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SPELREGELS 

 

De dan geldende regels van RIVM worden door ons nageleefd. Het is daarom 

mogelijk dat er veranderingen optreden m.b.t. onderstaande regels. 

 

Deelname 

● Alle mensen die in Liempde wonen, mogen met een team deelnemen aan de 
Liemtse durpskwis 2021. 

● Inschrijven voor de Durpskwis 2021 kan vanaf zondag 8 september 00:00 
uur op durpskwisliemt@gmail.com, onder vermelding van de naam van het 
team, een contactpersoon (woonachtig in Liempde), een mobiel 
telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon waarop je die avond 
bereikbaar bent. 

● De contactpersoon dient de vragen op te komen halen.  
● Alle teamleden dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. 
● Tip: zorg dat het team uit minimaal 8 personen bestaat.  
● Deelnemende teams zijn zelf verantwoordelijk om de 1,5 meter regelgeving te 

hanteren indien die op dat moment nog geldend is. Tip: je team verdelen over 
meerdere locaties en contact houden door middel van videobellen.  

● 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 e-mail 
(durpskwisliemt@gmail.com). Op de avond zelf kan dit ook via de app aan 
Theo (06-13129583). 

 

Tijd 

● Op vrijdag 5 november kunnen de vragen vanaf 19.00u bij het Wapen van 
Liempde opgehaald worden. Dit dient te gebeuren door één persoon van je 
team.  

● De vragen dienen diezelfde avond (vrijdag 5 november) VOOR 23.00u 
ingeleverd te worden bij het Wapen van Liempde. Een team die de 
antwoorden te laat inlevert, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd.  

● Mocht je twijfelen over de tijd, de klok op teletekst is leidend. 
● Op zaterdagmiddag 6 november omstreeks 16.00u zal de prijsuitreiking 

plaatsvinden in het Wapen van Liempde.  

 

Prijs 

● Inschrijfgeld bedraagt weer €20,00 per team, wat dit jaar middels 
bankoverschrijving vooraf zal moeten worden voldaan. Zodra je ingeschreven 
bent, ontvang je hiervoor de benodigde informatie van ons. 

● Van het inschrijfgeld worden de kopieerkosten en overige kosten van de 
organisatie betaald. Het grootste deel van het overige geld wordt verdeeld 
onder prijswinnaars 1 t/m 5 en de troostprijs voor het team dat laatste wordt.  

● De prijzen zullen uitgekeerd worden in Op Liemt gemunt-bonnen. 

mailto:durpskwisliemt@gmail.com
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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 de Durpskwis-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. RAADSELACHTIG 

● Antwoorden moeten in gewone Nederlandse taal worden opgeschreven! 

● A + B vóór de vragen staan niet in geheimschrift. Deze komen overeen 
met het antwoordenblad! 

 

DOE-OPDRACHT CATEGORIE RAADSELACHTIG 

 
De hele categorie is in geheimtaal geschreven. Ontcijferen kan met behulp van deze 

kaart. Succes met puzzelen! 

A X 

B Q 

C G 

D V 

E M 

F P 

G L 

H O 

I B 

J U 

K R 

L A 

M J 

N F 

O E 

P W 

Q Z 

R C 

S D 

T T 

U N 

V I 

W H 

X S 

Y K 

Z Y 
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1.1. OBDTECBM 

ABMJWVM RMFT MMF CBURM LMDGOBMVMFBD. 

A. HXFFMMC HXD VM MMCDTM LCETM VECWDQCXFV? 
B. HXT BD MC TEMFTMCTBUV LMCMV NBT VM IAXJJMFYMM? 
 

 

1.2.  DRXTMQXXFTUM 

ABMJWVM BD MMF DRXTMQXXFTUM CBURMC.  

A. HMARM VXTNJ YEN VM EPPBGBMAM EWMFBFL IXF OMT 
DRXTMQXXFTUM WAXXTDIFVMF? 

B. LMMP VM FXJMF IXF VM VCBM UEFLM BFBXTBMPFMJMCD. 
 

 
1.3.  IAMGOTHMCR 

BF OMT QMLBF IXF OMT UXXC 2020, IEFV VM RXCTNBYMC 
OMLLMFIAMGOTVXL WAXXTD. 

 
A. IXFNBT HMARM ECLXFBDXTBM / IMCMFBLBFL IEFV VBT BFBXTBMP 

WAXXTD? 

B. HXT BD VM FXXJ IXF VM OMLLMFVMDRNFVBLM MF TMIMFD 
DNWMCIBDEC?  

 

 
1.4. QEMCMJMCT 

VM QEMCMJMCT REF UXJJMC LMFEML LMMF VEECLXFL IBFVMF. 

A. HXT BD VM XCTBMDTMFFXXJ IXF VM INNCDWNHMC VBM 
MBLMFABUR YEN EWTCMVMF EW VM QEMCMJMCT? 

B. HMAR DWMMALEMV YEN VBT UXXC BF VM DWETABLOTD DTXXF TBUVMFD 
VM QEMCMJMCT? 

 

 
1.5.  ABMJWVM RMFT IMMA EFVMCFMJMCD 

A. QESTMADMHML 45 OMMPT DBFVD RECT MMF FBMNHM 
QMDTMJJBFL. OEM OMMT OMT QMVCBUP HXT VXXC BD 
LMIMDTBLV? 

B. OEM OMMT VM UEFLM EFVMCFMJMC? 
 

 
 
1.6.  CEFVUM ABMJWVM 

A. HMAR QENHUXXC DTXXT EW VM LMIMA IXF QXCCBMCHML 
25? 

B. HXT DTXXT MC EP OMT QECVUM HXT VXXC EW VM 
DGONTTBFL OXFLT? 

5 punten per 

goed antwoord 

5 punten per 

goed antwoord 

5 punten per 

goed antwoord 

5 punten per 

goed antwoord 

5 punten per 

goed antwoord 

5 punten per 

goed antwoord 
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1.7.  FX LEMV HXFVMAMF BD OMT LEMV CNDTMF. 

A. HMARM FXXJ DTXXT MC EW OMT OENTMF QXFRUM BF VM 
DJXAVMCDMDTCXXT? 

B. VEEC HBM YBUF VMYM QXFRUMD LMWAXXTDT? 
 
 

 
1.8.  OMT LCEMFM HENV HECVT LCETMC MF LCETMC 

A. HMARM FXXJ OMMPT OMT FXTNNCLMQBMV XXF VM 
LEEDMF QNFVMC LMRCMLMF? 

B. OEMIMMA OMGTXCM LCEFV QMDAXXT OMT 
QEIMFLMFEMJVM LMQBMV? (QCEF VM JMBMCBU 01-04) 

 

 
1.9.  QESTMAD QMDTNNC 

A. HMARM ABMJWVMFXXC FXJ VF 2020 XPDGOMBV XAD 
HMTOENVMC? 

B. HMARM YXRMF IBMAMF EFVMC YBUF WECTMPMNBAAM? OBU 
HXD HMTOENVMC IXF…(IEAAMVBLM EJDGOCBUIBFL) 

C. OEM AXFL BD OBU PCXGTBMIEECYBTTMC LMHMMDT? 
D. IXF HMARM WXCTBU? 
E. BF HMAR UXXC HMCV OBU ABUDTTCMRRMC? 
 

 
1.10.  OMT HXWMF 

OMT HXWMF IXF ABMJWVM BD MMF IXF VM CNDTWNFTMF EW VBIMCDM 

HXFVMA- MF PBMTDCENTMD. 

A. HMARM PBMTDCENTM HECVT MC IMCJMAV EW VM XXFOXFLMC IXF OMT 
HXWMF  IXF ABMJWVM? 

B. HMARM HXFVMACENTM REJT IEECQBU OMT HXWMF IEALMFD VMYM 
XXFOXFLMC? 

 

 

 

5 punten per 

goed antwoord 

5 punten per 

goed antwoord 

2 punten per 

goed antwoord 

5 punten per 

goed antwoord 
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CATEGORIE 2. LIEMTSE ACTIES 

 

 

 2.1. Soepie 

Tijdens de lockdowns werden er elke week liters heerlijke soep 
gemaakt bij het Wapen van Liempde.  

A. Hoeveel liter soep is er gemiddeld per week gemaakt?  

B. Hoeveel liter soep is er in totaal gemaakt?  

C. Hoeveel kilogram spliterwten zaten er in 30 liter soep?  

D. Welke 3 soepen zijn er het meest verkocht?  

E. Wat was de favoriete soep van Josephine? En van Ad?  

 

2.2. Carnaval 

Op carnavalszaterdag 13 februari 2021 kon je vanaf 19.00u thuis met het hele gezin 

genieten van hoogtepunten uit de Zittingsavonden van weleer bij Omroep 

Dommelland. Daarbij kon een heus snackpakket, samengesteld door de Liempdse 

horeca en OLG ondernemers, besteld worden.  

A. Hoe heette deze uitzending?  

B. Welk gezin heeft de prijs voor gekste carnavalsfoto gewonnen?  

C. Noem minimaal 3 namen van deelnemers die je op onderstaande foto’s ziet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 punten per 

goed antwoord 

2 punten per 

goed antwoord  

(max. 10 punten) 
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5 punten per 

goed antwoord 

10 punten voor het 

goede antwoord 

10 punten voor het 

goedeantwoord 

2.3. Spaaractie op Liemt Gemunt 

Door de lockdowns zijn verschillende Liempdse ondernemers getroffen. In mei 2020 

ontstond daarom het initiatief vanuit OLG voor een stempelspaaractie. Deze actie is 

mogelijk gemaakt door OLG-ondernemers waarvan de zaken min of meer gewoon 

door konden gaan tijdens deze crisis.  

A. Wat kon je als klant hieraan verdienen?  

B. Bij wie konden deze spaarkaarten de eerste vier maanden na opening 

vervolgens ingeleverd worden?  

 

 

2.4. Kerstquiz Ondernemers Vereniging Liempde 

Op vrijdag 18 december 2020 heeft de ondernemersvereniging Liempde een online 

TV-show georganiseerd om het ingezamelde bedrag van Op Liemt Gemunt bekend te 

maken. Hierbij is er ook gebruik gemaakt van vragen die wij voor de Durpskwis 2020 

gemaakt hadden.  

A. Wie hielden op die avond de scores bij?  

B. Hoe lang heeft de winnaar van de scooter daar op gereden?  

 
 
 
2.5. De Oversteek 

Wat organiseerde Basisschool De Oversteek voor de kinderen en hun gezinnen tijdens 

coronatijd?  

A. Knutselmiddag 

B. DIY Knutselpakket 

C. Online spelletjesmiddag 

D. Online quiz 

 

2.6. Drive in 

Buurtverenigingen Klein Hoekje Nieuwe Wijk en Keefheuvel hebben eind november 

2020 de handen ineen geslagen om toch een activiteit voor de kinderen te organiseren 

om de goedheiligman welkom te heten. Waar vond de drive in plaats waar gezinnen 

met de auto’s langs konden rijden?  

 

5 punten per 

goed antwoord 
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2 punten per 

goed antwoord 

5 punten per 

goed antwoord 

3 punten per 

goed antwoord,  

alles goed = 10 

punten. 

 

 

2.7. Piet op pad naar de kermis 

Eindelijk was een weer een kleinschalige kermis in ons mooie Liempt! Nog wel op een 

andere manier dan normaal, maar het is in ieder geval een mooi begin. Ik hoop dat 

jullie goed opgelet hebben op de kermis.  

A. Hoeveel liter bier kon je voor 5 munten halen bij ‘t Huukske?  

B. Welke kleuren zijn het dak van de draaimolen?  

C. Was het mogelijk om een een paars vliegtuigje te gaan zitten, bij de vliegtuigjes?  

D. Hoe heet het evenementen terrein waar de grote attracties stonden tijdens de 

kermis van 2021?  

E. Wat zijn de regels waaraan de kermisexpolitant ‘touwtje trekken’ zich aan moet 

houden dit jaar?  

 

 
 
2.8. Vaccinaties 

Gelukkig zijn er in 2021 veel mensen gevaccineerd, onder andere via huisartenpraktijk 

Liempde.  

A. Op welke datum is de eerste persoon gevaccineerd tegen Covid door 

huisartsenpraktijk Liempde ? 

B. Hoeveel Covid vaccinaties zijn er gezet door huisartsenpraktijk Liempde tot 1 

augustus 2021 ? 

 
 

2.9. Coöp 

A. Wat heeft de Coöp gedaan om senioren een rustig moment te bieden om 
boodschappen te doen?  

B. Vanaf wanneer droegen de medewerkers van de Coöp een mondkapje voor de 
veiligheid van de klanten en van zichzelf?  

C. Wie heeft de mobiele wastafel gemaakt die bij de Coöp buiten staat zodat klanten 
daar hun handen kunnen wassen voordat ze boodschappen doen?  
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CATEGORIE 3. KLEINE KLUPKES 

 

In de durpskwis hebben we u de achterliggende jaren regelmatig bevraagd over de 
vele verenigingen die ons fraaie dorp rijk is. Daarbij ging het vaak over DVG, de 
Ploegers, Fanfare Concordia, “de hockey” of “de tennis”. Om u te behoeden voor 
vergissingen, deze vijf verenigingen zoeken we nu niet. Om te laten zien hoe 
verrassend veelzijdig ons verenigingsleven is hieronder 10 vragen over (iets) minder 
bekende Liempse clubjes. Niet altijd officiële verenigingen, soms ook gewoon een 
groepje mensen met een gezamenlijke passie maar dan wel een groepje dat echt als 
een eenheid naar buiten treedt.  

De categorie is afgerond eind juni 2020 dus als er ledenaantallen of andere 
specifieke zaken genoemd staan dan telt de situatie per 30-6-2020. 

 

3.1.  

Deze vereniging is opgericht op 1 maart 1969 en organiseerde haar eerste grote 
activiteit (die nog steeds bestaat) op de eerste zondag van september 1969. 
Burgemeester Smits opende toen symbolisch een uitgeholde kokosnoot.  

A. Wat is de naam van het klupke? 
B. Wat zat er in de kokosnoot? 

 

3.2.  

Deze vereniging kent 23 menselijke leden en miljoenen leden die het echte werk 
doen. Zij bestond al in 1904 maar hoe oud zij precies is, is onbekend. In 1934 is zij 
heropgericht. Bij de 50-jarige herdenking van haar heroprichting heeft zij een boom 
geschonken die nog steeds bij het voormalige gemeentehuis staat. 

A. Wat is de naam van het klupke? 
B. Wat is het ras van de boom? 

 
3.3.  

Een club alleen voor heren, waar vindt je dat tegenwoordig nog? U krijgt van ons een 
gedeelte van de naam: ……….vereniging VOP. 

A. Wat is de volledige naam van het klupke (wat staat er op de puntjes én 
waarvoor staat VOP)? 

B. Welke twee heren waren de oprichters (5 punten bij twee juiste namen, geen 
punten bij één of nul juiste namen)? 

 

 

 

 

 

5 punten per 

goed antwoord 
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3.4.  

Dit klupke is opgericht bij Sien Peijn op de dag dat Van Laere senior recipieerde bij 
Van Kaathoven omdat hij 25 jaar praktijk hield. 

A. Wat is de naam van het klupke? 
B. Wat was de ruimte waarin zij de eerste periode na hun oprichting bijeen 

kwamen? 

 
3.5.  

U ziet een artist impression (gemaakt door Martien Heeffer sr) van het futuristische 
pand waarin dit clupke haar eeuwfeest denkt te gaan vieren. 

 

 

A. Wat is de naam van het klupke? 
B. Wat is de geplande locatie voor het pand? 
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3.6.  

Dit klupke assisteert bijna ieder jaar de goedheiligman en is ook graag bereid om 
Liempdse gouden bruiloften op te luisteren. 

A. Wat is de naam van het klupke? 
B. Waarmee doen zij veel gouden bruidsparen een plezier? 

 

3.7.  

Dit is waarschijnlijk het snelste klupke van Liempde, opgericht in 1998. Zoals zovelen 
beschouwen zij het Wapen van Liempde als hun clubhuis maar voordat ze daar met 
alle 21 leden neerstrijken zetten ze hun clubmateriaal thuis neer 

A. Wat is nu de naam van het klupke? 
B. Wat was de naam van het klupke bij haar oprichting? 

 

3.8.  

KAB→KAV→VNKV→KVB→??? 

A. Wat is de naam van het klupke? 

B. Op 25 maart 2020 zouden er 6 leden gehuldigd worden maar dat ging vanwege 

Corona helaas niet door. Vier daarvan omdat ze 25 jaar lid waren en twee omdat ze 

maar liefst 50 jaar lid waren. Wie waren die laatste twee volhouders (5 punten bij 

twee juiste namen, geen punten bij één of nul juiste namen)? 
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3.9.  

U ziet een gedeelte van het huidige vaandel van dit klupke. 

 

A. Wat is de naam van het klupke? 
B. Namens dit klupke werden op 1 juli 1989 moeder Sjaan en zoon Erik Nederlands 

kampioen in hun klasse. Voorzover wij hebben kunnen nagaan is dit niet eerder 
vertoond! Wat is hun achternaam? 

 

3.10.  

Dit klupke oefent haar activiteiten uit op het groot gat (Den Hulzen), Traa’s gat, het 
Kasteren’s gat en vroeger nog op een 4e locatie 

A. Wat is de naam van het klupke? 
B. Wat is de naam van de voormalige 4e locatie (genoemd naar de voormalige 

eigenaar)? 
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10 punten per 

goed antwoord 

CATEGORIE 4. DOE-OPDRACHTEN 

 

4.1. Foto 

Maak een stapel van 5 appels op de kaft van dit kwisboekje. 

Stuur hiervan vóór 22.00u een foto naar durpskwisliemt@gmail.com. 

Schrijf hierbij je teamnaam, teamnummer en het nummer van de opdracht. 

 

 

4.2.  Bedenk een yel  

Bedenk een yel om jullie team aan te moedigen voor deze kwis. Film deze yel waarbij 

minimaal 3 teamleden in beeld zijn en stuur het vóór 22.00u naar 

durpskwisliemt@gmail.com. 

Schrijf hierbij je teamnaam, teamnummer en het nummer van de opdracht. 

 

 

4.3. Zeveren  

Stuur één teamlid die goed kan zeveren om 21.00u naar Het Wapen van Liempde. 
Diegene voert hier twee opdrachten uit waarbij per opdracht 10 punten te verdienen 
zijn.  

 
Let op: omdat deze activiteit binnen plaats zal vinden, moet je een geldige QR 
code in de coronacheckapp laten zien bij binnenkomst. 

 
 

 

 

4.4. Roek-koek 

Begin 2021 is er in Liempde een heuse roek gespot. Helaas is die daarna niet meer 

gezien in ons mooie dorp. Daarom de opdracht om een heus koekje te maken in de 

vorm van een roek en deze te versieren zodat hij herkenbaar is als roek. Lever deze 

vóór 22.00u in bij het Wapen van Liempde o.v.v. van jullie teamnummer en teamnaam.  

 

 

 

 

10 punten per 

goed antwoord 

20 punten in totaal 

10 punten per 

goed antwoord 

mailto:durpskwisliemt@gmail.com
mailto:durpskwisliemt@gmail.com
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4.5. Kabouter 

Verander één teamlid in een kabouter. Stuur hiervan vóór 22.00u een foto naar 

durpskwisliemt@gmail.com. Schrijf hierbij je teamnaam, teamnummer en het nummer 

van de opdracht. 

De criteria voor deze opdracht: maak gebruik van scheerschuim, een puntmuts, een 

gieter en een kruiwagen.  

 

 

4.6. Gebarentaal 

 

Het afgelopen jaar hebben we veel persconferenties gezien waarin Hugo de Jonge en 

Mark Rutte het woord deden en daarbij ondersteund werden door Irma Sluis. Nu de 

opdracht aan jullie om met onderstaande tekst een filmpje te maken waarbij één 

teamlid de rol van Irma op zich neemt en een ander teamlid de rol van Hugo de Jonge 

of Mark Rutte. Er zijn 10 punten te verdienen voor het uiterlijk en 10 punten voor de 

gebaren en mimiek.  

Goedenavond.  

De zeer besmettelijke Omega variant grijpt om zich heen, rukt op en heeft de wereld 

in een wurggreep. Omdat inmiddels de gehele bevolking 6x is gevaccineerd in beide 

bovenarmen, de buik en tussen de tenen heeft de regering, op advies van het 

Outbreak Management Team, besloten tot drastische maatregelen om zo snel mogelijk 

groepsimmuniteit te bereiken. Met onmiddellijke ingang is in de horeca in plaats van 

een minimale afstand van 9 frikandellen een maximale afstand van 1 frietje kapsalon 

speciaal van kracht. Er is geen noodzaak uw bier te gaan hamsteren. Ook wordt de 

mondkapjesplicht afgeschaft waarbij wij wel enthousiast applaudisseren voor lelijke 

mannen die gebruik te maken van algehele gezichtbedekking. Het advies om te 

dansen met Jansen wordt in verband met de vakantie van Van Laere beperkt tot een 

foxtrotje en u wordt verzocht af te zien van de tango en Engelse wals. Alleen samen 

krijgen we die idiote doe-opdrachten eronder. 

Stuur hiervan vóór 22.00u een filmpje naar durpskwisliemt@gmail.com. Schrijf hierbij 

je teamnaam, teamnummer en het nummer van de opdracht. 

 

4.7. Mini bibliotheken 

Goed lezen is goed voor je! 
De correcte oplossing van deze vraag is een getal onder de 100. 
Op drie plekken in het dorp hangt een wit A4 met daarop de tekst “Durpskwis 2021” 
en een getal. Tel die getallen bij elkaar op en je hebt het antwoord. 
Waar vindt je die A4’tjes? 

10 punten per 

goed antwoord 

10 punten per 

goed antwoord 

20 punten in totaal 

10 punten per 

goed antwoord 

mailto:durpskwisliemt@gmail.com
mailto:durpskwisliemt@gmail.com


TEAM 1 

 

De laatste paar jaar hebben een aantal Liempdenaren het sympathieke initiatief 
genomen om een minibibliotheek neer te zetten. In de buurt van drie van die 
minibibliotheken hangen die A4’tjes. 
De A4’tjes zijn zichtbaar vanaf de openbare weg, ga daarom s.v.p. niet bij mensen 
door de tuin lopen. 

 
 

 

 
4.8.  Prikkie 

Het afgelopen jaar hebben er veel mensen een prikkie gehad. Daarom de opdracht 

om 5 prikkelende voorwerpen te verzamelen en vóór 22.00u bij het Wapen van 

Liempde te laten zien. De voorwerpen moeten ons prikkelen en het mogen geen 

messen of wapens zijn.  

 

  

10 punten per 

goed antwoord 
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CATEGORIE 5. OPA EN OMA 

 
Als je vroeger wat had, dan wist oma altijd raad of schoot opa je te hulp.  
Hun wijsheid hielp je er zo weer bovenop. Ook vandaag de dag werken  
deze middeltjes altijd nog perfect! Hoog tijd om de wijsheid van hen  
door te geven, want daar kunnen wij nog veel van leren!  
Wij geven bij deze categorie voor minimaal 5 vragen al onze bron prijs, 
namelijk Omaweetraad.nl. Alleen antwoorden gevonden op deze site 
worden goed gerekend. 
 
 
5.1. Azijn 

Welk onkruid kleurt volgens oma zwart wanneer je er een beetje 50/50 

verdunde azijn op sproeit? 

 

5.2. Tandpasta 

Waar is tandpasta nog meer voor te gebruiken, volgens oma? 

A. Lijm 

B. Verwijderen kauwgom 

C. Bleken van vlekken 

5.3. Pompoenpitten  

Als je je kind gedurende enkele dagen iedere dag een aantal pompoenpitten geeft, 

waar helpt dit dan tegen? 

 

5.4. Ammonia 

Hoe lang moet je wachten wanneer je in een van je huishoudapparaten Ammonia 

zet, voordat je de viezigheid met een sponsje kunt afnemen? 

 

5.5. Honing 

Wat vang je volgens oma met honing? 

 

5.6. Opa’s uit Liempde 

Er zijn bekende en minder bekende persoonlijkheden in Liempde, die aangesproken 

worden met de eretitel OPA. Wie is de opa van Evi, Ilse, Sanne en Loes? 

 

 

 

10 punten per 

goed antwoord 

Behalve voor vraag 

5.7. Daar zijn 5 

punten per naam te 

verdienen. 

Maximaal 10 punten. 
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5.7. Opa’s uit Liempde 2 

Deze man, woonachtig op De Kleuskes 7, is al geruime tijd opa. Voor onze 

Durpskwis zelfs een heel belangrijke. Noem 2 van zijn kleinkinderen. 

 

5.8. Helpende handen 

Er zijn van die opa’s die vrijwilligerswerk doen. Er is er zelfs één, die daardoor als 

eerste bij KVW eervol tot opperopa is benoemd van vele liempdse jongeren. Wie is 

deze opperopa? 

 

5.9. Bijnaam 

Welke opa is in Liempde ook bekend onder de naam Piet van Piet van Keese? 

 

5.10. Bijzondere opa 

Bij welke opa werden de geboorteborden in zíjn tuin, voor zijn huis geplaatst, toen hij 

in juni 2020 het geluk had wederom opa te worden?
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CATEGORIE 6. LIEMPDSE STRATEN 

 

6.1. Hoe ver? 

Enige tijd geleden heb ik deze prachtige wandeling door de Liempdse straten 

gemaakt. Weet jij hoe ver ik gelopen heb, volgens Strava? 

  

A. 7,2 

B. 5,6 

C. 6,3 

D. 8,1 

E. 5,0 

 

 

 

 

 

10 punten per 

goed antwoord 
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6.2. Welk nummer 

Onderstaande dakkapellen heb ik gespot in Liempde.  

Welk huisnummer hoort bij deze dakkapel? 

A. B. 

  

C. D. 

 

 

E.  

 

 

 

 

 

 

 

2 punten per 

goed antwoord 
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6.3. Zeg maar waar 

Deze vraag is makkelijk. De straatnaamborden zijn al gefotografeerd. 

Je hoeft alleen maar in te vullen wat er op het bordje staat 

 

A. B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 punten per 

goed antwoord 
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6.4. Kadastraal 

De Liempdse straten en percelen zijn allemaal genummerd. Vul de kadastrale grootte 

in van onderstaande percelen. 

A. E4061  

B. B3322 

C. G294  

D. H91  

E. E3912  

6.5. Welke prijs 

 

In makelaarsland wordt wel eens gezegd dat de prijs van een woning voornamelijk 

wordt bepaald door zijn locatie. Gezien de prijzen denk ik dat we kunnen zeggen dat 

ons hele dorp een gewilde locatie is. Op 26 juni 2020 stonden onderstaande woningen 

te koop. 

Maar, welke prijs hoorde op die datum bij welke woning? 

A. De Bleek 3, 5298 VR Liempde 

B. Den Dries 22, 5298 BL Liempde 

C. Boxtelseweg 9, 5298 VA Liempde 

D. Dennendreef 11, 5298 WH Liempde 

E. Vendelstraat 4, 5298 CZ Liempde 

 

6.6. Wanneer? 

In de afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de nieuwbouwplannen in 

Liempde en het gebrek eraan. Weet je nog wanneer de eerste huizen zijn gebouwd in 

de oudere bouwplannen? 

A. Strijpenhof 

B. De Kleuskes 

C. Achterhof   

D. Kennedystraat 

E. Bremhorst  

 

2 punten per 

goed antwoord 

2 punten per 

goed antwoord 

2 punten per 

goed antwoord 
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6.7. Hoeveel 

Ook zonder zebrapaden is door het gebruik van witte stenen tegenwoordig duidelijk 

waar het de bedoeling is, dat we oversteken. Hoeveel witte stenen liggen er bij de 

oversteekplaats van het voetpad langs de Oude Dijk naar de Populierenlaan? 

 

6.8. Gevels 

Vanaf onze Liempdse straten zijn diverse gevelstenen/beschermtegels  

c.q. nissen te bewonderen. Volgens onze informatie waren er tot op 

26 juni 2020 11 ontdekt in de Liempdse gevels. 

Stuur voor 22:00u minimaal 2 foto’s van deze gevelstenen/beschermtegels c.q. 

nissen door naar durpskwisliemt@gmail.com.  

Vermeld in het onderwerp van de mail: Gevelstenen/je teamnummer/teamnaam. 

Noteer bij de foto ook het adres van de door jullie gefotografeerde gevelstenen. 

 

6.9. Scholen 

Noem alle straten waar een Liempdse school staat of heeft gestaan. 

 

 

6.10. Gehusselde straten 

Welke straten bedoelen we hier? 

nlnrlppouiaeea  

eegolbkrwak 

brood negussen 

zehkerkse alaarser 

wekkerhogoga 

krass putrats 

snijdewesk 

gras teestat 

vaderserstaalsmert 

gekkenindijn

10 punten per 

goed antwoord 

5 punten per 

goed antwoord. 

Maximaal 10 punten. 

2 punten per 

goed antwoord. 

Maximaal 10 punten. 

1 punt per 

goed antwoord. 
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CATEGORIE 7. PUZZELS EN RAADSELS 

 

7.1. Sudoku 

Maak de Sudoku en plaats de letters in de vakjes. 

 

 

 

Letter 1 = B1 + I7 
Letter 2 = G7 x A8 
Letter 3 = B9 + C1 + B9 
Letter 4 = E8 x D9 
Letter 5 = I2 x F7 + H9 
Letter 6 = H7 x C4 
Letter 7 = D1 + A8 
Letter 8 = B4 x D9 
Letter 9 = G8 
Letter 10 = D7 + I1 
Letter 11 = B3    
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

10 punten per 

goed antwoord 
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7.2. Kruiswoordpuzzel 

Maak de Kruiswoordpuzzel en plaats de letters in de vakjes.

  

Horizontaal 

1 gerecht 8 uitglijdende beweging 13 sportopleiding (afk.) 14 volgens de regels 15 

viervoeter 17 mestvocht 19 uitgebakken stuk vet 20 wat 22 contant geld 24 

vogeleigenschap 26 gesprek met het opperwezen 29 tijdmaat 30 houtsoort 32 

stommeling 33 stekel 36 lithium 37 vereist 39 rijksgebouwendienst 41 smalle insnijding 

43 tot en met 45 oppakken 47 Eur. Investeringsbank 48 bedorven 49 geestelijke 51 

ingedeelde groep deelnemers 54 Jamaicaanse muziekvorm 55 Indiaas gewaad 57 

indiaanse tent 58 benodigdheden 61 verwonding 63 eenkleurig 65 keukengerei 67 

verlaagde toon 68 creator 69 gewas met bladeren. 

Verticaal 

1 groente 2 snel ronddraaien 3 voegwoord 4 scheepszeil 5 kliekje 6 grootmoeder 7 

rank en smal 8 bezinksel 9 broodje met warme knakworst 10 ingenieur 11 Verenigde 

O.-Indische Companie 12 zoon van Isaak 13 beschadigd 16 bekend veilinghuis 18 

zangstem 21 gelofte 23 sukkel 25 groet 27 hemelgeest 28 Ned. staatsman 31 teugje 

34 onder leiding van 35 knorrig 38 herhaald zacht geluid 40 brandstof voor auto´s 42 

vrachtvrij 44 moderne bedrijfsadministratie 46 wolvlokje 50 kunstgreep 52 deel v.e. koe 

53 Eur. munt 56 inhoud 59 voor 60 durf 62 riv. in Utrecht 64 id est 66 kilobyte. 

 

 

L1 M11 D10 C11 D6 Q7 E6 S5 B3 G11 Q3 I11 P8 

 

 

 

 

10 punten per 

goed antwoord 
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7.3. Logikwis 

Jos van de Laar, Jan Tax, Ad Schelle en Stefanie Smetsers lezen graag in de Liempdse 

kranten over Liempde en vinden het belangrijk dat er activiteiten in Liempde 

georganiseerd worden. Ze geven daarom elk jaar een gift aan één van de projecten 

binnen Liempde. Helaas bleek bij de laatste controle dat niet alle gegevens 

beschikbaar waren. Gelukkig konden een aantal alerte vrijwilligers nog het één en 

ander achterhalen. 

● Stefanie Smetsers steunt alleen projecten voor ouderen. 

● Jan Tax schenkt een hoger bedrag dan degene die de Meierij leest. 

● Degene die ABL een gift geeft, geeft een hoger bedrag dan degene die Mooi 

Boxtel leest en geeft voor KBO. 

● Ad Schelle geeft het hoogste bedrag, maar niet aan Spill. 

● De kleinste gift is voor KBO. 

● De gift voor Spil bedroeg geen €50. 

● Jos v.d. Laar steunt geen project waar kinderen timmeren. 

● Degene die de carnavalskrant leest, steunt JVW. 

Weet u hoeveel de donateurs gaven aan welk doel en uit welke krant ze lezen? 

Maak de Logikwis en vul het antwoord in. 

 

 Kranten Giften Vereniging 

Jos van de Laar    

Jan Taks    

Ad Schelle    

Stephanie S.    
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7.4. Wat is dit? 

Vraag A: 

 

 

Vraag B: 

 

 

 

 

 

Vraag C: 

 

 

 

 

Vraag D: 

 

 

 

Vraag E: 

 

 

2 punten per 

goed antwoord 
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7.5. Logisch redeneren 

Vraag A: 

Toon is een vreemde leugenaar. Zes dagen van de week liegt hij, maar op die ene 

andere vaste dag spreekt hij altijd de waarheid. De volgende uitspraken deed hij op 

drie opeenvolgende dagen: 

Dag 1: "Ik lieg op maandag en dinsdag." 
Dag 2: "Vandaag is het donderdag, zaterdag of zondag." 
Dag 3: "Ik lieg op woensdag en vrijdag." 
 
Op welke dag van de week spreekt Toon de waarheid? 
 
Vraag B: 
Fonz komt elke dag van zijn werk om 18u30 met de trein aan. Zijn vrouw zorgt er 
steeds voor, dat ze stipt op dat moment met de auto bij het station arriveert. Fonz stapt 
dan in en ze rijden huiswaarts. Op zekere dag komt Fonz om 18u met de trein aan, 
waarvan zijn vrouw niet op de hoogte is. Hij besluit naar huis te wandelen. Na enige 
tijd komt hij zijn vrouw tegen, die op weg is naar het station. Fonz stapt in en ze rijden 
naar huis. Nu blijkt dat ze 10 minuten eerder thuis zijn dan gewoonlijk. Hoe lang heeft 
Fonz gelopen? 
 

 

7.6. Woordgetallen 

Wat is het woord dat we zoeken, plaats deze in de vakjes. 
 
9789492576224 
9789492576002 
9789492576033 
9789492576071 
9789028802568 
9789067281034 
9789073187955 
9789081753012 
9789082704525 
9080525138 
 

9 1 3 7 5 6 2 4 8 10 

 
 
 

 

 

 

 

 

5 punten per 

goed antwoord 

10 punten per 

goed antwoord 
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7.7. Getallen 

 

We zoeken nu geen overeenkomst maar een bepaalde afwijking met onderstaande 
getallen, het antwoord heeft te maken met opdracht 7.6. 
Welk antwoord zoeken we? 
 
A. 1810 - 1820  
B. 1947 - 1968 
C. 1993 - 1996 
D. 1968 - 1986 
E. 1862 - 1885 
 

 

7.8. Tectonic 

Maak de Tectonic en plaats de letters in de vakjes. 

 

 
 
 
 

10 punten per 

goed antwoord 

10 punten per 

goed antwoord 
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Letter 1 = F2 x G8 + B7 
Letter 2 = A4 x H4 
Letter 3 = A3 + C1 + E4 + I3 
Letter 4 = E6 x A8 
Letter 5 = I7 + C9 
Letter 6 = H6 x C5 + B4 
Letter 7 = F5 
Letter 8 = B6 x F8 
Letter 9 = E9 x F6 
Letter 10 = H5 + B6 + C5 + F9 
Letter 11 = D8 x H7 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 

 

 

7.9. Logisch rekenen 

 
Vraag A: 
Een figuur bestaat uit drie cirkels en twee lijnen.  
Hoeveel snijpunten kunnen er maximaal zijn? 
 
Vraag B: 
Op de speciale kermis van 2020 in Liempde kan je meedoen aan het spel “Fruit 
raden”. Op een tafel staan vier afgesloten dozen. In elke doos zit een verschillend 
stuk fruit, te weten een appel, een peer, een meloen of een mango. De bedoeling van 
het spel is natuurlijk om te raden in welke doos welk stuk fruit zit. Er zijn 100 
deelnemers die allemaal hun uiterste best doen om alle vier de stukken fruit goed te 
raden. Na afloop blijkt dat 23 mensen geen enkel stuk fruit goed hebben geraden, 58 
mensen precies één stuk fruit goed heeft en 14 mensen precies twee stukken fruit 
goed hebben geraden. Hoeveel mensen hebben precies drie stukken fruit correct 
geraden? En hoeveel mensen precies vier?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 punten per 

goed antwoord 
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7.10. Binaire puzzel 

Maak de Binaire puzzel en plaats de letters in de vakjes. 

 

Letter 1 = Rij 1 opgeteld + Kolom B opgeteld + Rij 7 opgeteld + H7 
Letter 2 = Kolom J opgeteld + B1 + F7 + H9 + C8 + I9 + E5 + A7 
Letter 3 = Kolom C opgeteld x Rij 9 opgeteld – B2 – G5 – J7 – A4 – J6 
Letter 4 = 21 – G3 – C7 – H8 
Letter 5 = Kolom A opgeteld x Rij 3 opgeteld + C9 – F10 
 

1 2 3 4 5 

10 punten per 

goed antwoord 



TEAM 1 
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CATEGORIE 8. MOEDERS MOOISTE  

 

 

8.1. Liemtse moeders 

Wat zijn er toch een hoop moeders hier in t mooie Liempt. Maar kenne jullie ons mam 

hier terug? Denk maar eens goed na, mijn Liemtse buurtgenoten….  

A. Deze twee moeders zijn ok bekend geworden met un andere naam het 
afgelopen jaar (en neuj dit keer het ut niks me Carnaval te maken), met welke 
naam (alleen de voornaam verplicht)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. Welke gemeenschappelijke hobby oefenen de mannen van deze moeders uit 

in Liempt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 punten per 

goed antwoord 
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C. Hier nog twee moeders, deze moeders zijn actief op basisschool De 

Oversteek, welke belangrijke functie vervullen deze twee dames op ons 

skonne school?  

  

 

D. Waar wij ook geregeld wat moeders zien staan, is bij DVG. De inne is wa 

ouder dan de andere moeder… Hoe oud zijn de moeders van deze Liemptse 

voetbalsterren op de foto samen?  
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E. Ook het theaterkoor met leden uit Boxtel en Liempde was tijdens de 

coronatijd toch aan het zingen. Singing Apart Together. Noem minimaal 3 

moeders die in Liempde wonen of uit Liempde komen op die ook aan het 

zingen zijn in deze videoclip (voor- en/of achternaam)! Misschien kunde het 

met deze foto hieronder al raden….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Nummerkes over ons moeder  

 

Ons moederke kan echt niet zingen. Gelukkig zijn er genoeg andere artiesten die ons 

ma graag in het zonnetje zetten. Er zijn namelijk wel heul erg veul nummerkes over 

ons ma gemaakt. Kenne jullie deze nummerkus nog terug? Noteer de titel en de artiest! 

 

Op de avond zelf ontvangen jullie een bestand met de betreffende links naar alle 

audiofragmenten.  

 

 

 

2 punten per 

goed antwoord 
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8.3 Je weet wat ze over een moederke zeggen, vruger war ze schattig  

Hieronder zijn een aantal heule oude klassenfoto’s weergegeven.  

Herkennen jullie al de 10 schattige vrouwkes?   

A.  

 

B.  

 

1 punt per 

goed antwoord 
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C.  

 

D. Deze 2 meiden zitten in hetzelfde rondje.  
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2 punten per 

goed antwoord 
 

8.4. Moederke hier, moederke daar  

We goan eens kijken of jullie iets weten van de straatnamen in Liempt. Als jullie ‘t 

hebben ontrafeld, moet je er achter zien te komen welk vrouwke er op dit adres 

woont.  

A.   

 

 

 

 

B.   

   

 

 

 

C.     

  

 

 

 

 

D.    
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2 punten per 

goed antwoord 

E.  

 

  

 

 

 

 

8.5. Niet moeders mooiste catwalk show   

DOE opdracht! Maak een catwalk na met minimaal 2 tafels en voer met 3 mannen/ 

vrouwen een niet moeders mooiste catwalk show op! Wat zijn de eisen? 3 gekke 

hoedjes, 3 keer sokken in sandalen, 3 te gekke zonnebrillen en 1 grote wrat op de 

neus van de deelnemers. Deel jullie catwalk show op facebook voor 22.00u!  

We verwachten dat deze show ten minste 60 seconden duurt 😊.  

 

 

8.6. Moederkesdag  

Een van de vele mooie dagen in het jaar is moederkesdag!  

Wij gaan dan altijd BBQ’en in de tuin! Wat weten jullie over deze dag? 

A. Wanneer is Anna geboren? TIP! Ze heeft natuurlijk wa te maken met deze 

skone dag! 

B. Welke naam/ namen geven onze geliefde zuiderburen aan deze feestdag?  

C. TO DO! Maak een gedicht (eindrijm) van minimaal 12 regels over ons mam! 

Maar hierin willen we graag 3 verschillende synoniemen/ dialect vormen van 

het woord moeder terugzien.  

 

 

8.7. Ma…Wa hedde nou toch aan  

A. Wat is de kleding stijl van de 56-jarige Spaanse Trinidad (naam)? 

B. Hoe heet ons moederke die te zien is op onderstaande foto? 
 
 
 

10 punten per 

goed antwoord 

2 punten per 

goed antwoord 
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C. Dur wie is Feyenoord fan Jolanda opgegeven vur ‘t programma ‘Hotter than 

my daugther’ en hoe oud was deze persoon? 

D. Uit welk land komt onderstaande typische klederdracht, waar ge uw moeder 
nie in terug wilt vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

E. DOE! Stuur ons een foto van de captain van jullie team in typische 
Nederlandse klederdracht en let op he, het mag niet moeders mooiste zijn ;) 
Doe dit vóór 22.00u naar durpskwisliemt@gmail.com, vermeld hierbij ook 

ekkes het teamnummer en de naam van de captain.  
 

 

 

 

 

8.8. Ons ma weet wel wa (wijsheden, spreekwoorden moeders)  
2 punten per 

goed antwoord 
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Maak onderstaande spreuken af:  

A. Doe nooit wat je moeder zegt … 

B. Mijn haan kraait koning in deze woning, …  

 

Waar zijn onderstaande prutjes goed voor? 

C. Insmeren met azijnwater, bij voorkeur na het wassen  

D. Insmeren met het sap van de stengel van een paardenbloem, dagelijks  

E. Spuit er neusspray op. 5 x daags. Verdwijnt als sneeuw voor de zon (volgens 

omaweetraad.nl). Waar moet je de neusspray op spuiten? 

8.9. Os moen  

A. Door welke Liemtse moederke is dit prachtige beeld gemaakt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ergens in ons mooie Liemt staat Zuster Charlotte (‘Slot’).  

Waar is zij terug te vinden? 

 

C. Wat is de titel van onderstaand beeld? 

 
 

 

 

 

 

 

D. In welke straat en huisnummer is dit vrouwke terug te vinden in de voortuin? 

2 punten per 

goed antwoord 
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E. Ergens in ons kikkerlandje is het beeld Moeder Aarde terug te vinden, wie is de 

kunstenaar van dit beeld? 

 

8.10. Moeders lekkere knuffels  

Vur de laatste vraag van deze categorie, goan we een rondje maken door ons 

mooie dorp. Er waren zat mensen die in het voorjaar van 2020 een knuffeltje 

voor de deur hadden geplant. Weten jullie op welk adres (straatnaam + 

nummer) deze knuffeltjes te zien waren. 

A.         B.      

 

 

 

 

1 punt per 

goed antwoord 
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C.         D.  

 

 

 

 

E.                 F.  

 

 

 

 

 



TEAM 1 

 

 
G.                H.  
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CATEGORIE 9. MUZIEK 

 
9.1. Cryptische muziek – Nederlands 

Noem de songtitel en uitvoerende band/zanger(es) 
 
A. Een geestelijke achterop de brommer, daar krijgt de hele buurt schrik van. 

 
B. Het is elke ochtend weer een enorme crime, dat is ‘t! 

 

C. “Deze keer toch maar niet bij mij,” zei de handwerkjuffrouw. 

 
D. Het was gelukkig een muziekgezelschap met weinig muzikanten, anders waren 

ze hier nooit overheen gekomen. 

 

E. Zou Jill dit elke avond tegen haar Joe zeggen, of voelt ze zich daar te klein voor?  

 

9.2. Solo’s: in welk nummer van welke band/zanger(es)? 

Beluister de 5 solo’s. Op de avond zelf ontvangen jullie een bestand met de 

betreffende links naar alle audiofragmenten. 

A. Solo A: titel + uitvoerende 

 

B. Solo B: titel + uitvoerende 

 

C. Solo C: titel + uitvoerende 

 

D. Solo D: titel + uitvoerende 

 

E. Solo E: titel + uitvoerende 

 

9.3. Albums (voor wie nog weet wat dat zijn…) 

Welk album? Noem titel en uitvoerende band/zanger(es). 

A. 

 

 

B.      C. 

   

2 punten per 

goed antwoord 

2 punten per 

goed antwoord 

2 punten per 

goed antwoord 
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D.          E.  

    

 

9.4. Liemtse muzikanten op een andere manier. Wat is het en van wie?  

Beluister de 5 fragmenten. Op de avond zelf ontvangen jullie een bestand met de 

betreffende links naar alle audiofragmenten. 

A. Fragment A: titel + uitvoerende 

 

B. Fragment B: titel + uitvoerende 

 
C. Fragment C: titel + uitvoerende 

 
D. Fragment D: titel + uitvoerende 

 
E. Fragment E: titel + uitvoerende 

 

9.5. Cryptische muziek – Engels 

Noem de songtitel en uitvoerende band/zanger(es) 

A. Twee is teveel, dat vindt U toch ook? 

 

B. Maxima heeft het erg druk, ze zit dicht tegen een burn-out aan. 

 
C. Gokken op uitslagen van voetbalwedstrijden, zelfs in dit werelddeel. 

 
D. Het is maar een koude bende hier, wanneer begint het feestje nou? 

 
E. De basiselementen laten je swingen in een verbazingwekkende land. 

 

9.6. Muziek en reclames  

Welk merk/bedrijf gebruikt dit deuntje? 

Beluister de 5 fragmenten. Op de avond zelf ontvangen jullie een bestand met de 

betreffende links naar alle audiofragmenten. 

2 punten per 

goed antwoord 

2 punten per 

goed antwoord 

2 punten per 

goed antwoord 
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A. Fragment A: merk/bedrijf? 

 

B. Fragment B: merk/bedrijf? 

 
C. Fragment C: merk/bedrijf? 

 
D. Fragment D: merk/bedrijf? 

 
E. Fragment E: merk/bedrijf? 

 
 

9.7. Wereldmuziek – welk muziekinstrument is dit? 

 

A.      B.  

   

C.     D.     

   

 

 

 

 

 

1 punt per 

goed antwoord 



TEAM 1 

 

3 punten per volledig 

goed antwoord 

E. 

   

 

9.8. Hoe het begint of eindigt is belangrijk!  

Van welk liedje is dit de intro of het slot? 

Beluister de 5 fragmenten. Op de avond zelf ontvangen jullie een bestand met de 

betreffende links naar alle audiofragmenten. 

A. Fragment A: titel + uitvoerende 

 
B. Fragment B: titel + uitvoerende 

 
C. Fragment C: titel + uitvoerende 

 
D. Fragment D: titel + uitvoerende 

 
E. Fragment E: titel + uitvoerende 

 

9.9. Internationale muzikale prijswinnaars – ze speelden allemaal in Liempde!  

Noem de band/zanger(es), het Liempdse evenement waar de band/zanger(es) optrad, 

en de datum waarop het evenement plaatsvond. 

A. Haalde de finale van Nashville Star.  

 
B. Heeft een vermelding in Dance Music Hall of Fame.  

 
C. Ging als eerste helemaal tot het einde in de finale van Idols. 

 

D. In het bezit van zes Grammy Awards. 

 
E. Heeft één platina plaat, elf keer een gouden plaat, en twee keer een gouden 

single.  

 
 

 

 

 

 

2 punten per 

goed antwoord 



TEAM 1 

 

 
9.10. Ken uw klassieken!  

Welk werk is dit, en van welke componist? 

Beluister de 5 fragmenten. Op de avond zelf ontvangen jullie een bestand met de 

betreffende links naar alle audiofragmenten. 

A. Fragment A: titel + componist 

 

B. Fragment B: titel + componist 

 
C. Fragment C: titel + componist 

 
D. Fragment D: titel + componist 

 
E. Fragment E: titel + componist 

2 punten per 

goed antwoord 



TEAM 1 
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GEHEIME OPDRACHT 

 

 

Beste teams, 

Vanuit jullie team mag 1 persoon om 20.00u naar de kiosk komen om de 

geheime opdracht te volbrengen.  Een QR code is nodig.  

Hierbij dient de vertegenwoordigde van jullie team in een tenue passend bij een 

zorgverlener te verschijnen.  

 

 

 

 


