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SPELREGELS

Deelname

 Alle mensen die in Liempde wonen, mogen met een team deelnemen aan de
Liemtse durpskwis 2019.

 Opgave dient te geschieden door de opgave van de contactpersoon van het team,
dat dient een persoon te zijn die in Liempde woont. Hierbij dient het adres en het
telefoonnummer van die persoon opgegeven te worden en tevens een teamnaam.
Dit kan vanaf 1 september 0.00u via de mail aan durpskwisliemt@gmail.com.

 Alle teamleden dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.

 Tip: zorg dat het team uit minimaal 8 personen bestaat.

 Deelname geschiedt op eigen risico.

 Onze Facebookpagina is het communicatiekanaal vanuit de organisatie. Het kan
zijn dat er gedurende de avond ook nog updates verschijnen. Blijf dus goed
opletten! Mocht je zelf vragen hebben, dan kun je die stellen via Facebook
(https://www.facebook.com/durpskwis.liemt) of de mail
(durpskwisliemt@gmail.com).
Op de avond zelf kan dit ook via de app aan Theo (06-13129583).

Tijd

 Op vrijdag 1 november kunnen de vragen vanaf 19.00u bij het Wapen van
Liempde opgehaald worden.

 De vragen dienen diezelfde avond (vrijdag 1 november) VOOR 23.00u ingeleverd
te worden bij het Wapen van Liempde. Dit dient te gebeuren door minimaal 5
personen van je team.

 Een team die de antwoorden te laat inlevert, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd.

 Mocht je twijfelen over de tijd, de klok op teletekst is leidend.

 Diezelfde avond zal omstreeks 00.30u de prijsuitreiking plaatsvinden in het
Wapen van Liempde.

Prijs

 Per team dient 20 euro inschrijfgeld betaald te worden, dit gebeurt bij het ophalen
van de vragen. Hiervan worden de kopieerkosten en overige kosten van de
organisatie betaald. Het overige geld wordt verdeeld onder prijswinnaars 1 t/m 5
en de troostprijs voor het team die laatste wordt.
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 De prijzen zullen uitgekeerd worden in Op Liemt gemunt-bonnen die tijdens de
prijsuitreiking uitgegeven kunnen worden. (Later mag natuurlijk ook!)

Antwoorden

 De antwoorden op de vragen dienen ingevuld te worden op het bijgeleverde
invulformulier. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten
toegekend.

 De linnen tas dient ook ingeleverd te worden, zo niet dan wordt jullie team
gediskwalificeerd.

 Inzendingen worden eigendom van de organisatie en kunnen gebruikt worden
voor publicitaire doeleinden. Dit geldt ook voor eventuele knutselopdrachten.

 Alleen de teams die hun vragenboekje tijdig en op de juiste wijze hebben
ingeleverd, dingen mee naar de prijzen. Het vragenboekje dient in de juiste
volgorde en in de snelhechter ingeleverd te worden. Dit dient samen met evt.
gemaakte creaties t.b.v. een opdracht in een tas ingeleverd te worden.

 Er wordt niet gediscussieerd over de antwoorden. De jury heeft het altijd bij het
rechte eind ;-)

Categorieën

 Natuurlijk zullen er allerlei vragen over Liempde gaan…meer verklappen we nog
niet!

Puntentelling

 Per categorie zijn er 10 vragen. Met elke vraag zijn er 10 punten te verdienen. Per
categorie zijn er dus 100 punten te verdienen.

 Per team kan er 1 joker ingezet worden op een categorie. Daarmee worden de
punten van die categorie verdubbeld. Dit geef je aan door op het vel vooraan bij
de invulformulieren op te schrijven op welke categorie jullie team de joker inzet.
N.B. De joker kan niet ingezet worden bij de geheime opdracht.

 Met de geheime opdracht kunnen 100 punten verdiend worden.

 In totaal kunnen er 1100 punten behaald worden. Het aantal punten bepaalt de
winnaars; hoe meer punten, hoe beter.
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SPONSORS

HIERBIJ WILLEN WE ALLE SPONSORS HARTELIJK DANKEN VOOR HUN
BIJDRAGE!

Hoofdsponsor:
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CATEGORIE 1. LIEMPDSE SPREUKEN EN GEZEGDES

1.1. Lego
In Liempde staat een huis waar op de voorgevel ‘D’n Dissel’
geschreven staat. Bouw dit huis na met legoblokjes en kom dit voor
22.00u laten zien bij het Wapen van Liempde.

1.2. Voordeuren

Welke spreuk staat er op de huizen die horen bij
onderstaande voordeuren?

A. B.

1.3. Uitspraken

A. Welke Liempdenaar citeerde de woorden: “When ‘I’ is replaced with ‘we’, even
illness becomes wellness”?

B. Waar was de citaat met deze oneliner te lezen?

1.4. Zijne Doorluchtige Hoogheid

Liempde kent diverse mannen die zich gedurende een carnavalsjaar Zijne
Doorluchtige Hoogheid mogen noemen. Hierbij mogen de koldervorsten zelf een
spreuk verzinnen, het lijkt wel een sprookje.

10 punten per
goed antwoord

5 punten per
goed antwoord

5 punten per
goed antwoord

10 punten voor het
goede antwoord
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Er was eens....., een prins wiens spreuk op de CD "Ich Liebe Dich" van Nicole stond.
Helaas niet in het Liemps dialect, maar vertaal het maar terug…

Wat was de prinsennaam van de Prins die deze spreuk voerde?

1.5. Uitspraken en gezegdes uit vroegere tijden

Wat is de betekenis van de hieronder genoemde teksten?
(Dus geen letterlijke vertaling.)

A. Mi de haand rap te poot zê’n.

B. Alle jaore volk onder de skolk hê’n.

C. ’n Hil dil hoi op zölder hê’n.

D. Trêijen ês ‘nen haon die op visite geet.

E. Uit ’n ouw monika kan skôn meziek kommen, ês ge mêr wît hoe ge d’r op speulen
mot.

1.6. Huis met spreuken

A. Wat is het adres van dit huis?

B. ……. Boom, staat geschreven op dit huis. Welke boom is dit dan?

C. Wat is de IUCN- status van deze boom?

D. Wat is de locatie (het bos) waar de hoogste boom van deze soort staat?

E. O albero, o albero,
risplendi nella notte!
Le luci tue scintillano,

2 punten per
goed antwoord

2 punten per
goed antwoord
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come le stelle brillano.
O albero, o albero,
risplendi nella notte!

Over welke boom gaat dit liedje?

1.7. Rekensom

Vier teksten aan of bij Liempdse huizen. We zoeken de som van de huisnummers van
de bijbehorende huizen…

1.8. Kende gij ze

In Liempde lopen en liepen heel wat mensen rond, voor wie een bijnaam is bedacht.
In sommige gevallen, was die zo logisch dat hun eigen achternaam nauwelijks nog
werd/wordt gebruikt. Weet jij de juiste achternaam van deze mensen/families?

A. (Janus) van Cissen

B. (Rien) de Malder

C. (Jor) de Köster

D. (Jo) de Withaar

E. (Hans) van Lientjes

F. Jan Volt

G. Zwarte Janus

H. Schele Sjef

I. ’t Rooi Jantje

J. Dreumeske

10 punten per
goed antwoord

1 punten per
goed antwoord
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1.9. Wie zei wat?

A. Het leek alsof iedereen zijn juiste vorm nog aan het zoeken was.

B. Daar heb ik misschien wel vijftien jaar geboerd.

C. Inmiddels hebben we ruim 150 leden en dat is iets waar we enorm trots op zijn.

D. Maar jeugd die mee wil doen die mag en kan je toch niet weigeren?

E. Oom Theo Prinsen was de organist.

1.10. Ergens in Liempde

A. Op welke adres bevindt het huis zich van bovenstaande foto?

B. Wat was de functie van dit huis in 1869?

C. Wat staat er op de zijkant van dit huis?

D. Wat is de kleurenvolgorde van de huisjes die op de zijkant staan?

E. Er zijn twee kamers hier te boeken, hoe heten deze kamers?

2 punten per
goed antwoord

2 punten per
goed antwoord
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CATEGORIE 2. LIEMPDSE WEETJES

Deze categorie bestaat uit 20 vragen die elk binnen 30 seconden ingevuld moeten
worden. Dit gaat via een internetsite. Je mag per team natuurlijk maar één keer
meedoen, en het lijkt ons verstandig om dit met meer mensen te maken.
Ook geven we je de tip om een laptop te gebruiken, zodat je de vragen beter kan
lezen ;-). Dan is de kans op een topscore namelijk groter!

Voorafgaand aan deze categorie moet je je als team aanmelden via onderstaande
wijze:

 Ga naar join.quizizz.com

 Op het moment dat je deze categorie mag spelen met je team krijgen jullie

op het mailadres wat jullie hebben doorgegeven, een mailtje met een code.

Daarmee kun je dan inloggen. Let dus op je mail!! Dit zal rond 21.30u zijn.

 Voer de code in op het eerste scherm wat verschijnt: ‘Game-code’.

Klik op ‘verder gaan’.

 Vul bij ‘name’ het teamnummer in wat jullie van ons gekregen hebben,

met daar achter de groepsnaam die jullie bij opgave aan ons door hebben

gegeven. Klik op ‘ Meespelen!’. Er wordt dan een avatar voor je gezocht.

 Dan is het wachten tot je kan starten. We wachten tot uiterlijk 21.40u en

starten dan de vragen op.

 Boven in beeld zie je de vraag en daaronder de antwoorden. Je hebt 30

seconden de tijd. Hoe sneller, hoe meer punten.

 Je ziet direct of het antwoord goed of fout was.

De antwoorden komen daarna automatisch bij ons binnen en hoeven dus niet
ingeleverd te worden. Wat na 21.50u pas klaar is, telt niet meer mee. Dus het is zaak
om hier niet het Brabants kwartiertje in acht te nemen ;-).

De 100 punten worden daarna verdeeld op basis van het aantal punten wat jullie
behaald hebben. Mochten er meerdere teams met dezelfde teamnaam aangemeld
zijn, dan geldt de laagst behaalde score. Let wel: zodra de categorie gestart is, is de
code niet meer geldig

Punten worden
bepaald n.a.v. het
aantal goede
antwoorden en de
snelheid waarop je
geantwoord hebt.
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CATEGORIE 3. LIEMPDSE BEESTENBOEL

3.1. Liempdse big five

A. Tijdens de jeugdzittingsavonden was het een grote beestenboel. Heel wat dieren
maakten hun entree op het toneel. Zo ook de kinderen van J.A.S. Liempde.
Freek Vonk ging met toeristen op zoek naar de Liempdse big five. Ze hebben een
aantal dieren gespot. Schrijf op welke diersoorten en hoeveel van ieder ze gezien
hebben.

B. De leiding van J.A.S. verzint ieder jaar een nieuw en origineel toneelstuk, maar
een ding komt altijd terug; het reisbureau. Dit jaar had Freek Vonk samen met zijn
toeristen een reis geboekt bij het reisbureau. Hoe heet dat reisbureau?

3.2. Dierenverzorging

A. Dierenverzorging is van groot belang en daar weet Hondentrimsalon Peggy alles
van. Je kan bij haar terecht voor een mooi getrimd hondje maar ze levert meer,
ook vachtborstels tot oor- en oogverzorging. Laika blijkt vieze oortjes te hebben.
Met welk product is Laika het beste geholpen?

B. Hoe duur is dit product?

3.3. Filmster

Puk is een allerschattigst, Liempds hondje.
Zo schattig dat er zelfs recent een film over is gemaakt.

A. Hoe heet dit ras?

B. Welk vooraanstaand persoon heeft dit ras gehad?

C. Hoeveel honden heeft deze persoon in totaal gehad?

D. Hoe heette de laatste hond van deze persoon en hoe oud werd deze?

E. Welk FCI nummer heeft dit ras en hoe wordt deze hondengroep omschreven?

3.4. Boeremèrt

Ieder jaar is het weer een beestenboel tijdens de Boeremèrt.
Hebben jullie goed opgelet?

A. Hoeveel geitjes, inclusief de kleintjes, liepen er rond in de tuin van d’n Liempdsen
Herd?

5 punten per
goed antwoord

5 punten per
goed antwoord

2 punten per
goed antwoord

2 punten per
goed antwoord
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B. Welke kleur hadden de kleine geitjes?

C. Hoeveel lammetjes liepen er rond in dezelfde ren?

D. Daarnaast liepen er pony’s rond op de Boeremèrt. Hoeveel pony’s waren er?

E. Ook de ganzen waren weer van de partij. Hoeveel ganzen stonden er in de ren?

3.5.Trekpaarden

Wim van Lankveld staat elk jaar met een kraam op de Boeremèrt. Met veel boeken en
informatie weet hij mooie verhalen te vertellen over trekpaarden, wat al sinds jaar en
dag zijn passie is.

A. Wat verkocht Wim, naast alle informatie over de trekpaarden, nog meer op de
Boeremèrt?

B. Welk nummer had de kraam van Wim tijdens Boeremèrt 2019?

3.6. Beroemde honden

Ook op tv zijn honden trouwe vrienden.
Wat is de naam van de honden die je hieronder ziet?

A F

B G

5 punten per
goed antwoord

1 punt per
goed antwoord
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C H

D I

E J

3.7. Wat staat er in de stal en de wei?

Schrijf op welke dieren de onderstaande Liempdse families overwegend houden in
hun stallen/weilanden. Soms mogen er twee diersoorten opgeschreven worden,
aangezien de familie beide dieren ongeveer evenveel houdt.
Geen huisdieren meegerekend!

A. Familie Verhoeven, Hamsestraat.

B. Familie Bennebroek, Oude Rijksweg.

C. Familie van Kemenade, den Berg.

D. Familie Timmermans, Savendonksestraat.

E. Familie Jennissen, Meulekensweg.

F. Familie Vos, Vrilkhovenseweg.

G. Familie van de Loo, Hogenbergseweg.

H. Familie van de Laar, Kasterensestraat.

I. Familie van Rijssel, Boxtelseweg.

J. Familie van Dijk, Vrilkhovenseweg.

1 punt per
goed antwoord
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3.8. Doolhof

Ga door het doolhof op zoek naar de uitgang. Schrijf de zin op die je tegenkomt.

10 punten per
goed antwoord
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3.9. Paardje rijden

Hop, hop, de paardjes gaan in galop bij de Rekkendonken. Maar hoe werkt dat
precies in zo’n bak? Kunnen ze gewoon een route rijden die ze willen of zit daar een
volgorde in? We zijn benieuwd wat jullie kennis van de paardensport is.

A. Uit hoeveel onderdelen bestaat de Intermediate I proef?

B. Wat is de opdracht bij onderdeel 7?

C. Hoeveel punten zijn er maximaal te behalen?

D. Met ingang van welke datum zijn de nieuwe dressuurproeven ingevoerd?

E. Een paard zit vast aan een lange lijn en loopt zo rondjes. Hoe heet deze oefening?

3.10. Knutseltijd!

Maak snel een pak melk of yoghurt leeg en knutsel hiervan een prachtig vogelhuisje
zoals onderstaand plaatje. Het huisje moet aan een aantal eisen voldoen:

1. Er moet een touwtje aan zitten zodat het kan hangen.

2. Buitenkant dient beschilderd, beplakt en versierd te zijn.

3. Er moet een opening in zitten.

4. Een stokje waar het vogeltje op kan zitten.

Lever dit in voor 22.00u!

2 punten per
goed antwoord

10 punten per
goed antwoord
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CATEGORIE 4. VRUUGER

4.1. We beginnen zonder foto

A. Wie bewoonde van 1947 tot 2010 het Groot Duyfhuys?

B. En welke dieren hield hij een tijdlang in de Herenkamer?

4.2. Jan met de pet?

U herkent natuurlijk de Boeremert.
Het jaartal dat de foto genomen is ons niet bekend.
Maar wie is de man met de pet die uit de kar stapt?

4.3. Een struise tante

Wie is deze 100-jarige Liempdse?

5 punten per
goed antwoord

10 punten voor het
goede antwoord

10 punten voor het
goede antwoord

DRAAIBOEK VRAGEN 2019 team 1.pdf   21 9-10-2019   8:50:16



TEAM 1

22

4.4. 60-km zones waren nog niet nodig…

Foto uit 1958. Hoe heet de straat op de voorgrond die zojuist bestraat is?

4.5. Een heer van stand?

Foto uit 1986; Wat is de naam van deze bekende Liempdenaar?

10 punten voor het
goede antwoord

10 punten voor het
goede antwoord
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4.6. Beter laat dan nooit…

Het oorlogsmonument in Liempde, onthuld in 1956.

A. Wat kostte het (in guldens)?

B. Waarom werd het pas in 1956 onthuld?

5 punten per
goed antwoord
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4.7. The umpire strikes back!

Clubkampioenschappen TV de Peppelieren 1954.

De spelers zijn v.l.n.r Jan v.d. Laar en Jan Laurijssen die kampioen zouden worden en
hun tegenstanders in de finale Rene van Schijndel en Walther van de Laar.

Maar wie is de jonge umpire (met spencer aan)?

10 punten voor het
goede antwoord
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4.8. Getalenteerde tambour maitre!

A. Welke bekende Nederlander dirigeert hier Fanfare Concordia?

B. En van wie had hij zijn bretels geleend?

5 punten per
goed antwoord

DRAAIBOEK VRAGEN 2019 team 1.pdf   25 9-10-2019   8:50:16



TEAM 1

26

4.9. Schele Sjef

Als hij nog in zaken was geweest was hij zeker sponsor geworden van de Durpskwis!

U herkent natuurlijk onmiddellijk de winkel van Jan van de schele Sjef.

A. Wat is het huidige adres (straat + huisnummer) van het pand?

B. Waarvoor werd reclame gemaakt op het bord dat de pijl aanwijst?

4.10. En we eindigen ook zonder foto

De vraag is: wat?

09-01-01-06-06-60-23-05-64

Tip: we zoeken 3 verschillende antwoorden!

5 punten per
goed antwoord

1 goed: 0 punten
2 goed: 5 punten
3 goed: 10 punten
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CATEGORIE 5. KUNST EN LITERATUUR

5.1. Ken je kunstenaars

Welke kunstenaars(kunstenaressen), die in Liempde wonen of hebben gewoond,
hebben onderstaande kunst gecreëerd?

A. B.

C. D. E.

2 punten per
goed antwoord
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5.2. Waar o waar

Onderstaande afbeeldingen van “kunst” hebben wij het afgelopen jaar zien hangen in
Liempdse openbare gelegenheden. Weet jij ook nog waar?

A. B.

C. D.

E.

2 punten per
goed antwoord
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5.3. In d’n Herd

In d’n Herd heeft de maker van dit kunstwerk dit jaar geëxposeerd.
Als je bent geweest, ken je wellicht nog de details.

A. Hoe heet deze kunstenaar?

B. Op welke data was de expositie in d’n Hert?

C. Voor welke prijs had je onderstaand beeld kunnen kopen tijdens deze dagen?

D. Volgens de omschrijvingen op de kaartjes bij deze twee kunstwerken is er bij
beide kunstwerken hieronder éénzelfde oxide gebruikt. Welke oxide is dat?

E. Op welk adres woont deze Liempdse kunstenaar?

2 punten per
goed antwoord
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5.4. Een vak apart

Esther van Heerebeek, bekend van het 12e huis, is schrijfster van diverse boeken en
horoscopen. Het schrijven van een boek is uiteraard een kunst op zich, maar het
leggen van tarotkaarten of astrologie is voor velen nog een vak apart. Op internet is
veel over Tarot te vinden. Enkel antwoorden die overeenkomen met hetgeen Esther in
haar boek ‘Tarot voor beginners’ omschrijft, zullen goed worden gekeurd.

A. Waar duiden de granaatappels op de jurk van de keizerin op?

B. Esther omschrijft 6 legpatronen in haar boek.
Wat is het derde patroon dat ze uitlegt?

C. Bij tarot kun je kiezen voor het werken met omgekeerde duiding, wat wil dat
zeggen?

D. Wanneer moet je besluiten of je wel of niet met omgekeerde kaarten gaat
werken?

E. Wat is de betekenis van de eerste kaart in de driekaart legging?

5.5. Muzikale kunst in Liempde

A. Hoe laat kwam volgens de Ploegadoers Roodkapje aan in het huisje van oma?

B. De kunstenares die beeld A op de eerste pagina van deze categorie heeft
gemaakt, zat ook in een orkest. Welk orkest was dat?

C. Welke zanger trad in de tent op na de boeremèrt 2019?

D. Welke DJ’s traden op zondag op het hoofdpodium op tijdens We are Electric van
21:30u tot 23:00u?

E. Tijdens Limuscene stond een vader met zijn zoons op het podium.
Wat is hun bekende Liempdse achternaam?

5.6. Eigen creativiteit

Maak een limerick over de schilder van het 5e schilderij op de eerste pagina van deze
categorie. Uiteraard willen wij graag het resultaat zien.

Stuur voor 22.00u een videobericht naar durpskwisliemt@gmail.com waarop te zien
is dat je team met minimaal 3 personen deze limerick voordraagt en waarbij de gehele
tijd je teamnummer en naam in beeld is.

2 punten per
goed antwoord

2 punten per
goed antwoord

10 punten voor een
goede inzending
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5.7. Marinus en Driek

Stichting Kèk Liemt heeft over twee van haar inwoners vele boeken uitgegeven. Daar
staan veel wetenswaardigheden in. Enkel de informatie uit deze boeken worden
goedgekeurd. Beantwoord onderstaande vragen:

A. Waar had Drieka last van toen bij haar het wiegestro nog aan d’r gat hing?

B. Waar woonde Dorus Keu volgens één van de boeken?

C. Wat was ’s ochtends het eerste werk van Dorus?

D. Na hoeveel dagen kwam de rogge, die Driek spreidde op het land, bij goed weer
boven de grond uit?

E. Wat was een probaat middel tegen wondroos?

5.8. Over Liemt
Stichting Kèk Liemt heeft over ook over Liemt vele boeken uitgegeven. Daar staan
veel wetenswaardigheden in. Enkel de informatie uit deze boeken worden
goedgekeurd. Beantwoord onderstaande vragen:

A. Wie was burgemeester in Liempde toen de dagschool op de keefheuvel gebouwd
werd?

B. In het boek “Van Liemt en de Boeremèrt’ wordt op één van de afbeeldingen een
geit voort getrokken. Wat is de achternaam van het gezin op deze afbeelding?

C. In 1800 werd gezegd dat de Dommel ontstond in een moeras. Hoe heette dit
moeras?

D. Wanneer werd het hoofdgebouw van het Liempdse station gebouwd?

E. Hoeveel klompenmakerijen waren er in Liempde in 1871?

5.9. Breng het maar

Jurre Mattheeuwse is één van de vele Liempdse kunstenaars die o.a.
gebruiksartikelen maakt.

Laat een commissielid bij het Wapen voor 21.00u iets zien wat goed past in zijn
project #10.

2 punten per
goed antwoord

2 punten per
goed antwoord

10 punten indien het
passend is.
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5.10. Wie o Wie?

A. Wat klopt er niet aan bovenstaande beeldwerken?

B. Wie is de kunstenaar?

C. Van welke steen heeft de kunstenaar onderstaand beeld gemaakt?

D. Wat is het huidige adres van deze kunstenaar?

E. Uit welk land komt de kunstenaar van origine?

2 punten per
goed antwoord
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CATEGORIE 6. CIJFERS, REKENEN EN REDENEREN

6.1. Knikkeren op school

Vijf knikkers van verschillende grootte worden in een conische trechter geplaatst.
Elke knikker staat in contact met de aangrenzende knikker(s). Ook heeft elke knikker
contact met de trechterwand. De kleinste knikker heeft een straal van 8 mm. De
grootste knikker heeft een straal van 18 mm.
Wat is de straal van de middelste knikker?

6.2. Oppervlakte van een vierkant

Dhr. L.P. uit Liempde, staat in een vierkant veld, waarbij hij de oppervlakte van zijn
perceel wil bepalen. Hij staat op 13 meter van een van de hoeken van het veld, 17
meter van de hoek schuin tegenover de voorgaande, en 20 meter van een derde hoek.
Uitgangspunt is dat het land vlak is.

Wat is de oppervlakte van het vierkant?

6.3. Origami

Maak een origami ster met 20 punten volgens onderstaand voorbeeld. De
vouwblaadjes zijn toegevoegd.

Deze opdracht uiterlijk om 22.00u inleveren bij het Wapen van Liempde.

10 punten voor het
goede antwoord

10 punten voor het
goede antwoord

10 punten voor het
goede antwoord
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6.4. Het liegebenkske

Op een avond zitten er 5 mensen op het liegebenkske bij de beugelbaan in Kasteren.
Op dit liegebenkske zitten alleen boeren en buitendorpse. De boeren spreken altijd de
waarheid en de buitendorpse liegen altijd.

Een voorbijganger komt bij het liegebenkske aangelopen en hij weet dat vier van de
vijf mensen boer zijn en de andere persoon een buitendorpse is, maar hij weet niet
wie.

De vijf personen op het benkse doen de volgende uitspraken:

A. Alle buitendorpse hebben schoenmaat 42.

B. Alle mensen met schoenmaat 42 hebben een zwarte kat.

C. Alle mensen met een zwarte kat zijn buitendorpse.

D. Ik heb schoenmaat 42.

E. Ik heb een zwarte kat.

Wie van hen is de buitendorpse?

6.5. Raadsels met cijfers

A. In Liempde zijn 25 grote straten. In elke straat zijn 50 huizen en in elk huis zijn 3
kamers. In elke kamer zijn 2 dochters. Bij elke dochter zitten twee jongens.
Hoeveel jongens zijn er in het dorp?

B. Hoeveel vierkanten zijn er op een schaakbord (een schaakbord heeft 8 rijen en 8
kolommen)?

C. Maak 22 met 5, 6, 9 en 9 door enkel gebruik te maken van de
standaardbewerkingen (+ * / -) en haakjes, je mag elk cijfer maar eenmalig
gebruiken.

D. U bezit een balansweegschaal en negen biljard ballen, alle ballen hebben
dezelfde kleur, maar één biljard bal weegt zwaarder. Wat is de minimale
hoeveelheid aan weegmomenten om 100% zeker te zijn dat je weet welke biljard
bal de zwaarste is?

E. In de kelder van Ad staan 14 flesjes Duvel, 13 flesjes Trappist, 11 flesjes
Hoegaarden en 6 flesjes Kriek. In de kelder is het licht kapot en bijgevolg kan je
het etiket niet lezen, alle flesjes hebben bovendien dezelfde vorm. Hoeveel flesjes
moet ik minimum meenemen, om er zeker van te zijn dat ik als ik flesjes ga halen
dat ik dan van één soort er minstens 10 bij heb?

10 punten voor het
goede antwoord

2 punten per
goed antwoord
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6.6. Exponentiele vergelijkingen

Wie kent het nog, vergelijkingen oplossen?

Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

A. x2(x2 + x5) = 5x7

B. x4 + 7x3 + 10x2 = 0

C. 4x5 + 2x6 = 0

D. x7 - 243x2 = 0

E. x - √x = 5√x

6.7. Zonnepanelen

Peter heeft vorig jaar zonnepanelen op zijn dak laten aanbrengen. Als de
zonnepanelen meer energie opwekken dan er nodig is, wordt het restant aan het
elektriciteitsnet geleverd.

Op zijn energierekening treft Peter twee regels voor de elektrische energie
aan. In de eerste regel staat de elektrische energie die van het elektriciteitsnet is
betrokken, in de tweede regel staat de opgewekte energie die aan het elektriciteitsnet
is geleverd.

Groene stroom Beginstand
12-08-2018

Eindstand
06-08-2019

Verbruik
(kWh)

Betrokken van
elektriciteitsnet

1 1793 1792

Geleverd aan
elektriciteitsnet

0 1528 1528

Uit vorige jaren zonder zonnepanelen weet Peter dat het gemiddelde energiegebruik
in deze periode 2700 kWh bedraagt.
De installatie bestaat uit 12 zonnepanelen. Een zonnepaneel bestaat uit 60
zonnecellen met elk een lengte en breedte van 156 mm. Eén zonnepaneel levert 255
W bij een invallend vermogen van 1000 W/m2.

Bereken hoeveel stralingsenergie de zonnepanelen tussen 12‐8‐2018 en 6‐8‐2019
hebben opgevangen (en omgezet).

2 punten per
goed antwoord

10 punten voor het
goede antwoord
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6.8. Binaire puzzel

Elke regel en kolom telt evenveel nullen als enen.
Zet niet meer dan 2 enen en nullen naast of onder elkaar.
Elke rij en elke kolom is uniek.

Los de puzzel op:

6.9. Bij de dokter

Kareltje, een eigenwijs kind, komt bij van Laere. Hij moet gewogen worden maar heeft
absoluut geen zin om op de weegschaal te gaan staan.

Van Laere is een slimme dokter en heeft al vaker met dat bijltje gehakt en heeft
speciaal voor dit soort gevallen een ingenieuze constructie bij zich. Een plank met
een niet verwaarloosbare massa en een lengte van 2,70 m ligt aan weerszijden op
twee personenweegschalen.

Op 1,20 m vanaf één van de uiteinden staat een rode stip op de plank geschilderd.
Van Laere vraagt Karel over de plank te lopen en op de rode stip te gaan staan. Karel
doet het en als hij op de rode stip staat leest Van Laere de ene weegschaal af en de
assistente de andere weegschaal. De resultaten zijn resp. 12,8 kg en 15,2 kg.

Bereken het gewicht (de massa) van Kareltje.

0 0 1
1 1
1 0 0 0 1

0 0 1

1
1 1 1 1 0

0
1

1

10 punten voor het
goede antwoord

10 punten voor het
goede antwoord
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6.10. Beeld en geluid

A. Geluid:

Het geluid van een knal die in K ontstaat, bereikt een waarnemer W op tijdstip t2. Het
geluid kaatst tegen een gebouw. Zie figuur. Op
tijdstip t1 bereikt de echo waarnemer W. De
snelheid van het geluid is 340 m/s.

Hoe groot is het tijdsverschil t2 - t1?

B. Leesbril:

Leila heeft inmiddels een leeftijd bereikt waarbij het lezen van de krant niet meer
zonder een leesbril gaat. Zonder leesbril is de kortste afstand waarop ze tekst nog
scherp ziet 90 cm, maar dan zijn de letters te klein om ze nog te kunnen lezen.

Welke sterkte moet de leesbril hebben opdat Leila de letters drie keer zo groot scherp
kan zien?

5 punten per
goed antwoord
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CATEGORIE 7. DOAR HADDE GE BEH MOETE ZEN

7.1. Carnavallen in Liempt

A. Cas d’n Urste had iets te ver in het limonade glas gekeken…. Wie heeft onze
jonge prins uit de brand geholpen?

B. Loeriefoepe is natuurlijk een geweldig evenement en ontzettend bekend in de
hele omgeving. Bij welke kroegen kon je een stempel halen voor je stempelkaart
in 2014?

C. Je kon bij een evenement van De Vivantjes in 2018 verschillende prijzen
winnen zoals: een sauna bon! Hoe kon je je kans vergroten om iets te winnen op
die avond?

D. Bij een huis op de Nieuwe Erven kon je na carnaval iets afgeven, wat kon je op
dit adres afgeven?

7.2. Boeremèrt

Tijdens de Boeremèrt dit jaar (2019) was er een poppenkast opgesteld. Hierin werden
5 rollen vertolkt, welke rollen waren dit en door wie werden deze gespeeld?

7.3. Festivalletje meepakken op Velder

Je moet het maar net allemaal weten!!! WAE is een festival wat voor het tweede jaar
is gehouden, een groot succes! Hieronder staan allerlei weetjes over We Are Electric.
Zijn dit fabels of klopt het? Waar of niet waar? Hieronder een krantenartikel die
wellicht handig is hierbij.

A. Als een ambassadeur 10 tickets verkoopt kan hij/zij een backstage tour in 2019
bij WAE krijgen samen met een vriend.

B. Ronnie Flex heeft opgetreden bij WAE in 2018.

C. De party bus vanaf Oss vertrekt om 10.21 naar WAE 2019.

D. Een kaartje van Station Boxtel naar landgoed Velder kostte minder dan 10 euro.

E. The MainStage van WAE heeft een capaciteit van ongeveer 10.000 bezoekers.

F. Het festival WAE werkt samen met het volgende festival op landgoed Velder.

G. De reden voor een korte op- en afbouw is dat het volgende evenement kort
achter dit evenement zit.

H. Sinds dat het evenement in Liempde wordt gehouden is het 3 x zo groot
geworden.

2 punten per
goed antwoord

4 punten bij vraag B.

2 punten per
goed antwoord

1 punt per
goed antwoord
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I. De WK finale van de vrouwen was op een groot beeldscherm te zien tijdens WAE
2019.

J. Bij WAE 2019 was er een Silent Disco.
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7.4. Sportfiskes are the best!

A. Op zaterdag was er weer een mooi feest bij DVG tijdens het feestweekend 2019.
Waarom kon DJ Mike van Dijk niet op zaterdagavond draaien?

B. Dit is er eentje voor de echte oplettende bezoekers. Je kan natuurlijk niet al het
bier voor een heel team in je handen dragen, hiervoor hadden ze een mooi blad,
hoeveel glazen konden er in de buitenrand van het blad?

C. Wat was er voorheen op de vrijdagavond te doen, in plaats van de wedstrijd
tussen de jeugdleiders en leden van de supportersvereniging?

D. Welk lied werd er in 2013 voor het eerst gedraaid op de zaterdagavond van het
feestweekend?

E. Welke wedstrijden waren bij het feestweekend van 2018 live te volgen op een
scherm?

7.5. De echt vrugerse werktuigendagen

A. Door wie werd(en) op 9 mei 1973 de ‘’Werktuigendagen’’ officieel geopend?

B. Wie wordt hier op de foto weergegeven? (Of een andere persoon kiezen?)

C. Hoe konden mensen door het gehele land Velder makkelijk bereiken?

D. In verband met het verkeer werden er verschillende maatregelen in Liempt
getroffen, welke maatregel had de basisschool getroffen?

E. Velder 23 is een huisje midden op Velder. Hoe werd dit huisje in de tijd van de
‘’Werktuigendagen’’ ook wel genoemd?

2 punten per
goed antwoord

2 punten per
goed antwoord
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7.6. De soos doar hadde ge beh moete zen

A. Wie kreeg een koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje- Nassau’,
doordat hij/zij betrokken is/was bij de jeugdsoos ‘t Singeltje?

B. Ff voor de goede rekenaars onder ons een rekensommetje ertussendoor.
Op een geweldige Soos avond komen er wel 73 kinderen lekker een dansje
wagen (hiervoor betalen ze natuurlijk wel iets). In totaal worden er maar liefst 59
glazen cola gedronken, 30 Fanta, 25 Sprite en nog 5 andere drankjes. Alle
kinderen hebben een zakje chips op en een verpakt zakje snoep gekocht. Verder
zijn er ook nog door alle kinderen 3 losse snoepjes gekocht.
Hoeveel euro hebben ze op deze avond opgehaald?

C. Waardoor kon de soos een compleet nieuwe uitstraling krijgen?

D. In Gemonde is de soos niet alleen voor ’t jung volk, maar ook voor Gemondse
gehandicapten. Door wie was deze soos geopend? En in welk jaartal gebeurde
dit?

7.7. Grote prijzen in Liempt

Van 2006 tot 2019 zijn er al verschillende enorme bedragen gevallen in Liempt! In het
speciaal hebben de bewoners van de postcodes 5298 WH en 5298 NT een flink
bedrag gewonnen.

A. Met welk programma had dhr. van Kollenburg uit Liempde een enorm geldbedrag
gewonnen?

B. Voor de echte raadselliefhebbers zijn er nog een paar pittige dure raadsels
opgesteld, kunnen jullie ze oplossen?

Drie miljardairs zeggen dat Dagobert hun broer is, Dagobert zegt dat hij helemaal
geen broers heeft. Wie liegt er?

C. Twee moeders en twee dochters gaan samen bijzondere munten zoeken. Ze
vinden ieder een bijzondere munt en nemen deze mee naar huis. Ze verliezen
onderweg geen bijzondere munten, maar toch komen ze maar met 3 bijzondere
munten thuis. Hoe kan dit?

D. Er staan 12 kandidaten van de Postcode Loterij onder één paraplu maar ze
worden niet nat. Hoe kan dat?

E. Hoe kun je een koffer met geld zo hard gooien als je wilt en ervoor zorgen dat de
koffer met geld weer bij jou terecht komt. De koffer zit nergens aan vast en
niemand gooit de koffer met geld terug naar je.

2 punten per
goed antwoord

4 punten bij vraag D.

2 punten per
goed antwoord

Maximaal 10 punten
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7.8. Pulle schuve

Kom op onderstaand tijdstip naar het Wapen van Liempde, verkleed in je mooiste
oktoberfest outfit. Er staat daar een opdracht klaar voor jullie!

20.00u – 20.30u team 1 t/m 10

20.30u – 21.00u team 11 t/m 20

21.00u – 21.30u team 21 t/m 30

21.30u – 22.00u team 31 t/m 40

7.9. Doar hadde ge nie beh moeten zen

A. Op welke dag gebeurde er iets in Boxtel waardoor de openingstijden van de
kroegen veranderde in Boxtel (eerder dicht)?

B. In het voorjaar van 2019 gebeurden er 2 dingen op dezelfde dag in omgeving
Liempde/Boxtel, waar je niet bij wilde zijn.
Welke gebeurtenissen waren dit?)

C. Op welke datum vonden de gebeurtenissen bij vraag B plaats?

D. Op 08-04-1946 gebeurde er iets in de gemeente waarin wij wonen. Wat gebeurde
er en hoeveel doden vielen hierbij?

7.10. Kwisperikelen

A. Dit jaar kon er extra tijd verdiend worden door in de weken voorafgaand aan de
kwis puzzelstukjes te verzamelen en de puzzel compleet te maken. Op deze
puzzel staan de logo’s van de sponsors. Helaas ontbreekt er één sponsor. Wie?

B. Sinds enkele jaren valt er voor de winnaar van de Durpskwis naast de Op Liemt
Gemunt bonnen ook een wisselbeker te winnen. Hoe vaak is deze tot nu toe
uitgereikt?

2 punten per
goed antwoord

4 punten bij vraag D.

5 punten per
goed antwoord
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CATEGORIE 8. VUR ‘T JUNG VOLK

8.1. We vloggen in het rond!

Ook Monica Geuze heeft wat jong volk in huis gekregen afgelopen jaar. In vlog #56
komt het dochtertje van Monica Geuze erin voor!

Bekijk voor 22.30u de eerste 20 minuten van de vlog. Om 22.00u komen er 5 vragen
op Facebook te staan, die je voor 23.00u moet inleveren bij het Wapen van Liempde.

8.2. Welk jung miens kiekte hier aon?

Er loopt genoeg talent rond in ons mooie Liempt. Welk jung miens
kiekte hier aon? Niet alleen de naam, maar schrijf er ook het talent bij!

A. D.

B. E.

2 punten per
goed antwoord

2 punten per
goed antwoord
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C.

8.3. Netflx en chill in Liempt

A. Ex on….

Er is een serie waarin er exen langskomen, hier zijn meerdere seizoenen van.
Zoek de namen (NL’se en BE-versie) van de originele cast van seizoen 2 van dit
programma. Werk deze uit in de woordzoeker op het invulformulier.

B. Hoelang doe je erover om alle seizoenen van Riverdale te kijken achter elkaar als
je elke nacht nog wel de minimale uren slaap voor een 16-18 jarige persoon wil
behalen? (www.slaapnodig.nl)

8.4. Wa kekte op tv?

’T Jung volk kijkt altijd TV, maar kennen jullie alle series nog? We hebben het extra
moeilijk gemaakt door het lekker te mixen met een bekend nummer. Je krijgt uiterlijk
21.00u een what’s app met daarin drie muziekfragmenten. Schrijf voor de volle
punten de titel van de serie, titel van het nummer en de artiest op!

D.
Ook is ‘t jung volk goed in het maken van puzzels, kun jij de onderstaande puzzel
oplossen?

3 punten per
goed antwoord

1 punt voor
antwoord D

5 punten per
goed antwoord
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8.5. Van durske noar junkske, van junkske noar durske

Plaats een bericht met 3 personen op Facebook, waarin er 3 mensen verkleed zijn
naar het andere geslacht. Vergeet hierbij niet de make-up! Doe dit vóór 22.00u en
vergeet niet om de Durpskwis te taggen in je post, want anders kunnen wij helaas
geen punten toekennen!

8.6. Lekker ff studeren en het studentenleven

A. Hoe wordt het bestuur van een studentenvereniging genoemd?

B. Waar worden de borrels gehouden van de studentenvereniging?

C. Soms zijn er (ongeschreven) regels bij een studentenvereniging, wat is hier een
ander woord voor?

D. Welke afkoring gebruiken studenten om door te geven aan een vriend/ vriendin
dat iemand anders de regels van de studentenvereniging niet kent?

E. Bij een cantus zijn er verschillende regelmatig terugkerende gebeurtenissen.
Wat is de term voor ‘’in één teug leegdrinken van je glas’’.
Let op de term moet in studentenkoos neolatijn zijn.

10 punten

2 punten per
goed antwoord
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8.7. Jonge prinsesjes en prinsen uit Europa!

A. Zet de volgende 5 foto’s op de juiste volgorde!
Van oud naar jong.

Foto 1 Foto 4

Foto 2 Foto 5

Foto 3

4 punten voor
antwoord A

2 punten voor
antwoord B, C, D
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Dit zijn niet de enige prinsessen die wij allemaal kennen. Je hebt natuurlijk ook heel
veel Disney prinsessen.

B. Welke Disneyprinses heeft minder dan 20 regels tekst?

C. Waarom hangt er een los plukje haar bij Belle?

D. Sinds wanneer zijn Anna en Elsa Disney prinsessen?

8.8. Alcohol, ken nie ontbreken

Alcohol wordt regelmatig geconsumeerd onder de Liempenaren. Hieronder een
aantal breinkrakers daarover.

A. Hoe vaak kon je tijdens de kermis in augustus 2019 in de safaritrip gaan van
hetzelfde bedrag waarvoor je 25 biertjes kon kopen bij ‘t Huukske (muntjes gekocht in
diezelfde week bij ’t Huukske)? Let op, hier worden alle deals in meegenomen!

B. Hoeveel euro’s hou je over van de vorige berekening als je niet in biertjes, maar in
euro’s rekent?

8.9. Wa zegde nou?

Onderstaand is een geheimschrift te zien. Wat staat hier?

A.

B.

8.10 Video spellekes

Tijdens online spellekes heb je verschillende bekende zinnen. Maak
onderstaande zinnen af en vertel uit welke game ze komen.

A. Thank You Mario! But our…

B. War has…

C. It’s super ….

D. War. war never…

E. EA Sports… It’s…

F. Wakka wakka…

G. A hero need not speak. When he is
gone,…

H. Don’t wish it were easier, …

I. It’s dangerous to go alone, …

J. Endure and …

5 punten per
goed antwoord

5 punten per
goed antwoord

1 punt per
goed antwoord
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CATEGORIE 9. ONTSPANNING
N.B. Voor deze gehele categorie telt de situatie op 14-08-2019!

9.1. B&B Liempde

Iedereen weet wel dat we in Liempde gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan.
Zo ook onze Bed en Breakfasts. Hoe goed kennen jullie ze?
Hieronder staan een aantal B&B’s omschreven, vul in welke B&B dit is.

A. De kosten voor de luxe studio bedragen € 85,00 euro op basis van 2 personen
inclusief ontbijt, het bijplaatsen van een extra bed voor kinderen tot 12 jaar is
mogelijk, de kosten bedragen € 20,00 incl. ontbijt. de kosten voor een
kinderbedje tot 2 jaar zijn € 10,00 per nacht. De kosten voor ons luxe studio /
appartement zijn € 80,00 per nacht exclusief ontbijt voor maximaal 2 personen, je
kunt naar wens een ontbijt bijboeken voor € 10,00 p/p. Zowel de studio als het
appartement zijn uitermate geschikt voor langer verblijf. Gaat u verbouwen /
verhuizen en zoekt u tijdelijk vervangende woonruimte??

B. De Bed en Breakfast is geschikt voor 5 personen. Het heeft een eigen
gastenentree met op de begane grond een keuken, woonkamer en toilet. Op de
verdieping zijn 3 slaapkamers met gemeenschappelijke (gasten)badkamer.

C. Hiervoor is een compleet gebint van een Vlaamse schuur aangekocht, die in de
gemeente Roosendaal is gesloopt, maar waarvan het gebint zorgvuldig is
geconserveerd. Door de gemeente Boxtel is in het nieuwe bestemmingsplan
buitengebied 2008 de bouw van de Vlaamse schuur toegestaan en is aan de te
bouwen schuur een recreatieve bestemming toegekend. In deze Vlaamse schuur
is sinds 2014 “B & B|Vakantiewoning.….

D. Kleinschalig en biedt een tweepersoons- en een vierpersoonskamer, beiden
voorzien van eigen douche en toilet. Ook delen de kamers een royaal terras en
kunt u gratis voor de deur parkeren. In de koelkast staat 's ochtends een
smakelijk ontbijt voor u klaar. Heeft u hier geen behoefte aan? Ook geen
probleem!….

E. Ook zijn ze voorzien van televisie, koelkast, magnetron, Senseo apparaat, TV
-koelkast -magnetron -waterkoker -Senseo -serviesgoed. De badkamer moet
gedeeld worden.nU kunt lekker ontspannen op het tuinterras. Rookvrij. Gratis
parkeren.….

9.2. Ff lunchen

Tijdens het maken van deze kwis hebben we op 14 augustus gezellig met zijn tweeën
geluncht en gedronken bij het Wapen van Liempde. Ieder een verschillend soort pils
en een ander lunchgerecht. We moesten € 23,80 betalen. Wat hebben
wij gegeten en gedronken?

9.3. Prijsbewust

10 punten voor het
goede antwoord

2 punten per
goed antwoord

2 punten per
goed antwoord
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Niets is zo ontspannend als een volle maag. In Liempt kunnen we onze eigen trap en
hap route creëren. Het is allemaal lekker, maar wat kost het?

A. Liempdenaartje

B. Rooi menneke

C. Snoeptafel in stijl

D. Del special

E. Pulled Saumon

9.4. Van de echte Liempdenaar moet je het hebben

Een bekende Liempdenaar die voor vele uren ontspanning in de keuken en natuur
zorgt, heeft een eigen website.

A. Hoe heet deze Liempdenaar?

B. Als we 6 km willen wandelen, welke wandeling heeft hij/zij dan voor ons in petto?

C. Wat voor bouillonpoeder gebruikt hij/zij het liefst?

D. Welke soep is volgens de website net zo lekker (maar goedkoper) dan
rundvleessoep?

E. Zijn lepel zorgt bij ons voor een lach, hoe ziet zijn lepel eruit?

a. Hartje

b. Zonnetje

c. Gezichtje

d. Hij is kapot

9.5. Van alle markten thuis

Waar kan ik terecht om te sporten, kinderfeest te vieren, tv-persoonlijkheden te zien,
te slapen en om gemasseerd te worden?

9.6. Yoga

F. Wie is de derde yoga docente die bij Yoga-Imma werkt?

G. Hoe heet onderstaande houding?

2 punten per
goed antwoord

10 punten voor het
goede antwoord

2 punten per
goed antwoord
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H. Hoeveel korting krijg je als je bij Yoga Imma, twee lessen per week volgt?

I. Waar komt de naam Imma vandaan?

J. Welke app gebruikt Yoga Imma voor het inschrijven of afmelden voor lessen?

9.7. Ultieme ontspanning

Is jullie team al aan het stressen? Niets zo ontspannend als op het gemakje naar de
kapper. Ging jullie oma ook iedere vrijdag of zaterdag naar de kapper om krulspelden
in te laten zetten? Zo relaxed om verplicht een uur te zitten…..zucht…. Toon ons voor
22:00u 1 persoon bij het Wapen van Liempde, met krulspelden in zijn of haar haar.
Uiteraard moet er wel kwaliteit geleverd worden. Onze oma’s zouden anders niet
tevreden het weekend in gaan.

10 punten voor het
goede antwoord
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9.8. Hip and Happening

A. Waar staat het drukpunt voor dat meteen naast de wenkbrauw zit?

B. Zit verdriet boven het linker of het rechter oog van een persoon?

C. Hoe heet de staat van diepe ontspanning vlak voor de slaapfase?

D. Hoeveel drukpunten kent Access Bars?

E. Noem ten minste 2 personen in Liempde, die via websites bekend hebben
gemaakt dat ze Access Bars behandelingen uitvoeren.

9.9. Ontspannen uit
Voor een romantische avond ga ik goed voorbereid op pad. Mijn hele lijf laat ik spray
tannen bij Patries, mijn oksels harsen bij Ynze, zodat ik er vervolgens tijdens een duo
massage van 90 minuten met mijn lief er top uit zie…

Wat betaal ik uiteindelijk voor dit romantisch en ontspannen uitje?

9.10. Netflix als afsluiter

Zitten we na het maken van deze serie de oer-Brabantse film ‘De Bende van Oss’ te
kjijken, zien we gewoon een bekende Liempdenaar langskomen…
Wie hebben wij gezien?

2 punten per
goed antwoord

10 punten voor het
goede antwoord

10 punten voor het
goede antwoord
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GEHEIME OPDRACHT

Uitnodiging

Beste groep,

Vanuit jullie team mag ik 1 persoon uitnodigen die met mij op pad gaat. Ik kijk
er een beetje naar uit, maar niet zo heel veel. Ach, we maken er gewoon het
beste van zullen we maar zeggen. Zorg maar dat 1 persoon van jullie groep
om 19.45u (alle even teams) / 20.15u (alle oneven teams) bij de kiosk is, dan
komt alles best goed denk ik. En zo niet, ach dan niet.

De uitnodiging komt het beste tot zijn recht bij het dragen van de volgende
kledij;

- Heuvelschoenen
- Zwemvest
- Hoed
- Hoofdlamp

De volgende attributen zullen u veel voordeel en extra beleving opleveren:

- Dichtbij-kijker
- Verkleinglas
- Touw
- Teek en Tang

Houdoe.

Sigfried Theodorus Appenteller
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INVULFORMULIEREN

Wij zetten onze joker in op categorie:

_______________________
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1. LIEMPDSE SPREUKEN EN GEZEGDES

1.1. Lego

Laat voor 22.00u je bouwwerk zien aan één van de commissieleden die

aanwezig is bij het Wapen van Liempde!

1.2. Voordeuren

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

1.3. Uitspraken

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

1.4. Zijne Doorluchtige Hoogheid

____________________________________________________

____________________________________________________

1.5. Uitspraken en gezegdes uit vroegere tijden

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten per
goed antwoord

Punten:

5 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:
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1.6. Huis met spreuken

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

1.7. Rekensom

_______________________________________________________

1.8. Kende gij ze?

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

F. ____________________________________________________

G. ____________________________________________________

H. ____________________________________________________

I. ____________________________________________________

J. ____________________________________________________

1.9. Wie zei wat?

A. ________________________________________________

B. ________________________________________________

C. ________________________________________________

D. ________________________________________________

E. ________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:
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1.10. Ergens in Liempde

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

Punten:
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3. LIEMPDSE BEESTENBOEL

3.1. Liempdse big five

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

3.2. Dierenverzorging

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

3.3. Filmster

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

3.4. Boeremèrt

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

Punten:

5 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:
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3.5. Trekpaarden

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

3.6. Beroemde honden

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

F. ____________________________________________________

G. ____________________________________________________

H. ____________________________________________________

I. ____________________________________________________

J. ____________________________________________________

3.7. Liempdse boerderijen

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

Punten:

1 punt per
goed antwoord

Punten:

1 punt per
goed antwoord

Punten:
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F. ____________________________________________________

G. ____________________________________________________

H. ____________________________________________________

I. ____________________________________________________

J. ____________________________________________________

3.8. Doolhof

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

3.9. Paardje rijden

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

3.10. Knutseltijd

Lever je knutselwerk vóór 21.30 uur in!

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:
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4. VRUUGER

4.1. We beginnen zonder foto

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

4.2. Jan met de pet?

____________________________________________________

4.3. Een struise tante

____________________________________________________

4.4. 60-km zones waren nog niet nodig…

____________________________________________________

4.5. Een heer van stand?

____________________________________________________

4.6. Beter laat dan nooit.

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:

5 punten per
goed antwoord

Punten:
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4.7. The umpire strikes back!

____________________________________________________

4.8. Getalenteerde tambour maitre

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

4.9. Schele Sjef

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

4.10. En we eindigen ook zonder foto

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:

5 punten per
goed antwoord

Punten:

5 punten per
goed antwoord

Punten:

1 goed: 0 punten
2 goed: 5 punten
3 goed: 10 punten

Punten:
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5. KUNST EN LITERATUUR

5.1. Ken je kunstenaars

A. _____________________________________________

B. _____________________________________________

C. _____________________________________________

D. _____________________________________________

E. _____________________________________________

5.2. Waar o Waar

A. _____________________________________________

B. _____________________________________________

C. _____________________________________________

D. _____________________________________________

E. _____________________________________________

5.3. In d’n Herd

A. _____________________________________________

B. _____________________________________________

C. _____________________________________________

D. _____________________________________________

E. _____________________________________________

5.4. Een vak apart

A. _____________________________________________

B. _____________________________________________

C. _____________________________________________

D. _____________________________________________

E. _____________________________________________

2 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:
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5.5 Muzikale kunst

A. _____________________________________________

B. _____________________________________________

C. _____________________________________________

D. _____________________________________________

E. _____________________________________________

5.6 Eigen creativiteit

Video ontvangen ja/nee

5.7 Marinus en Driek

A. _____________________________________________

B. _____________________________________________

C. _____________________________________________

D. _____________________________________________

E. _____________________________________________

5.8 over Liemt

A. _____________________________________________

B. _____________________________________________

C. _____________________________________________

D. _____________________________________________

E. _____________________________________________

5.9 Breng het maar

Doe opdracht

2 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten voor het
doorsturen

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten indien het
passend is

Punten:
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5.10 Wie o Wie

A. _____________________________________________

B. _____________________________________________

C. _____________________________________________

D. _____________________________________________

E. _____________________________________________

2 punten per
goed antwoord

Punten:
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6. CIJFERS, REKENEN EN REDENEREN

6.1. Knikkeren op school

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

6.2. Oppervlakte van een vierkant

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

6.3. Origami

Origamister dient ingeleverd te worden voor 22.00u bij
het Wapen van Liempde.

6.4. Het liegebenkske

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

6.5. Raadsels met cijfers

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

10 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:
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D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

6.6. Exponentiele vergelijkingen

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

6.7. Zonnepanelen

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten per
goed antwoord

Punten:
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6.8. Binaire puzzel

6.9. Bij de dokter

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

6.10. Beeld en geluid

A. _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

B. _________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

0 0 1
1 1
1 0 0 0 1

0 0 1

1
1 1 1 1 0

0
1

1

10 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten per
goed antwoord

Punten:

5 punten per
goed antwoord

Punten:
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7. DOAR HADDE GE BEH MOETE ZEN

7.1. Loeriefoepe in Liempt

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

F. ____________________________________________________

G. ____________________________________________________

H. ____________________________________________________

I. ____________________________________________________

J. ____________________________________________________

7.2. Boerenmert

2 punten per
goed antwoord

4 punten bij vraag B

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

DRAAIBOEK VRAGEN 2019 team 1.pdf   77 9-10-2019   8:50:18



TEAM 1

78

7.3. Festivalletje meepakken op Velder

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

F. ____________________________________________________

G. ____________________________________________________

H. ____________________________________________________

I. ____________________________________________________

J. ____________________________________________________

7.4. Sportfiskes are the best!

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

7.5. De echt vrugerse werktuigendagen

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

7.6. De soos is vur alt jung volk

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

1 punt per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

4 punten bij vraag D

Punten:
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C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

7.7. Grote prijzen in Liempt

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

7.8. Pulle schuve

7.9. Doar hadde ge nie beh moeten zen

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

7.10. Kwisperikelen

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

Punten:

Maximaal 10 punten

Punten:

2 punten per
goed antwoord

4 punten bij vraag D.

Punten:

5 punten per
goed antwoord

Punten:
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8. VUR ’T JUNG VOLK

8.1. We vloggen in het rond!

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

8.2. Welk jung miens kiekte hier aon?

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:
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8.3. Netflix en chill in Liempt

A.

B.____________________________________________________

8.4. Wa kekte op tv?

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

Punten:

3 punten per
goed antwoord

1 punt voor
antwoord D

Punten:
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8.5. Van durske noar junkske, van junkske noar durske

8.6. Lekker ff studeren en het studentenleven

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

8.7. De jonge prinsesjes van het koninklijk huis

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

8.8. Alcohol, ken nie ontbreken

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

8.9. Wa zegde nouw?

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

10 punten

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

4 punten voor
antwoord A

2 punten voor
antwoord B, C, D

Punten:

5 punten per
goed antwoord

Punten:

5 punten per
goed antwoord

Punten:
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8.10 Video spellekes

Eind van de zin Game
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

1 punt per
goed antwoord

Punten:
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9. ONTSPANNING

9.1. B&B LIEMPDE

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

9.2. Ff lunchen

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

9.3. Prijsbewust

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

9.4. Van de echte Liempdenaar moet je het hebben

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:
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9.5. Van alle markten thuis

____________________________________________________

9.6. Yoga

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

9.7. Ultieme ontspanning

9.8. Hip and Happening

A. ____________________________________________________

B. ____________________________________________________

C. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________

E. ____________________________________________________

9.9. Ontspannen uit

____________________________________________________

9.10. Netflix

____________________________________________________

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:

2 punten per
goed antwoord

Punten:

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:

10 punten voor het
goede antwoord

Punten:
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EVALUATIEFORMULIER GEHEIME OPDRACHT

Vraag 1

Hoeveel gemetselde traptreden heeft de kiosk in het concordiapark?

____________________________________________________

Vraag 2

Welke band zong een lied over het kind wat woonde in de SPPILL boerderij?

____________________________________________________

Vraag 3

Welke twee huisnummers staan op de voorgevel van de brandweerkazerne?

____________________________________________________

Vraag 4

Hoe vaak komt het woord “boek” voor in de slogan die onderaan de minibieb van B&B
het Wachterspunt staat?

____________________________________________________
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Vraag 5

Welke van de beelden geeft de juiste posities van de wandelpaden in het
concordiapark weer.

A B
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C D

____________________________________________________

Vraag 6

Voor de Liempdse kerk staat een wit standbeeld. Uit hoeveel personen bestaat dit
standbeeld?

____________________________________________________

Vraag 7

Rondom het raadhuisplein staan 3 standbeelden. Bij hoeveel van deze standbeelden
heeft het personage een voorwerp in zijn/haar handen?
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Antwoord: 2

Vraag 8

Hoeveel kilometer zijn de keefheuvel, het raadhuisplein, de barierweg en de oude
postbaan samen? 0,3 km speling.

____________________________________________________

Vraag 9

Van hoeveel 100-jarige mannelijke Liempdenaren ligt er een tegel voor het
gemeentehuis?

____________________________________________________

Vraag 10

Welke kleur sokken had Sigfried Theodorus Appenteller aan?

____________________________________________________
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