde van 10 
jaar en jonger? 

 
Vraag 91: Wie waren in 2019 de exploitanten van de autoscooter op de kermis? 

 
Vraag 92: Bouwbedrijf Jeroen Schuurmans / Hermes bv 

1. Bouwbedrijf Schuurmans vervaardigd maatwerkmeubels in eigen 
timmerfabriek, hoe heet dit timmerfabriek? 

2. Naast grote bouwwerken helpt Bouwbedrijf Schuurmans u ook 
met kleinere klussen, noem twee werkzaamheden waarmee wij 
u kunnen helpen? 

 
Vraag 93: Waar is deze foto genomen? (Precieze omschrijving) 
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HOOFDSTUK 4 

“Media” 
 

Vraag 94: Door wie en wanneer begon de traditie om beschuit met muisjes te serveren bij 
geboorte? Welke kleur hadden deze muisjes ?  

 
Vraag 95: Wie speelde 1200 keer de rol van Kniertje?  

 
Vraag 96: Van wie is de uitspraak "de vis wordt duur betaald" 

 
Vraag 97: Wie is de schrijver van “ 't schaap met de 5 poten"? 

 
Vraag 98: Hoeveel punten kreeg Duncan Laurence in totaal van België?  

 
Vraag 99: Welke acteur is bekend van "geen bommetje"?  

 
Vraag 100: ?? Open het bijgeleverde Floppy en vul het antwoord in. 

 
Vraag 101: Het Cocktail Trio kon de plaat niet afzetten. Waarom niet? 

 
Vraag 102: Welke Drs. in de economie schreef een bekend lied met wolvengehuil? 

 
Vraag 103: Zegenrijk 

 
1. Op het kantooradres van Zegenrijk (in het gebouw aan het 

grindpad) branden lampen. Hoeveel lampen branden er? 
 
 

Vraag 104: Wie is de succesvolste coach in de "The voice of Holland"? 
 

Vraag 105: Wie heeft het vaakst de gouden Televisiering gewonnen? 
 

Vraag 106: Welke Arthur en Lucas spelen Johann -Sebastiaan Bach op de piano? 
 

Vraag 107: Wie speelt muziek in de films Eric of het kleine insectenboek, Pluk van de Petteflet, De 
wilde stad en de  reclamefilmpjes  van UNOX rookworst? 

 
Vraag 108: Frans Bauer heeft verschillende grote hits gehad, welk lied was zijn eerste grote flop? 

 
Vraag 109: In welke serie speelden Kootje, Lukas en Tante Door?  

 
Vraag 110: Welk meisje uit Eindhoven won in 1959 het "Cabaret der onbekenden"? 

 
Enkele Nederlandse acteurs/actrices in internationale filmproducties, in welke film speelden zij? 
 

Vraag 111: Daphne Dekkers 
Vraag 112: Antonie Kamerling 
Vraag 113: Celinde Schoenmaker 
Vraag 114: Gijs Scholten van Aschat 

 
Vraag 115: Wie speelt de grootvizier Jafar in de nieuwe film Aladdin? 
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Vraag 116: Rutger Hauer speelde in veel films. In een film had hij geen woord tekst. Welke film was 
dat? 

 
Vraag 117: Welke coach zit het langst bij de "The voice of Holland" ? 

 
Vraag 118: Wie presenteerden het gouden televisieringgala 2019? 

 
Vraag 119: Voor wie schreef Andre Hazes het lied "kleine jongen"? 

 
Vraag 120: Wie was de laatste Nederlandse zangeres die het Euro songfestival won? 

 
Noem titel en artiest bij onderstaande ‘songzinnen’: 
 

Vraag 121: "Alleen de vogels vliegen". 
Vraag 122: "En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden". 
Vraag 123: "De wind die is nu gunstig". 

 
Vraag 124: Wie ontving in 2019 de Oeuvreprijs van de BUMA NL Awards? 

 
Noem de Marvel of DC Superhelden bij onderstaande beschrijvingen 
 

Vraag 125: De allereerst bekende mutant. 
Vraag 126: De laatste man (wielrenner) met de verkeerde kleur. 
Vraag 127: Het draait allemaal om Kurt Russel. 
Vraag 128: Buitenaards gif. 
Vraag 129: Vriend van Daredevil die overal een stokje voor steekt. 
Vraag 130: De allereerste liefde van Spider-Man.  
Vraag 131: Zij gaat niet graag naar de kapper. 
Vraag 132: Gesloten kaak. 
Vraag 133: Disney heeft m als witte hond. 
Vraag 134: Geen familie van Donald. 
Vraag 135: Hij speelt altijd de juiste kaart. 
Vraag 136: Hij heeft het niet zo op flerken. 

 
Vraag 137: Maak een filmpje van ±60 seconden met een dansje. Met daarin minimaal de 

bewegingen:  
• De dep 
• De swish 
• De bliz 

• De snake 
• De break 

Vraag 138: Wie was de grootste concurrent voor Duncan Laurence? 
 

Vraag 139: Uw Vaakzaak Willy Schellekens 
1. Hoeveel jaar bestaat komend jaar Uw Vakzaak Willy Schellekens? 

 
2. In welk jaar heeft Joris de zaak overgenomen van de grondlegger 

van het bedrijf? 
 

Vraag 140: Noem de naam van de begin en eindtune van Radio Tour de France. 
 

Vraag 141: Hoeveel keer heeft Zweden, in de afgelopen 30 jaar,  het songfestival gewonnen? 
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HOOFDSTUK 5 

“Oud Gemonde” 
 

Vraag 142: Wat betekent: "een kostuum keren"? 
 

Vraag 143: Langs welke Hoek reed men vroeger (voor 1996) naar Boxtel? 
 

Vraag 144: In 1992 is een boek van een voormalige Gemondenaar in een kleine oplage via de 
Rabobank in Gemonde verkocht. Wat is de titel van dit boek? 

 

Vraag 145: Op welk huidig adres stond de voorloper van café De Swaan?  
 

Vraag 146: In welk jaar zijn de wieken van de molen van Fick verwijderd? 
 

Vraag 147: Heemkunde vereniging Den Hogert 
De heemkunde publiceert een selectie van haar archief via de internetsite www.brabantserfgoed.nl. 
Ga naar deze site en voer de volgende twee opdrachten uit. Let daarbij op mogelijke 
verfijningsmogelijkheden om te zoeken in de linkerkolom. 

1. Geef de zoekterm "Gemonde + Oirschot + Oorschot".  Bij hoeveel 
bidprentjes is de familienaam van de overledene onjuist 
vermeld? 

2. Geef de zoekterm "Gemonde + Geerts + Schellekens".  Bij 
hoeveel schoolfoto's uit 1981 komt deze combinatie van termen 
voor? 

 

Vraag 148: Wanneer heeft Gemonde haar eerste brandspuit gekregen? 
 

Vraag 149: Hoeveel verschillende merken zaten er in de laatste sigarettenautomaat van Gemonde? 
 

Vraag 150: Wie was voor Frans Hendriks dirigent van het koor? 
 

Bij de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1996 waren er in Gemonde veel percelen die in vorm 
sinds 1832 (de invoering van het kadaster) niet zijn veranderd. De volgende 4 vragen hebben 
betrekking op dit onderwerp. De kaarten van 1832 staan op de bijgeleverde usb-stick. 
 

Vraag 151: Zoek naar het perceel C147 onder de voormalige gemeente Schijndel. Wat is het huidige 
kadastrale nummer van dit perceel? 

Vraag 152: Zoek naar het perceel  D471 onder de voormalige gemeente Sint Michielsgestel. Wat is 
het huidige kadastrale nummer van dit perceel? 

Vraag 153: Zoek naar het perceel  C264 onder de voormalige gemeente Boxtel. Wat is het huidige 
kadastrale nummer van dit perceel? 

Vraag 154: Zoek naar het perceel A134 onder de voormalige gemeente Sint Oedenrode. Wat is het 
huidige kadastrale nummer van dit perceel? 

 

Noem de namen van onderstaande katholieke gebruiken. 
 

Vraag 155: Het wassen van de handen na het uitreiken van de communie. 
Vraag 156: Kwijtschelding van zonden. 
Vraag 157: De overledene bewieroken en besprenkelen met wijwater. 
Vraag 158: Wat is de onbevlekte ontvangenis. 
Vraag 159: Waarom is er Erfzonde? 

 

Vraag 160: Wat was de laatste dag van het bestaan van Rabobank Gemonde? 
 



 
 

16 
 

Vraag 161: Wat is de naam van de NSB Burgemeester uit Sint Michielsgestel die gefusilleerd werd?  
 

Vraag 162: Wanneer heeft de heemkunde het hoofd van het Mariabeeld uit de voormalige 
Lourdesgrot bij het klooster ontvangen? 

 

Vraag 163: Waar bevindt zich in Gemonde een agrarisch villaparkje? 
 

Vraag 164: In welk jaar is het kasteeltje Roye Veldt gebouwd? 
 

Vraag 165: Wie heeft de kas uit de pastorietuin overgenomen? 
 

Vraag 166: In welk jaar is Gemonde aangesloten op het gasnet? 
 

Vraag 167: Hoeveel kostte een emmer mulluk bij de in gebruik name van het oude melkfabriek? 
 

Vraag 168: In welk jaar organiseerde gilde St. Joris & St Catharina de eerste Dag voor 
Gemondenaren? 

 
Vraag 169: Gilde St. Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan 

Ga naar de site Gildegemonde.nl 
1. het gilde bied aan niet leden de mogelijkheid om kennis te 

maken met de Gildeactiviteiten zoals schieten en jeu de boules.  
Op welke dagen in maart kunt meedoen aan de 
zondagmorgenactiviteiten? 

2. Ga naar “archief” en open het rekeningenboek. In het jaar 1794 
heeft het Gilde St. Antonius een nieuw vendel laten maken 
hoeveel € heeft dit vendel totaal gekost? 

 
Vraag 170: In welk jaar is de Hooibrug in gebruik genomen? 

 
Vraag 171: Waarom moest vroeger de leerlingen van het lager onderwijs in Gemonde verschillend 

schoolgeld betalen? 
 

Vraag 172: Op welke datum was de grote protestactie "Gemonde bij een"? 
 

Vraag 173: In welk jaar was "Vur mulluk groot en klein, moete in Gimde zijn" het motto van de 
Mullukzuipers? 

 
Vraag 174: Waar wordt dertien keer rond de kerk van de Goddelijke zaligmaker gelopen? 

 
Vraag 175: Dre van Nistelrooy haalde eens de krant met twee goudrenetten. Hoeveel wogen deze 

appels? 
 

Vraag 176: Hoeveel buurtschappen zijn er vroeger in Gemonde geweest? 
 

Vraag 177: Op welke dag wordt de heilige St. Juttemis herdacht? 
 

Vraag 178: In welk boek staan zestig dagelijkse probleemsituaties waar iedereen wel mee te maken 
krijgt? 

 
Vraag 179: Welke pand in Gemonde heeft de laagste WOZ-waarde, peildatum 1-1-2018? 

 
Vraag 180: Duik in je voorraad kast en zoek het product dat het langst over de datum is. Laat dit 

tussen 18.00-20.00u of 21.00-22.30u zien bij Datmunda. Vermeld ook je teamnummer. 
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HOOFDSTUK 6 

“Wetenswaardigheden” 
 

Vraag 181: Waar kun je nog gewoon binnen lopen voor een vers gezet kopje koffie? 
 

Vraag 182: Wie was de ontwerper van de groene brievenbus? 
 

Vraag 183: Wat is de officiële naam van de Nachtwacht? 
 
In ons lichaam circuleren vele stofjes die ons een bepaald gevoel geven. Noem bij elk gevoel de stof 
die dit veroorzaakt: 

 
Vraag 184: zorgt voor een gevoel van genot en blijdschap. 
Vraag 185: zorgt voor binding tussen geliefden, knuffelhormoon. 
Vraag 186: maakt sneller boos en bezitterig, onderdrukt testosteron. 
Vraag 187: stresshormoon - wordt ook aangemaakt als je verliefd bent. 
Vraag 188: liefdespeptide - je gaat blozen en krijgt zwetende handen. 
Vraag 189: beïnvloed het zenuwstelsel - hartslag en ademhaling gaan sneller. 
Vraag 190: helpt bij helder nadenken. 
Vraag 191: werkt prestatievermogen - neemt angst weg - maakt blij 

 
Vraag 192: Koning Willem Alexander werd geïnstalleerd als ridder. In welke orde was dat? 

 
Vraag 193: Wie wordt bezongen in het lied ‘het zoete lieve Gerritje’? 

 
Vraag 194: Van Vught Financieel Risicobeheer 

1. Wat wordt verzekerd met een huurdersbelangverzekering ? 
 

2. Het kabinet wil een verbod invoeren op contante betalingen 
door handelaren. Vanaf welk bedrag wil men dit verbod door 
gaan voeren ? 

 
Vraag 195: Wanneer werd begonnen met de eerste telefoonverbinding Nederland-Engeland? 

 
Vraag 196: Aan de snelweg A12 in België lees je op een loods "Ssst, hier rijpt den ......". Vul in 

 
Vraag 197: Wat doe je als je bankbiljetten kopt? 

 
Vraag 198: Wie heeft de vlag van Italiaanse Republiek het Koninkrijk Italië bedacht 

 
Vraag 199: De Kreeftskeerkring loopt door een aantal landen, welke twee van deze groep landen 

hebben het grootste aantal inwoners? 
 

Vraag 200: Welke bewindsman kreeg kritiek omdat hij zijn autogordel niet aanhad? 
 

Vraag 201: Wie liep er op Prinsjesdag in een outfit van zeewier? 
 

Vraag 202: Welk kamerlid is een kleinzoon van een magazijnmedewerker bij Philips? 
 

Vraag 203: Wie waren de winnaars (1 - 2 en 3) van de spellen onderweg van de avondwandeltocht 
van de Mullukzuipertjes op 27-12-2018? 
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Vraag 204: Wat zijn de namen van de 2 longartsen die weggestuurd zijn bij de antirookclub ? 

 
Vraag 205: 50 jaar geleden was het beroemde "Woodstock festival". Wat is de naam van het 

echtpaar dat gewikkeld in een deken op de hoes van de LP staat? 
 

Vraag 206: Hoe heet de akte van afzwering waarin de Staten-Generaal de Onafhankelijksverklaring 
van Nederland opschrijven? 

 
Vraag 207: Hoe werd vroeger de vaargeul van de Maas aangegeven? 

 
Vraag 208: Op welke dag voor Pasen worden in de kerk de paarse kleuren vervangen door witte 

kleuren? 
 

Vraag 209: ‘s Werelds meest verkochte auto wordt weer opnieuw uitgebracht in Nederland. Welke 
is dat? 

 
Vraag 210: Geerts Adviesgroep 

1. Hoeveel banieren hebben er afgelopen carnaval gehangen aan 
de lantaarnpalen? 

2. Hoeveel mensen werken er vanaf 1 januari 2020 bij Geerts 
Adviesgroep? 

 
Vraag 211: Wat was de slogan van de commissie die het songfestival naar den Bosch moest halen? 

 
Vraag 212: Welke poppen zijn het meest "aangepast" in "Carnaval festival"? 

 
Vraag 213: In welk jaar reed de eerste auto (een zichzelf voortbewegend voertuig)? 

 
Vraag 214: Welke bierbrouwer heeft een brouwerij in Debre Birhan? 

 
Vraag 215: Welke datum is Opa en Oma-dag? 

 
Vraag 216: Wie was de organisator van de eerste klimaatmars van scholieren in den Haag? 

 
Vraag 217: Wie is de winnaar van de "slipper 2018"? 

 
Vraag 218: Welke stripheld werd in 2019 90 jaar oud? 

 
Vraag 219: Wat betekent Huawei? 

 
Vraag 220: Wat heeft de fietsbuis van de Benelux-tunnel met de Nederlands Literatuur te maken? 

 
Vraag 221: Welk dier heeft, relatief gezien, de grootste ogen van alle zoogdieren? 

 
Vraag 222: Zet in de juiste volgorde van groot naar klein naar groot: Monaco, Efteling, Vaticaanstad, 

Vondelpark. 
 

Vraag 223: Wie zei op zijn sterfbed "Doodgaan, dat is wel het laatste dat ik zal doen"? 
 

Vraag 224: Hoeveel inwoners telde Nederland op 1 januari 1982? 
 

Vraag 225: "Welk dier vormt de grootste bedreiging voor onderzeekabels?” 
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Vraag 226: Wat is de naam van de legerhond die Abu Bakr achtervolgde? 
 

Vraag 227: Waar staat de heksenboom van Kaat? 
 

Vraag 228: Wie had tot 2019 het Nederlands hitterecord? 
 

Vraag 229: Leefbaarheidsgroep 
 

1. Wat is de naam van de eerste secretaris van de 
leefbaarheidsgroep Gemonde? 

 
 

Vraag 230: Welke mensen hebben het speciale MC1R-gen? 
 

Vraag 231: Waardoor mochten (wegen-)bouwers en tuinders enkele maanden bijna niet werken?  
 

Vraag 232: Wie was als "kinderkoning" aanwezig bij de troonrede? 
 

Vraag 233: Hoe heet de kapitein van de Nachtwacht? 
 

Vraag 234: Welk bedrijf maakt reclame waarbij je je vingers aflikt?  
 

Vraag 235: Wat is er dubbel aan dubbel bier? 
 

Vraag 236: Wat is het rijkswegnummer van een snelweg die ongeveer +- 1.5km lang is? 
 

Vraag 237: Wat is de naam van het oudste treinstation die is gebouwd in opdracht van koning 
Willem III? 

 
Vraag 238: Wat betekend code 7500? 

 
Vraag 239: Vakgarage Schelle 

1. Wat kost bij vakgarage Schelle de “pechhulp in Nederland en 
Europe”?  

2. Op welke datum is vakgarage Schelle geopend? 
 
Gelieve niet te bellen met vakgarage Schelle. Dit is ook een 
alarmnummer voor pechhulp, bij voorbaat dank! 

 
Vraag 240: Wie werd multimiljonair met de "flippo"?  
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HOOFDSTUK 7 

“Hoe zit dat nou?” 
 
Vul op de puntjes een plaatsnaam in: 
 

Vraag 241: In t nieuwe roofdierenhuis komen boven tijgers en .......... 
Vraag 242: Dit dorp bestaat geheel ............... 
Vraag 243: Om Maxima op te sporen, ging de journalist de buren ........ 

 
Verborgen dierennamen: 
 

Vraag 244: In welke versnelling rijd je nu? 
Vraag 245: Die val kostte hem zijn leven. 
Vraag 246: Wat gingen de jongens tekeer. Ze braken de boel af. 

 
Zoek op de puntjes woorden, die samen met het eerste woord en ook samen met het tweede woord 
een nieuw woord vormen. 
 

Vraag 247: Regen ............Schort  
Vraag 248: Wind ..............Bloem 
Vraag 249: Bloem ............ Kachel 

 
Vraag 250: Welke 3 letters komen hierna ?  E-t-d-v-v-z-z 

 
Vraag 251: Kloosterzicht 

1. Zoek de vetgedrukte letters op de website en maak het 
verborgen woord. 

2. Vraag Hoeveel clubs/verenigingen hebben wekelijks hun 
thuisbasis bij Kloosterzicht  gedurende de winterperiode? 
Ongeacht of ze thuis of uit spelen. 

 
Vraag 252: Scrabbelspel: welke teamnaam heeft de grootste scrabbelwaarde? 

 
Wat is de betekenis van de volgende nummers: 
 

Vraag 253: 200: ..... 
Vraag 254: 400: ..... 
Vraag 255: 403: ..... 
Vraag 256: 404: ..... 
Vraag 257: 418: ..... 
Vraag 258: 500: ..... 

 
Wat is de standaard service omschrijving van de volgende nummers: 
 

Vraag 259: 21: .... 
Vraag 260: 22: ..... 
Vraag 261: 25: ..... 
Vraag 262: 53: .... 
Vraag 263: 80: ..... 
Vraag 264: 443: ..... 
Vraag 265: 587: .... 
Vraag 266: 993: .... 
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Vraag 267: Ik stap op Boxtel station op bus 299 richting Sint-Michielsgestel na 14 haltes stap ik uit. 

Waar ben ik? 
 
In het dierenrijk hebben veel dieren zich aan de omgeving aangepast. Vind deze dieren. Tip: de 
digitale versie is beter te zien. 
 

Vraag 268: Welk dier zit in onderstaande afbeelding verborgen? Geef de locatie aan op het 
antwoord formulier. 

 

Vraag 269: Welk dier zit in onderstaande afbeelding verborgen? Geef de locatie aan op het 
antwoord formulier. 
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Vraag 270: Welke dieren zitten in onderstaande afbeelding verborgen? Geef de locatie aan op het 
antwoord formulier. 

 
Vraag 271: Welk dier zit in onderstaande afbeelding verborgen? Geef de locatie aan op het 

antwoord formulier. 
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Vraag 272: Hoeveel tijgers staan er in onderstaande afbeelding? 

 
 

Noem de namen van onderstaande nagels: 

     

Vraag 273:  Vraag 274:  Vraag 275:  Vraag 276:  Vraag 277:  

     

Vraag 278:  Vraag 279:  Vraag 280:  Vraag 281:  Vraag 282:  

   

 

Vraag 283:  Vraag 284:  Vraag 285:   

 
Vraag 286: Piraten 

 
5 piraten van verschillende leeftijden hebben een schat van 100 gouden munten. 

Op hun schip besluiten ze de munten te splitsen met behulp van dit schema: 

De oudste piraat stelt voor hoe de munten te delen, de ANDERE piraten (met uitzondering van de 

oudste) zullen voor of tegen stemmen. 
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Als 50% of meer van de piraten ervoor stemmen, worden de munten op die manier gedeeld. Anders 

wordt de piraat die het schema voorstelt overboord gegooid en wordt het proces herhaald met de 

piraten die overblijven. 

Ervan uitgaande dat alle 5 piraten intelligent, rationeel, hebzuchtig zijn en niet willen sterven (en 
redelijk goed zijn in wiskunde voor piraten), wat zal er dan gebeuren? 
 

Vraag 287: Je moet één snede maken (of een lijn tekenen) - het hoeft natuurlijk niet recht te zijn - 
dat het figuur in twee identieke delen verdeelt. 

 

 
 

Vraag 288: Installatiebedrijf vd Dungen 
1. Wij verwerken en leggen ook dakbedekking, in welk soort 

dakbedekking zijn wij gespecialiseerd? 
2. Installatiebedrijf van de Dungen kan u helpen met energie 

besparen, noem 2 manieren waarmee wij u kunnen helpen met 
energie besparen? 

 
Voor aansturing van onze dagelijkse elektronisch apparaten worden verschillende programmeer 
codes gebruikt. Ook bij de Gemondse Quiz doen wij hier aan mee. Los onderstaande opdrachten op: 
 

Vraag 289:  

 
  

int antwoord = 0; 

for (int i = 0; i < 3; i++) { 

    if ((i % 2) == 0 ) 

 { 

  antwoord +=10; 

 } else { 

  antwoord += 5; 

 } 

} 

System.out.print(antwoord); 
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Vraag 290:  

 
 

Vraag 291:  

 
 

Vraag 292:  

 
 

Vraag 293: Vouw 5 verschillende Origami bloemen op stokjes en lever deze als Boeket in.  
Vermeld je teamnummer op het boeket. 

 

 

  

int input = 19; 

input += 2059; 

input++; 

input = input / 3; 

if (input < 500) { 

 input += 1618; 

} else { 

 input -= 20; 

} 

input = (input * 2) +68; 

input = input / 7; 

String antwoord = input + "0"; 

System.out.print(antwoord); 

$antwoord = 1234 + 4321 | %{$_ + 50} | %{$_ - 700 } 

Write-Host $antwoord 

$x = 72, 97, 108, 108, 111, 32, 112, 117, 122, 122, 101, 108, 97, 

97, 114 

$antwoord = [char[]]$x -join '' 

Write-Host $antwoord 
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HOOFDSTUK 8 

“Flora en Fauna” 
 

Vraag 294: Wat is de Nederlandse naam van deze paddenstoel?  
Vraag 295: En bij welke boomsoort groeit deze meestal?  

 
Geef voor onderstaande vogelnamen een Nederlandse vogelnaam: 
 

Vraag 296: Torenkrey 
Vraag 297: Distelvink 
Vraag 298: Grunsel 
Vraag 299: Morkolf 
Vraag 300: Koolduif 
Vraag 301: Biediefke 
Vraag 302: Malder 
Vraag 303: Blauwpieper 
Vraag 304: Klein Jentje 
Vraag 305: Klamp 
Vraag 306: Vliegende deur 

 
Vraag 307: Geerts Groenendaal 

1. Geerts Groenendaal legt graszoden in grote en kleine tuinen, op 
welke wijze leggen wij grote stukken graszoden? 

 
2. Onze minigraver kan werken in bijna elke tuin, hoe breed is onze 

minigraver? 
 
 
Wat zijn de Nederlands namen van onderstaande bloemen die in Gemonde groeien en bloeien? 
 

 

   

Vraag 308:  Vraag 309:  Vraag 310:  Vraag 311:  

    

Vraag 312:  Vraag 313:  Vraag 314:  Vraag 315:  
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Vraag 316:  Vraag 317:  Vraag 318:  Vraag 319:  

 
Vraag 320: Door welk bedrijf is de bak op de laatste foto gesponsord? 
Vraag 321: En aan wie is de bak gesponsord?  

 
Vraag 322: Flowers by Lia 

1. Welk voorwerp in de tuin staat als visitekaartje ‘Flowers by Lia’? 
 
2. Welk thema heeft de workshop van 5 februari? 

 
 
 
Noem onderstaande diersoorten: 
 

Vraag 323: pinegel 
Vraag 324: verreke 
Vraag 325: kuus 
Vraag 326: muurzeiker 
Vraag 327: pielekes 
Vraag 328: pier 
Vraag 329: knijn 
Vraag 330: joekeltje 
Vraag 331: nuntje 

 
Vraag 332: Deze plant bloeit in de herfst. Wat is de Nederlandse naam van deze plant? 

 
Vraag 333: Welk dier is de grootste "mensendoder"? 

 
Vraag 334: Welke boom wordt ook wel neuskesboom genoemd en waarom? 

 
Vraag 335: Agri Bouwmarkt 

1. Agri staat voor 'agrarisch'. Regelmatig wordt aangenomen dat 
Agri staat voor: Ad Geerts R. I. Dit is volslagen onjuist. Niettemin 
de opdracht om de letters R en I zo origineel mogelijk in te 
vullen. 
 

2. De huisstijl van de winkel kent drie kleuren: oranje, groen en 
ivoor. Welke RAL - nummers horen bij deze kleuren? 

 
Vraag 336: Welke boom bij de kiosk doet ons denken aan de oertijd ? 

 
Vraag 337: Ga naar de website van de Gemondse Quiz. Welke vogels hoor je hier? Schrijf hun 

Latijnse naam op het antwoordformulier. 
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Vraag 338: Dogs Inc. 
1. Leerprincipes bij honden 
Door middel van operante conditionering kan nieuw gedrag 
aangeleerd worden. Bij operante conditionering wordt gedrag 
geleerd omdat het ‘opereert’, effect heeft op de omgeving. De eerste 
naam die meestal genoemd wordt in verband met operante 
conditionering is die van Skinner (1904-1990). 

Skinner heeft diverse experimenten gedaan met ratten en duiven die in een kooitje zaten ook wel de 
Skinnerbox genoemd. De dieren leerden dat ze voer kregen, wanneer ze op een hendeltje drukten; 
hun gedrag had dus een bepaald gevolg. Deze vorm van leren wordt operante conditionering 
genoemd. Omdat volgens Skinner de wetmatigheden van conditionering universeel zijn, kunnen zijn 
bevindingen toegepast worden op alle dieren, zelfs op mensen. 
 
Geef van elk van onderstaande stelling aan, welke vorm van operante conditionering heeft 
plaatsgevonden; 
 

 Stelling  Leerprincipe  

A Een hond bedelt aan tafel. De baas geeft hem iets lekkers. Sinds die tijd 
bedelt de hond steeds vaker aan tafel. 

 

B De hond ligt in de woonkamer op de bank, terwijl hij dit niet mag. Zodra de 
hond zijn eigenaar hoort thuiskomen, springt hij snel van de bank af. 

 

C De eigenaar roept tijdens de wandeling de hond alleen bij zich om naar 
huis te gaan. Zodra de hond is gekomen, lijnt de eigenaar de hond meteen 
aan en gaat naar huis. De eigenaar klaagt dat de hond steeds slechter 
luistert als deze geroepen wordt. 

 

D De eigenaar roept de hond. Deze komt pas na een aantal commando’s. Als 
de hond uiteindelijk komt, wordt hij door de eigenaar gestraft. 

 

E  Een hond gromt op een naderend kind, dat geschrokken verdwijnt. De 
hond gaat steeds vaker grommen op kinderen 

 

 
2. Stresssignalen bij de hond 

Net als mensen kunnen ook honden stress ervaren. Dit kan positieve stress zijn, omdat de hond weet 
dat we gaan wandelen bijvoorbeeld. Maar ook negatieve stress, denk aan de stress die de hond 
ervaart in de wachtkamer bij de dierenarts (er van uitgaande dat de hond de dierenarts niet leuk 
vindt). 
 
Bekijk het fimpje My Rottweiler and my son Evin attacked!... with kisses! op www.dogsinc.nu en 
noteer welke spanningssignalen (kalmerende signalen) je ziet bij de hond. 
 
Vindt deze hond het prettig dat het kind naast hem zit? JA / NEE 
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HOOFDSTUK 9 

“Jeugd” 
 

Vraag 339: Wie maakt op internet "het jachtseizoen”? 
 

Vraag 340: Wie staat er op de hoes van FIFA 2019? 
 

Vraag 341: Wat betekent "die fissa is lit"? 
 

Vraag 342: Welke youtuber verkoop "furchandise"? 
 

Vraag 343: Wat is de naam van "queen of jetlags"? 
 

Vraag 344: Hoe heet het nieuwe vriendinnetje van SHAUN? 
 

Vraag 345: Sesamstraat is er nu ook in een theaterversie. Welk heel bekend figuur is daar niet bij? 
 

Vraag 346: Welke getekende serie met dieren is volgens islamitische leiders ongeschikt voor 
kinderen? 

 
Vraag 347: Waar staat de "breiende Elisa? 

 
Vraag 348: De prijs voor "beste korte film" op het Cinekid filmfestival werd gewonnen door een 12 

jarige filmer. Met wat soort filmpje won hij? 
 

Vraag 349: Hoe heet het zusje van Elsa? 
 

Vraag 350: De kinderen van groep 7 zijn met de truck naar het verzetsmonument geweest. Wie hield 
daar een toespraak? 

 
Vraag 351: Welke man hoort bij welke vrouw?  

 

 

 
 

Vraag 352: Waar woont spongebob? 
 

Vraag 353: Bij welke balsport is de bal niet rond? 

1              2               3              4             5               6             7               8              9            10                           
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Wie zijn de personen op onderstaande foto’s? 

 
Vraag 369: Wat voor soort huisdier hebben Phineas & Ferb? 

 

Vraag 370: Welk Nederlands Tv-programma gaat over een mysterie in een studentenhuis? 

  

 

Vraag 354:  Vraag 355:  Vraag 356:  

 

 

 

Vraag 357:  Vraag 358:  Vraag 359:  

 

 

 

Vraag 360:  Vraag 361:  Vraag 362:  

 

 

 

Vraag 363:  Vraag 364:  Vraag 365:  

 

 

 

Vraag 366:  Vraag 367:  Vraag 368:  
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Noem de series waarin je onderstaande personen tegenkomt 

 
Vraag 383: Waar deed deze jongen aan mee? 

 

 

 

 

 

Vraag 371:  Vraag 372:  Vraag 373:  

 

 

 

Vraag 374:  Vraag 375:  Vraag 376:  

 

 

 

Vraag 377:  Vraag 378:  Vraag 379:  

 

 

 

Vraag 380:  Vraag 381:  Vraag 382:  
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Vraag 384: Zoek de 10 verschillen 
 

 
 
 
Vul in de middelste kolom een woord in, zodat je twee nieuwe woorden kunt maken. Zie voorbeeld: 
 

Voorbeeld: Maan Dag Taak 

Vraag 385:  Room  Oor 

Vraag 386:  Soep  Bloem 

Vraag 387:  Bos  Boer 

Vraag 388:  Slag  Kast 

Vraag 389:  Zee  In 

Vraag 390:  Kom  Poort 

Vraag 391:  Voet  lijn 

Vraag 392:  Kaart  Breker 

Vraag 393:  Slag  pasta 
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Noem de merknamen van onderstaande verpakkingen? 

 

  

 

 

 

Vraag 394:  Vraag 395:  Vraag 396:  

 

 

 

Vraag 397:  Vraag 398:  Vraag 399:  

 

 

 

Vraag 400:  Vraag 401:  Vraag 402:  
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HOOFDSTUK 10 

“Lekker erop uit! 
 

Vraag 403: Speurtocht 
Sta met je rug naar de school en ga rechts, eind van de straat links, eerste straat rechts, daarna bij de 
volgende straat rechts, volgende straat links, eerste straat rechts, eerste straat rechts, einde van de 
straat rechts aan het einde links en weer links. Maak onderweg de rebussen die je tegenkomt. 
 

Vraag 404: Hoeveel ruiten zitten er in Datmunda? 
 

Vraag 405: Kapsalon Loods 17 
Zorg dat je voor 20.30u bij Kapsalon Loods 17 langs gaat om de opdrachten te kunnen maken.  
Te vinden op Hooghemertseweg 17. 

1. Vul de kruiswoordpuzzel volledig in. De vragen van deze puzzel 
zijn in de kapsalon aanwezig. De antwoorden zijn te vinden in de 
kapsalon, op Facebook en de website. 
 

2. Maak een zo origineel mogelijke foto bij de banner die in de 
kapsalon staat. Check je in op de Facebookpagina 
KapsalonLoods17 en plaats daar de gemaakte foto met een leuke 
tekst waarin je de ‘Gemondse Quiz 2020’ vermeld. 
Plaats een screenshot van dit bericht op de bijgeleverde usb 
stick. 

 
Welke hemellichamen zie je? 

 
Vraag 406: Ga op 10 januari 2020 19:00 uur naar Lariestraat 33:  

Welke planeet zie je boven de kerk? 
Vraag 407: Ga op 10 januari 2020 20:00 uur naar Laan ten Habraken 19:  

Welke natuurlijke satelliet en welk sterrenbeeld zie je boven de kerk? 
Vraag 408: Ga op 10 januari 2020 21:00 naar Het Hof 1: Welk richting aangevend sterrenbeeld zie je 

boven de kerk staan? 
Vraag 409: Ga op 10 februari 2020 22:00 naar de parkeerplaats van de Rietstok:  

Welke planeet zie je boven de kerk staan? 
Vraag 410: Ga op 8 september 2040 14:00 uur naar Datmunda: 

Welke planeten zie je boven de rechterzijde van de Manege staan? 
 

Vraag 411: Tankstation Schellekens 
1. Kom vanavond tussen 21.00 en 22.00 uur naar ons tankstation 

en maak een woord of zin van de letters/cijfers die voorbij 
komen op onze lichtkrant. 

2. Wat voor jubileum hadden Karin en Bart in 2019? 
 

Vraag 412: Ga naar de schutsboom en schrijf de boodschap op. 
 

Vraag 413: Ga naar de Sint Lambertus kerk, zoek de voelbare vraag. Geef antwoord op deze vraag. 
 

Vraag 414: Wat zijn de Nederlandse namen van de bomen die staan op het hele grasveld  voor 
Akkerstraat huisnummers 19 tot en met 31? (Graag antwoord met het aantal bomen per 
soort.) 
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In welke straat vind je onderstaande huisnummers? 
 

    

Vraag 415:  Vraag 416:  Vraag 417:  Vraag 418:  

    

Vraag 419:  Vraag 420:  Vraag 421:  Vraag 422:  

 

  

 

 Vraag 423:  Vraag 424:   

 
Vraag 425: Bloemenhotel 

 
1. Wat zijn de bloemen die eeuwig verbonden zijn met deze (oude) 

bekenden? (In Het Bloemenhotel vindt u op de quizavond extra 
aanwijzingen) 

 
 

     
 


