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SPELREGELS

Kleine teams

● Vanaf 2022 bieden we ook kleine teams (maximaal 10 personen) de
mogelijkheid om deel te nemen aan de kwis.

● Zij zullen de helft van het aantal vragen en aantal doe-opdrachten krijgen.
● Het inschrijfgeld voor deze teams bedraagt de helft van het inschrijfgeld voor

de grote teams (dus 10 euro).
● Het prijzengeld wordt bepaald door het inschrijfgeld, een deel van het

sponsorgeld (in verhouding met het aantal teams) en daarvan worden de
onkosten af gehaald.

Deelname

● Alle mensen die in Liempde wonen, mogen met een team deelnemen aan de
Liemtse durpskwis 2022.

● Inschrijven voor de Durpskwis 2022 kan vanaf zondag 11 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 mailadres van de contactpersoon waarop je die avond
bereikbaar bent.

● Het contactpersoon dient de vragen op te komen halen.
● Alle teamleden dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.
● Tip: Voor de grote teams zorg dat het team uit minimaal 11 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 4 november 2022 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 4 november 2022) VOOR 23.00u
ingeleverd te worden bij het Wapen van Liempde. Een team die de
antwoorden te laat inlevert, wordt onmiddellijk gediskwalificeerd. Ook hierbij
verwachten wij één persoon per team.

● 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.
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Prijs

● Inschrijfgeld bedraagt €20,00 per team, wat 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 die laatste wordt.

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

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 ;-)

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. LEVENDIG LIEMPDE

Liempde is een typisch Brabants dorp dat vele rijksmonumenten,

beeldbepalende panden en beschermde dorpsgezichten kent. Daarnaast is

het een dorp dat rijk is aan activiteiten waardoor het een levendig dorp is. In

deze categorie komen een aantal activiteiten aan bod die Liempde

aantrekkelijk maken.

1.1. Bijzondere overnachting
A. Wie zorgt er voor de bijzondere locaties van Box & Breakfast?

B. Hoeveel geld gaat er van elke overnachting naar ontwikkeling op dat

gebied?

C. Wie was de eerste ondernemer die het project Box&Breakfast en

tevens 2 boxen over heeft genomen?

D. In welk jaar is het project Box&Breakfast van start gegaan?

E. Wat is er gerealiseerd van het geld wat dit opgeleverd heeft?

1.2. Bakkersgilde d’n Herd
A. Welke Liempdenaren horen bij het Bakkers gilde?

B. Op welke datum werd er in 2022 weer voor het eerst brood gebakken

in het bakhuisje bij D’n Herd?

C. Welke Liempdse ingrediënten worden gebruikt door het Bakkersgilde?

D. Welke authentieke bouwwerken zijn er tevens op het achtererf van D’n

Liempdsen Herd te vinden?

E. Welke activiteit wordt jaarlijks georganiseerd door de eigenaar van één

van die bouwwerken?
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1.3. Toeristische locaties
In Liempde is er van alles te zien waar menig toerist, bezoeker of

Liempdenaar op af komt. Op onderstaande foto’s staan een aantal

voorbeelden te zien die vervormd zijn. Welke toeristische locatie of activiteit

zie je?
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1.4. Kuussepoal
A. Wie is de ambassadeur van de kuussepaol tussen Liempde en

Oirschot?

B. Sinds wanneer is hij ambassadeur?

C. Wat kwam de ambassadeur dit jaar nog meer doen in Liempde

D. Wat wordt zo nu en dan weggehaald om de rivaliteit tussen Liempde

en Oirschot wat speelser en onschuldiger te maken?

E. Wie verzorgde de muziek op dat moment?

1.5. Teamvlag maken
Maak een teamvlag waarop duidelijk je teamnummer en teamnaam vermeld

staan.

Deze vlag dient minimaal 3 kleuren te bevatten en een tekening die naar

Liempde verwijst. Lever de vlag vóór 22.00u in bij het Wapen van Liempde.

1.6. Vennenpad
A. Welke activiteit die te maken heeft met het Vennenpad vond dit jaar

plaats in Liempde?

B. Wanneer is deze wandelroute, als één van de eerste wandelpaden in

Nederland, ontwikkeld?
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1.7. Jan Biggel
Begin 2022 leerde Nederland Liempde kennen door de ogen van

Jan Biggel.

A. Hoeveel tijd had hij nodig om de tekst en muziek van ‘Ons Moeder Zeej

Nog’ te schrijven?

B. Welke medium zorgde ervoor dat de feestmeezinger ‘Ons Moeder’ een

gigantische hit werd?

C. Hoe wordt zijn sound genoemd?

1.8. Ballenspel
A. Welke activiteit wordt sinds 2018 o.a. door SPPILL georganiseerd

waarbij circa 80 duo’s deelnemen?

B. Waar zijn de banen die tot 2022 gebruikt werden van gemaakt?

C. Welke Liempdse organisaties/ bedrijven zijn er betrokken om dit

evenement op de kaart te zetten? Noem er minimaal 3.

D. Wie heeft de grote wisselbokaal beschikbaar gesteld?

1.9. Groene Woud
Een bezoek aan Het Groene Woud trekt jaarlijks veel bezoekers en staat

garant voor verwondering en plezier.

A. In Liempde liggen 4 natuurgebieden die horen bij de kern van Het

Groene Woud: De Scheeken, Kuppenbunders, Dommeldal en De

Geelders. Welke belangrijke gebeurtenis rondom Het Groene Woud

heeft plaatsgevonden in 2005?

B. Welke 2 bloemen kon je tijdens de Geeldersdag 2022 vinden in de

bossen en bermen rondom het Groot Duijfhuis die duiden op het

voorjaar?
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C. In het gebied van Het Groene Woud ligt tevens Het Groot Duifhuijs. Dit

is de oudste, tot nu toe bekende, Vlaamse schuur van Nederland. Op

welke manier heeft deze schuur landelijke bekendheid gekregen?

1.10. Liempdse literatuur
A. Welke in Liempde woonachtige journalist heeft in 2021 een reisboek

uitgebracht?

B. Onderstaande foto komt uit het boek: ‘Reizen? Dat kan iedereen!’.

Wat stelt hetgeen voor wat je op de foto ziet?
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CATEGORIE 2. LIEMTSE ACTIES

Wat hebben we het afgelopen jaar veel verzameld, geplèkt en geruild met

elkaar.

Deze categorie gaat over alle spaaracties die door de tijd heen zijn opgezet.

2.1. Spelletjesactie bij Coop in 2022
A. Hoeveel spelletjes werden er totaal aangeboden op de spaarkaart?

B. Hoe heten de twee spelletjes-leveranciers die spelletjes leverden voor

deze actie?

C. Hoeveel stickers waren er nodig voor een volle kaart?

D. Pietje koopt alle spelletjes van de spaaractie. Hoeveel geld heeft hij

moeten bijbetalen?

E. Tot en met welke datum konden volle spaarkaarten worden ingeleverd?

2.2. Oranje muntjes
De week van het muntje vond weer plaats in juni.

A.       Wat werd aangeboden door Veldsink het Raadhuis?

B.       Hoeveel muntjes moest je bijleggen en wat was de korting?

2.3.   Facebook drukte
Het Liemtse verzamelboek maakte van veel dorpsbewoners actieve

verzamelaars.

A. Wie was de oprichter van de online ruilgroep voor de stickers?

B. Hoeveel leden telde de pagina op 8 januari 2021?

C. Wie plaatste er een bord achter het raam, met daarop een oproep om

stickers in de brievenbus te deponeren?

D. Wat was het laatste nummer dat Monique Verhagen én het laatste

dat Marion Bressers nodig had om hun boeken compleet te maken?
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E. Van welke vereniging was het plaatje niet goed gedrukt, dus kon deze

gratis worden opgehaald bij de winkeliers?

2.4. We plèkken nog effe verder..
A. Welke trouwe spaarders hielpen ook de boeken van de Vlaswiek te

vullen?

B. Voor welke twee afdelingen waren zij aan het sparen?

C. Op welke pagina riepen zij op om stickers te doneren?

D. Wat zijn de huisnummers van José Kelders en Ingrid Schaeken bij

elkaar opgeteld?

E. Wie had voor Quiz-maker Karin het allerlaatste plaatje om haar boek

compleet te maken?

2.5. Letters leggen
Verzamel zoveel mogelijk OLG muntjes en vorm de woorden

OP LIEMT GEMUNT

Is het gelukt? Maak een duidelijke foto waarin de woorden leesbaar bij elkaar

staan en stuur voor 21.30 uur naar durpskwisliemt@gmail.com.
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2.6. Het grote boek
Het grote ‘Liempde Verzamelboek’ zal bij de meeste inwoners van het dorp

wel  in de kast staan.

A.       Hoeveel OLG muntjes staan er afgebeeld in het boek?

Let op, muntjes die op advertenties staan, tellen niet mee.

B.       Hoeveel mensen dragen een kerstmuts?

2.7. Nog meer plèkacties

Bij de COOP kon je ook nog sparen voor keukengerei. Ook hier konden we

stickertjes voor sparen en dat inwisselen tegen nieuwe spullekes.

A. Welk merk stond centraal bij deze spaaractie?

B. Welke twee productcategorieën kon men sparen?

C. Wat was de adviesprijs van de pomp?

D. Hoeveel producten konden er in totaal worden gespaard?

E Tot wanneer waren de volle spaarkaarten in te leveren?

2.8. In de winkel

Winkelen biedt ook de muziekindustrie inspiratie. Hieronder staat een

willekeurige zin in een willekeurige taal, uit een bekend nummer. Noem de

titel van het lied.

A. Wrzucę kilka tagów

B. zy oszczędzasz też znaczki, kartę bonusową lub pocztę lotniczą?

C. Powiedziałem hej, założyłem nowe buty

D. Jestem dostrojony, widzę wszystkie program kupony oszczędzam od

paczek herbaty

E. Kupujemy i sprzedajemy twoją historię
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2.9. Van ruilen komt geen huilen

A. Een geslaagde ruilbeurs werd opgezet om mensen zo de mogelijkheid

te bieden om zijn of haar boek compleet te maken. Welk presentje

kregen de ambassadeurs vanuit de stichting uitgereikt?

B. De twee ambassadeurs werden in de watten gelegd met allerlei

kadootjes, als dank voor hun goede hulp. Welk biertje stond er op de

tafel?

2.10. Kassameisjes

Maak een filmpje van het refrein van het lied HOUDOE van de Kassameisjes,

gemaakt door de Vliegende Panters.

Plaats een filmpje van jullie kassameisjes voor 21.30 uur op

de tijdlijn van de Durpskwis facebookpagina
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CATEGORIE 3. LOL IN JE BOL

LOL heb je zeker hier in Liemt. Onze oudjes maken veel LOL bij

´´De Zonnebloem´´, en de wat jongeren hebben flinke LOL tijdens

de feestjes in ons skòne Liemt!

3.1. LOL met carnaval

Jaja, we hebben wat lollige figuren gespot met carnaval.

Wie o wie zien jullie hier in het lollige pak.
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3.2. Gekke hundjes

Sommige hundjes waren klaar met hun lollige baasje.

Welke van deze honden zijn er in 2022 ontsnapt in Liemt.

Antwoord met ‘ja, ontsnapt’ of ‘nee, niet ontsnapt’.
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3.3. Lollig he

Moet je eerst liedjes gaan opzoeken, om vervolgens een vraag te

beantwoorden! Zet de woorden achter elkaar van de verschillende

liedjes en beantwoord de vraag!!!

A.

- welke
- 0.41 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=X06Xj1kWjMo
- 1.25 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=zJ5Ihl2XNM4
- 0.38 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=rPvUsUUa09s
- 1.06 seconden  - https://www.youtube.com/watch?v=aJTUXuzHnB8
- 0.22 seconden - https://www.youtube.com/watch?v=iWsV1rfUIhY

B.

- 0.38 seconden   -
https://www.youtube.com/watch?v=e0GWKu7RDVI

- 1.04 seconden - https://www.youtube.com/watch?v=6fdqNSax4o4
- 0.35 seconden   -

https://www.youtube.com/watch?v=C6AZDTB9E_0
- 1.19 seconden   -

https://www.youtube.com/watch?v=n-mg172hSNQ
- 1.27 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=FJSMs-tzgj4
- 0.31 seconden - https://www.youtube.com/watch?v=SSLm8wgfpq0

C.

- 0.41 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=vgi-feWZYO4
- 0.09 seconden - https://www.youtube.com/watch?v=GBJi9VmpVfg
- 0.42 seconden   -

https://www.youtube.com/watch?v=oQ1Hzon5uaE
- 1.13 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=hwRSxthuP-I
- 0.24 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=Gs069dndIYk
- 0.49 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=n_j1clPqEvg
- 0.52 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=eM6gImsv1Kg
- 0.12 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=ZRMTC9Tzj2c
- 0.31 seconden   -

https://www.kekliemt.nl/s4s_audio/LiempdsVolkslied.mp3
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D.

- 2.23 seconden - https://www.youtube.com/watch?v=DkQbGxFesSU
- 1.52 seconden - https://www.youtube.com/watch?v=2z3SJKNKWVg
- 0.19 seconden - https://www.youtube.com/watch?v=OHJ-ha48e1o
- 0.37 seconden - https://www.youtube.com/watch?v=eBpYgpF1bqQ
- Traa
- 1.52 seconden -

https://www.youtube.com/watch?v=EP6G6OCqxm4

E.

- 1.10 seconden   -
https://www.youtube.com/watch?v=_vChCFW9fX0

- 1.16 seconden   -
https://www.youtube.com/watch?v=V8hQt9GOQfY

- 2.02 seconden   -
https://www.youtube.com/watch?v=ZwOAR7SsUmc

- 0.46 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=f15dEJgC-nU
- 1.26 seconden   -

https://www.youtube.com/watch?v=YWQzC0-jMJo
- 0.41 seconden   - https://www.youtube.com/watch?v=ILvFKYbDEr0

3.4. Drie, twee, een….. SHOTJES

Er wordt wat ingeschonken door onze kastelijn, wat is de

naam van het shotje?

A. Ton schenkt het volgende in, Licor 43, sinaasappelsap en een vleugje

koffiemelk.

B. Ton heeft iets nieuws bedacht en doet het volgende, yoghurt likeur en

pisang ambon.

C. Nu is Jari aan de beurt, hij maakt het volgende, sambuca met tequila

en een paar druppels tabasco. Tip: we zoeken niet de flatliner!

D. De volgende wordt gemaakt door barvrouw Juul, amaretto, ananassap

en limonadesiroop.

E. Tot slot gaat Marion ook nog even achter de bar staan, hier wordt de

helft van het shotje gevuld met Jenever en de andere helft met bitter

lemon.
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3.5. Jaja kunnen jullie te gekke dingen vinden in de

achternamen?
A. Wij zoeken 3 verschillende achternamen die voorkomen in

Liempde, waarin ook een dierennaam in verscholen zit. De dierennaam

(hond, kat, konijn) moet ineens te lezen zijn, dus geen losse letters

ertussen! (markeer de dierennaam)

B. Nu zoeken wij 2 Liempdse achternamen waarin eten in verscholen zit.

Het eten (koek, spek, brood) moet ineens te lezen zijn, dus geen losse

letters ertussen! (markeer het eten)

3.6. Doe opdracht

Kom tussen 20.30 uur en 21.30 uur met 2 mensen naar het

Wapen. Zorg ervoor dat je een pruik meeneemt en dat 1

persoon een blouse aan heeft met stropdas.

3.7. Puzzelen met de nieuwe generatie

Wat betekenen die (TE) gekke afkortingen nou eigenlijk?!

A. IDK

B. OMW

C. NP

D. Idd

E. LMAO

F. LOL

G. LY

H. WJNMK

I. YT

23



VRAGEN DURPSKWIS LIEMT 4 NOVEMBER 2022

3.8. LOL met je bloembol
A. Jos plant een bloembol in de tuin. Maar is vergeten welk deel

van de bol het voedsel opslaat. Noem het deel wat ervoor zorgt dat

het voedsel groeit en te bloeit?

B. Kan een bol goed tegen natte voeten?

C. Wat is de bekendste voorjaarsbloem die uit een bol groeit in Nederland?

D. Hoe heten de nieuwe bollen die aan de moederbol zit?

E. Noem 2 bolgewassen die als voedingsmiddel worden gekweekt.

3.9. TikTok
A. Hoe eet Robert van Kemenade pannenkoeken? (Volgens

TikTok)

B. Bij welk evenement in Liempde zou eigenlijk de bekende

TikTokker @d.jefff komen?
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3.10. Hoe ouder hoe lolliger

Voor wie hebben ze deze abraham neergezet?

(voor- en achternaam)
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CATEGORIE 4: HULPDIENSTEN

4.1 Van welk merk is de nieuwe EHBO caravan Liempde?

4.2 Hoeveel verschillende merken paracetamol heeft Drogist
Beter Bewust?
A: 3
B: 4
C: 5
D: 6
E: 7

4.3 Ga met 4 teamleden op de foto, met een brandweerlid in
tenue, voor de brandweerkazerne.

4.4 Wat is ‘lopend’ de dichtstbijzijnde AED vanaf 51.576549,
5.379154?

4.5 Hoeveel prikken zijn er gezet tijdens de coronabooster
vaccinatie actie in Pius X te Liempde op 23 dec. 2021?
A: 897
B: 919
C: 1.000
B: 1.011
E: 1.023

4.6 Wanneer is het voormalige Wit Gele Kruisgebouw
gebouwd?
A: 1951
B: 1952
C: 1953
D: 1954
E: 1956
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4.7 Waar is dit een stuk van?

4.8 Waar hangt deze AED?
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4.9 Hoeveel inschrijfformulieren zijn er ingevuld tijdens de
brandweer demonstratie op 22 juni 2022 in Liempde?
A: 4
B: 5
C: 6
D: 7
E: 8

4.10  Van welke brandweermannen zijn deze kinderen?
A.

B.

C.
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CATEGORIE 5. UITGEVLOGEN

Op www.kleinhoekje.nl treft u een filmpje aan met daarin 10 mensen die ooit

in Liempde woonden maar zijn uitgevlogen. Sommigen hier geboren,

sommigen niet, maar zonder uitzondering markante voormalige

Liempdenaren, mensen die iets bijzonders gepresteerd hebben.

Zij stellen ieder twee vragen. Grote teams beantwoorden alle vragen, kleine

teams hoeven bij iedere uitgevlogen Liempdenaar alleen de eerste (A) vraag

te beantwoorden. Vraag 2 (doe-opdracht) moet door zowel kleine als grote

teams gedaan worden.

O ja, ze worden geïntroduceerd door een zéér markante persoon die niet in

Liempde woont maar binnenkort weer op bezoek komt. Luister goed naar

deze introductie voor een kleine hint die kan helpen bij de eerste vraag van de

Liempdenaar die letterlijk uitgevlogen is...

Antwoord 2 graag vóór 22.000u inzenden via durpskwisliemt@gmail.com
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CATEGORIE 6. KEN JE TALEN

In categorie 5 is duidelijk geworden dat Liempdenaren zich wereldwijd hebben

verspreid. Overal zijn ze te vinden!

Maar kunnen jullie ook in alle talen de weg vinden?

Er zijn 5 punten per adres te verdienen en 5 punten per goed antwoord op de

vragen.

6.1. Adres 1

比荷卢三国 10
A. Wat is het juiste adres?

B. Welk getal staat er op de lantaarnpaal tegenover dit huis?

Ga in de richting van de speeltuin, voor de speeltuin linksaf en volg de weg tot

de T-splitsing en ga dan rechtsaf. Ga de eerste weg linksaf. Blijft de weg

volgen tot je links het fietspad op kan. Sla daarna de eerste weg rechtsaf.

C. Bij welk adres ben je gestopt?

D. Hoeveel verschillende schrijfwijzen van Vrilkhoven staan er op het

bord?
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6.2. Die Anschrift 2

დორპშოფ 2

A. Wat is het juiste adres?

B. Hoeveel zonnepanelen liggen er op de voorkant het dak van dit adres?

Let op: de eerste twee teams die op bovenstaand adres arriveren, treffen een

voucher van onze gewaardeerde sponsor BBQenzo aan op de brievenbus.

Ga hiermee direct naar het Wapen om deze te verzilveren.

Ga in de richting van de de Serenade, ga de eerste rechts vervolgens links en

ga via het Schoolpad naar de Keefheuvel. Op de Keefheuvel rechtsaf, eerste

links en bij de speeltuin linksaf. Stop bij lantaarnpaal 4.

C. Bij welk adres ben je gestopt?

D. Hoeveel prullenbakken staan erop het sportveld?
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6.3. L’adresse 3

11Aדובליןסטראטהכומר
A. Wat is het juiste adres?

B. Welke 3 getallen staan er bovenaan de kast die naast de brievenbus

staat van dit adres?

Ga terug richting de kerk, sla linksaf en rij voorbij het kapelleke. Sla na het

kapelleke linksaf. Stop bij het bord van de kerstbomen.

C. Bij welk adres ben je gestopt?

Rij nog een stuk verder door.

D. Hoeveel traptreden telt de trap van de toren aan de linkerkant (inclusief

de trede die aansluit op het plateau)?
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6.4. L’indirizzo 4

ਕਰੋਲਰਬੋਚਟ 40

A. Wat is het juiste adres?

B. Wat is de kleur van de minibieb op dit adres?

Ga in de richting van Pius X. Neem de eerste links, vervolgens de eerste

rechts en wederom de eerste links. Stop bij het eerste huis aan de

rechterkant.

C. Bij welk adres ben je gestopt?

D. Hoeveel banken staan er in de voortuin?

6.5. La dirección 5

Эссенстраат 5
A. Wat is het juiste adres?

B. Welk attribuut staat er bij de voordeur van dit adres?

Vertrek in de richting van de weilanden, ga linksaf, steek de weg over en ga

tot aan de brandweer. Bij de brandweer ga je rechtsaf. Vervolgens weer

rechts en volg de weg. Stop tussen lantaarnpaal 9 en 10.

C. Bij welk adres ben je gestopt?

D. Wat staat er rechts van de voordeur?
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CATEGORIE 7: LIEMTSE ONDERNEMERS

Kapsalon Janneke knipt

Janneke heeft een kapperszaak in Liempde met als rechtsvorm
eenmanszaak:
Kapsalon Janneke.

Samen met haar personeel verkoopt ze:
● knipbehandelingen (vallend onder het btw-tarief van 9%)
● bijzondere behandelingen zoals kleuren, permanenten en trouwkapsels

(vallend onder het btw-tarief van 9%)
● een klein assortiment aan kappersproducten zoals shampoo, haargel

en haarlak (vallend onder het btw-tarief van 21%).
Alle verkopen worden door de klanten altijd direct betaald.

In deze opgave wordt gerekend met twee verschillende btw-tarieven.

Voor de knipbehandelingen segmenteert Janneke de klanten in drie groepen
met voor elke groep een aparte consumentenprijs (inclusief btw). Deze
groepen zijn hieronder weergegeven in combinatie met de verwachte afzet en
de verwachte ontvangsten uit verkopen over het jaar 2021.

marktsegment
knipbehandelingen

consumentenprijs verwachte
afzet in 2021

verwachte
ontvangsten uit
verkopen in
2021

dames € 31 3.200
heren € 27 € 59.400
kinderen (tot en met
12 jaar)

€ 19 € 16.150
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7.1 Verkoop:

Bereken het bedrag met betrekking tot de verkoop van
knipbehandelingen dat Janneke opneemt in de
exploitatiebegroting over 2021.

Met betrekking tot de verwachte in- en verkopen van kappersproducten over 2021 is
gegeven:

kwartaal (2021) inkopen
(inclusief btw)

verkopen
(inclusief btw)

balanswaarde
voorraad aan het
begin van het
kwartaal

balanswaarde
voorraad aan het
eind van het
kwartaal

eerste kwartaal € 850 € 1.690 € 1.100 € 1.050
tweede kwartaal € 780 € 1.520 € 1.050 € 1.630
derde kwartaal € 1010 € 1.315 € 1.630 € 1.280
vierde kwartaal € 925 € 1.677 € 1.280 € 1.410

7.2 Inkoopwaarde:
Bereken de verwachte inkoopwaarde van de omzet van
kappersproducten in 2021.

Aan de verkopen van kappersproducten worden over 2021 in totaal € 600,= overige
kosten toegerekend.

7.3 Verkoop kappersproducten:
Bereken de bijdrage van de verkopen van kappersproducten
aan het totale bedrijfsresultaat van Janneke over 2021. Geef
ook aan of het een voordelige of een nadelige bijdrage
betreft.

*Je hebt het antwoord nodig van vraag 7.2 om vraag 7.3 goed te beantwoorden. Je mag ervoor
kiezen om verder te rekenen met €. 3.100,= als antwoord voor vraag 7.2. De maximale score
voor vraag 7.3 wordt dan 7 punten.
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Schildersbedrijf Van De Ven gaat uitbreiden

Schildersbedrijf Van de Ven bv heeft vijf personeelsleden in dienst: vier schilders en één
opzichter. Elke schilder heeft een contract voor onbepaalde tijd van 36 uur per week. De
directie van Van de Ven overweegt nieuw personeel alleen nog nulurencontracten aan
te bieden.

De voorcalculatorische loonkosten over 2021 van één schilder zijn voor Van de Ven €
50.210,54. De opzichter maakt de planningen, bestelt de materialen en controleert de
werkzaamheden ter plekke.  De loonkosten van de opzichter bedragen € 61.412,33 in
2021. Het loon van de opzichter kan niet direct aan de klanten doorbelast worden. Het
schildersbedrijf brengt haar klanten een uurtarief in rekening. Dat uurtarief bestaat uit de
loonkosten van de schilder per uur ( totale loon alle schilders / totaal aantal werkzame
uren alle schilders) + opslag voor de opzichter per uur (loon opzichter / totaal aantal
gewerkte uren van alle schilders)

Van de 52 weken in een jaar heeft elke schilder in 2021 in totaal 6 weken vakantie. In
de weken dat een schilder werkt, kunnen de kosten van  32 uur per week aan klanten
doorbelast worden.

7.4 Uurtarief:
Bereken het uurtarief dat Van de Ven per schilder hanteert in
de voorcalculatie.
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Voor schilderwerk aan het woonhuis van R. van de Langenberg groenprojecten maakt
Van de Ven een voorcalculatie waarin de volgende punten verwerkt worden:

Kosten plaatsen steiger
(materiaal)

€. 345 exclusief BTW

Materiaal €. 798 exclusief BTW
Arbeid 31 uur Te declareren uren
resultaat 25% Van het offertebedrag excl. BTW
BTW 9% Op arbeid
BTW 21% Op alle overige kosten

Ga er vanuit dat alle door Van de Ven aan Van de Langenberg gefactureerde elementen
(behalve arbeid) onder het hoge BTW tarief vallen

7.5 Offerteprijs:
Bereken de offerteprijs inclusief btw die Van de Ven voor het
schilderwerk voor R. van de Langenberg Groenprojecten
calculeert.  Vul hiervoor de uitwerkbijlage bij deze opgave
verder in.

*Je hebt het antwoord nodig van vraag 7.4 om vraag 7.5 goed te beantwoorden. Je mag ervoor
kiezen om verder te rekenen met € 40,00 als antwoord voor vraag 7.4. De maximale score voor
vraag 7.5 wordt dan 10 punten.
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Peerkesbos (Restaurantketen Special Food & Co)

HvdB is manager en eigenaar van een koffieshop met restaurant.
Als franchisenemer runt hij zijn eigen restaurant genaamd Peerkesbos in een pand dat
eigendom is van de franchisegever (het hoofdkantoor van de keten Special Food & Co).
Eén van de artikelen in de franchiseovereenkomst is artikel 3.1, waarin staat dat de
franchisenemer (HvdB) verplicht is om een ondernemingsvorm met
rechtspersoonlijkheid te hebben.

Bedrijfsgegevens franchisenemer
Financiële gegevens over het boekjaar 2021

oppervlakte restaurant 304 m2
gemiddelde weekafzet losse producten 1.580
gemiddelde weekafzet restaurant menu’s 990
ingekocht aan wit vlees €   229.695,70 inclusief 9% btw
ingekocht aan overige ingrediënten €   126.832,81 inclusief 9% btw
aantal weken geopend 52
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Balansgegevens (getallen x € 1)

31-12-2021 31-12-2020
Inventaris 94.850 94.850
Voorraad wit vlees 5.910 1.380
Overige voorraad 1.450 1.450
Overige vlottende activa 13.980 11.350
Liquide middelen 25.328 38.952

141.518 147.982

Aandelenkapitaal 37.880 37.880
Reserves 12.101 12.101
Onderhandse lening 28.000 38.000
Crediteuren 10.230 9.315
Overige kortlopende passiva 17.833 13.012
Rekening-courantkrediet 39.755 32.975
Resultaat boekjaar -/-1) 4.281 4.699

141.518 147.982
noot 1 -/- = negatief

Voorcalculatorische gegevens van het product wit vlees in 2020 en 2021

Eén los product bestaat voor 100% uit 110 gram wit vlees.
De inkoopprijs van een kilogram wit vlees is € 14,17 inclusief 9% btw.

Het verlies in 2021 bij het restaurant van HvdB wordt mede veroorzaakt door een lage
efficiëntie bij de verwerking van het wit vlees tot los product. Het los product bestaan
voor 100% uit wit vlees. Het wit vlees wordt handmatig verwerkt. Hierbij ontstaat
verspilling van wit vlees, er wordt te veel wit vlees weggegooid. Het prijsresultaat op het
wit vlees over 2021 is € 0.

7.6 Efficiency Resultaat:
Bereken het efficiencyresultaat van HvdB over 2021 op het
wit vlees. Geef ook aan of er sprake is van een
voordelig/+/positief of van een  nadelig/-/negatief resultaat
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Plan van aanpak

HvbB wil graag dat de productie van wit vlees efficiënter wordt en vraagt aan het
hoofdkantoor toestemming om te mogen investeren in een nieuwe inrichting van de
keuken met daarin een automatische wit vlees maker.  Voor de financiering wil HvbB
een annuïteitenlening afsluiten bij het hoofdkantoor, waarbij het hoofdkantoor de
investering volledig financiert.

HvdB wil dat alles op 1 april 2022 geleverd, geïnstalleerd en operationeel is. HvdB
verwacht dat door deze investering de:

● afschrijvingskosten zullen toenemen,
● interestkosten zullen toenemen,
● personeelskosten zullen afnemen,
● verspilling van wit vlees zal afnemen.

HvdB schrijft af op het investeringsbedrag exclusief btw.

Investering in de nieuwe keukeninrichting

investering in de nieuwe keuken + wit vlees vermaler + portioneerder

nieuwe keuken € 37.050
Wit vlees vermaler €  6.550
Portioneerder €  1.885
installatiekosten €  5.955

De automatische witvleesmaker bestaat uit een wit vlees vermaler en een
Portioneerder.

Alle bovenstaande bedragen zijn inclusief 21% btw.

Overige gegevens over de gehele investering:
levensduur 6 jaar
restwaarde, exclusief 21% btw € 3.900
verwachte sloopkosten, exclusief 21% btw € 1.200
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Financiering en verwachte gevolgen voor personeelskosten als gevolg van de
herinrichting keuken

Annuïteitenlening per 1 april 2022

soort lening annuïteitenlening
looptijd 6 jaar
leenbedrag Investeringsbedrag 2022 exclusief 21% btw
annuïteit per kwartaal achteraf €   1.912,48
restschuld op 31 december 2022 € 37.528,48

Besparing op personeelskosten vanaf 1 april 2021
besparing op arbeidsuren 3,1%
aantal fte tot 1 april 2021 (fte = full time
equivalent en is 36 uur per week)

8

gemiddeld aantal werkweken per jaar per fte 48
doorbetaalde vakantieweken per jaar per fte1) 4
gemiddeld bruto-uurloon, exclusief 8%
vakantietoeslag

€ 10,30 per uur

sociale lasten werkgever 28% van het brutoloon inclusief vakantiegeld
noot 1 De vakanties van medewerkers zijn gelijkmatig over het jaar verspreid.

7.7 Afschrijvingskosten:
Bereken de afschrijvingskosten van HvdB over 2022 als
gevolg van de investering.

7.8 Interestkosten:
Bereken de interestkosten van HvdB over 2022 van de
annuïteitenlening als gevolg van de investering.

7.9 Verwachte besparing:
Bereken de verwachte besparing van HvdB over 2022 op de
personeelskosten als gevolg van de investering.
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HvdB verwacht dat
● zijn afzet en verkoopprijzen in 2022 ten opzichte van 2021 niet zullen

veranderen,
● door de nieuwe keuken het verbruik van wit vlees met 734 kilogram  afneemt,
● de overige kosten (naast de genoemde in vraag 2,3 en 4) gelijk blijven aan die

van 2021.

Het hoofdkantoor zal toestemming geven om te investeren in de herinrichting van de
keuken en bijdragen aan de financiering, als de herinrichting een verwachte positieve
bijdrage zal leveren aan het resultaat over 2022.

7.10 Investering:
Toon door middel van een berekening aan of het
hoofdkantoor toestemming zal geven voor de investering en
financiering in de nieuwe keuken.
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CATEGORIE 8. DUITS LIJNTJE

8.1. Langs de Lijn

Vlak langs het Duitse lijntje is de locatie voor TunnelVision

A. Wat was de winst van TunnelVision in 2018.

B. Wie schonken er in dat jaar 250 euro aan de organisatie

8.2 Helpende hand

Stichting Tunnel Vision Boxtel wil het negatieve imago dat graffiti

vaak heeft doorbreken en de kunstvorm in een positief daglicht zetten en toegankelijk

maken voor iedereen. Vele kunstenaars hebben de tunnel in de afgelopen jaren

verfraaid. Desondanks zijn weinig kunstwerken in de tunnel door Liempdse handen

gemaakt. Om jullie team de kans te geven om jullie talent te tonen, vragen we jullie voor

22:00 uur een graffiti kunstwerk in te leveren met een minimale afmeting van 50x50cm

en maximaal 100x100cm

8.3 In dienst van de Lijn

A. Wanneer werd conducteur H. A. J. voor de rechter gesleept

vanwege diefstal?

B. Wat had hij gestolen
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8.4 Regels langs de lijn

Bekijk bijgaande film https://youtu.be/dG4KNX-h0lM

https://www.youtube.com/watch?v=dG4KNX-h0lM

Waar horen de fietsen volgens de informatie in deze filIm?

8.5 Vertraagde lijn

Op het spoor liep niet altijd alles op rolletjes. Zo werden er op enig moment koeien

overreden.

A. Hoeveel vertraging leverde het ongeval op waarbij 8 koeien werden overreden?

B. Hoeveel vertraging veroorzaakte de luchtaanval op personentrein 3682?

8.6  Fotogenieke lijn

Aan het Duits lijntje ligt het cafe ‘t Groene Woud, een trekpleister voor velen. Om nog

meer mensen te trekken hebben zij een website laten maken door een ander Liempds

bedrijf. Op het Liempdse vestigingsadres van deze website bouwer is ook een ander

bekend Liempds bedrijf gevestigd. Op het hek staat waar dit bedrijf bekend om is. Stuur

vóór 21.30u een foto naar durpskwisliemt@gmail.com, zet op de foto zowel het Duits

Lijntje als café "'t Groene Woud" én een voorwerp passend bij het andere bekende

Liempdse bedrijf.
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8.7 Bezongen lijn

De lijn heeft velen geïnspireerd. Zo ook de zanger en

schrijver van dit lied:

https://www.youtube.com/watch?v=w0rl42Bgeok

A. Wie gaan er volgens dit lied met de trein?

B. Wie reden er volgens dit lied over de lijn?

8.8 Station

In welk jaartal is deze foto gemaakt?
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8.9 Extra Lijn

Wanneer werd het 3e spoor aangelegd bij station Liempde?

8.10 Passagiers op de lijn

In welk jaar maakten de meeste passagiers gebruik van de lijn?
A. 1907
B. 1913
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CATEGORIE 9. LIEMPT, HET ‘CENTRUM VAN BRABANT’

Liempde is uiteraard het Centrum van Brabant. En daar is de

schrijvende pers soms maar druk mee! In deze categorie komen een aantal

zaken voorbij, die de schrijvende pers hebben gehaald. We willen wel eens

zien hoe goed jij de krant hebt gelezen!

9.1. Diervriendelijk Liempt

A. Wanneer ontsnapten dit jaar de 2 van oorsprong uit Madagaskar
afkomstige afstammelingen uit Liempde?

B. Welke drie dieren moeten via natuurlijke ‘stapstenen’ hun weg
kunnen vinden van natuurgebied De Scheeken naar het
Dommeldal?

9.2. Groen Liempt

A. Welke rassen zijn herplant langs de A2 in Liempde?

B. Hoeveel geld heeft de gemeente Boxtel hiervoor in de begroting
opgenomen?

C. Wie is de (nieuwe) voorzitter van Natuurwerkgroep Liempde?

D. Voor welke schoonmaakactie werd het startschot gegeven bij café Het
Groene Woud op 19 maart jl.?
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9.3 Sportief Liempt

A. Hoeveel punten haalde Rien van de Laar en
Johan Nieman op donderdag 16 juli 2022?

B. Wie won de zomeravondcompetitie van gilde Sint Antonius Abt in juni
2022?

C. Wie strikte DVG voor een clinic speciaal voor meisjes van zeven tot
dertien, die kennis wilde maken met voetbal?

D. Welke Liempdenaren gingen er in 2022 voor de winst tijdens de NK
Solexracen?

E. Welke Liempdse stond er, in Mierlo, op het hoogste treetje op zondag
15 mei?

9.4 Doe-opdracht

Maak van woorden, die zijn uitgeknipt uit de krant,

een artikel van minimaal 75 woorden over ons mooie Liempde.

Lever dit artikel in bij ‘t Wapen van Liempde vóór 22.00 uur.

9.5. Lezend Liempt

Zoals gezegd, Liempde was vaak in het nieuws. Vul

de volgende krantenkoppen aan.

A. Ouders ……. initiatief verkeerspilot Oversteek

B. Jeugd vermaakt zich ……… in de Serenade

C. Zelf ………. is leuker dan op televisie kijken
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D. Vurig ……. met toneel en hapjes

E. Lynn en Dex winnen …………..

F. Liempdenaren leveren binnen een week ….. muntjes in

G. Grote hoes en hier en daar een …………

H. Genieten van …… op publieksdag De Geelders

I. ……… maar ook klauteren en smullen in Liempde

J. Ik heb de … al een keer uitgebreid

9.6. Wonen in Liempt

A. Hoe heet het bouwplan dat, met 28 huizen, Liempde een stapje verder
helpt?

B. Hoeveel percelen woon-werkkavels worden er uitgegeven in het plan
Roderweg – Hamsestraat?

9.7 Cultureel Liempt

A. Wanneer vond de atelierroute plaats in Liempde?

B. Wanneer vond de Jubileumexpo van de Ploegers plaats?

C. Waar ging de heemkundelezing Kèk Liempt over op 28 maart 2022?

D. Hoeveel bezoekers trok de Boeremèrt dit jaar?

E. Welke van oorsprong Liempdse dame exposeerde onder het thema
‘Reliving still lifes’?
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9.8 Kolderiek Liempt

A. Wat was de kleine voorwaarde om mee te mogen doen aan
de jaarlijkse carnavalsoptocht dit jaar?

B. Wie waren de voorgangers van de carnavalsmis dit jaar?

9.9 Van alles wat in Liempt

A. Welke Liempdenaar brengt een ‘zware blonde’ op de markt?

B. Hoeveel ‘Laatste Liempdenaartjes’ zijn er in 1995 geboren?

9.10 Economisch Gemunt op Liempt (11 t/m 19 juni

2022)

A. Als je een reisverzekering had afgesloten bij Veldsink/Het Raadhuis en

een bierpakketje had gekocht bij D’n Liempdsen Herd hoeveel op

Liempt-Gemunt-muntjes had je dan in moeten leveren?

B. Wat kostte een grillworst-pakket als je 1 muntje had ingeleverd bij

Dennis en Lonneke?

C. Hoeveel korting had je in totaal gekregen als je een unieke borrelplank

(bij Den Berg MeubelMakerij) had gekocht en 4 appelflappen (bij de

COOP)?

D. Hoe hield je, met een korting van € 3,00, het hoofd koel in deze week?
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VRAGEN DURPSKWIS LIEMT 4 NOVEMBER 2022

GEHEIME OPDRACHT

Beste teams,

Vanuit jullie team mag 1 persoon om 20.00u naar het Wapen van Liempde
komen om de geheime opdracht te volbrengen.

Zorg dat je een bandenplakset en een binnenband bij hebt. En uiteraard dient
de veiligheid in het donker gewaarborgd te zijn, dus draag een
veiligheidshesje. Neem ook zeker je telefoon met internetmogelijkheid mee.

Onze hints voor deze opdracht:

1e: Links is waar je duim rechts zit

2e: “We verkeren allemaal in dezelfde situatie”

3e: Ik hou het 1,2,3 in het oog!

4e:

5e : Na zoveel keer ga ik naar de staat!

6e : Van je buren moet je het hebben
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