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SPELREGELS
Deelname
•

Alle mensen die in Liempde wonen, mogen met een team deelnemen aan de
Liemtse durpskwis 2018.
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.
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.
Deelname geschiedt op eigen risico.
Onze Facebookpagina is het communicatiekanaal vanuit de organisatie. Het kan
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 2 november kunnen de vragen vanaf 19.00u bij het Wapen van
Liempde opgehaald worden.
De vragen dienen diezelfde avond (vrijdag 2 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.
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.
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.
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•
•

•

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!
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CATEGORIE 1. SPONSORS

5 punten per
goed antwoord

1.1. Rekensommen
A. Met de leeftijden van welke sponsors krijg je de uitkomst 1645 als je het met
elkaar vermenigvuldigt?
B. Hoeveel uren is kapsalon Janneke doordeweeks geopend?

1.2. Kinderen

5 punten per
goed antwoord

A. Welke sponsors hebben minimaal 2 zonen die in Liempde wonen?
B. Bij welke 4 sponsors heeft een medewerker en/ of de eigenaar een dochter die
in Liempde woont, waarvan de voornaam begint met een L?

1.3. Verkoop

5 punten per
goed antwoord

A. Wat kost een feestje bij het Wapen per persoon wanneer je het
afkoopt voor 5 uur, inclusief mini-gebakjes, 5 keer bittergarnituur en een
puntzak friet na?
B. Wat is het meest verkochte bier van de Proosterij?

1.4. Carnaval
A. Onder welke naam heeft Patrick v.d. Ven NIET meegedaan met de
zittingsavonden?

5 punten per
goed antwoord

Ed - Piet de Witte - Bennie Blij
B. Wat was het motto van Prins carnaval toen Patrick met de zittingsavond
‘Smerkees’ speelde?
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1.5. Ogen
Bij welke sponsor horen deze ogen?
A.

C.

B.

D.

E.
2 punten per
goed antwoord

1.6. Weetjes
A. Wie is in Liempde gestart met BBQ enzo?
Wanneer was dat?

2 punten per
goed antwoord

B. Welke sponsor bestaat dit jaar 10 jaar?
C. De vader van welke sponsor heeft een boek over fietsen geschreven?
D. Hoeveel houten treden heeft het keldertrapje van het Wapen van Liempde?
E. Welk lied konden deelnemers van de Kribkesroute spelen bij de Proosterij?
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1.7. Locaties
A. Noem alle voorgaande gebruikers van fysiopraktijk Fysionova.
B. Op welk evenement presenteerde de Proosterij zich voor het eerst?
En in welk jaar was dat?

2 punten per
goed antoord

C. In welke straat heeft de voorganger van Kapsalon Janneke eerst een kapsalon
gehad?
D. Welke sponsor is dit jaar van locatie gewijzigd?
E. Van welke horecaondernemingen is Ad Schelle voorheen uitbater geweest?

1.8. Links etcetera
A. Noem de link tussen de Durpskwis en personeel van het Wapen van
Liempde.

2 punten per
goed antoord

B. Noem de link tussen personeel van Keurslagerij Willy Beerens en de
Durpskwis.
C. Wanneer is de COOP in Liempde geopend?
D. Bij welke sponsor is deze foto genomen?

E. Welke sponsor heeft dit jaar een actie gehad in samenwerking met de
Kromploegers?
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5 punten voor originaliteit
5 punten voor een
passende muts
1.9. Muts
Hanne mi de moor is een bekend beeld in Liempde. Maak een muts voor haar met
daarop het logo van één van de sponsors. Je mag hiervoor alle materialen gebruiken
die je kan bedenken, maar moet er wel voor zorgen dat de muts niet over de ogen van
Hanne heen zakt.
Lever deze muts uiterlijk om 22.00u in bij het Wapen, voorzien van je teamnummer.
Succes!

1.10. Allerlei
A. Wie is de oprichter van BBQ enzo?

2 punten per
goed antwoord

B. Hoeveel bordjes van Ronnie v.d. Langenberg staan er op dit moment in
Liempde?
C. Welke namen heeft de slagerij aan de Barrierweg gehad?
D. Naast welke sponsor heeft er een confectiebedrijf gezeten waar destijds veel
Liempdse meisjes hebben gewerkt? Wanneer was dat? (marge 5 jaar)
E. Wie heeft de muurschilderingen in het Struifhuis gemaakt
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CATEGORIE 2. MUZIEK

5 punten per
goed antwoord

1. Hollandse meesters
Ga naar www.kleinhoekje.nl, daar vind je een filmpje met de titel Durpskwis 2018 –
Hollandse meesters. 10 fragmenten van liedjes die behoren tot ons collectieve
geheugen, echt Nederlands erfgoed, maar deze Hollandse meesters blijken covers te
zijn (nummer 10 is een favoriet van onze voorzitter).
U hoort en ziet een stukje van de originele buitenlandse versies, wij willen graag de
naam van het nummer weten waaronder het in ons land bekend is geworden.
Kan toch niet moeilijk zijn? O ja, om de moderne elektronica om de tuin te leiden
hebben we de deelnemende artiesten gevraagd wat langzamer te zingen dan
normaal gesproken. Succes.

2. Zielige liedjes

5 punten per
goed antwoord

Omdat het vandaag allerZIELen is vragen we jullie de titels te noemen van 4 ZIELige
Nederlandse liedjes.
Wij geven alleen de woorden die de laatste regel vormen, de spaties zijn helaas weg
gevallen, de juiste volgorde ook….

1. benhemikikdichtbijalleenalsvoel
2. numoedermeteendathaaranderezewoontheeftgeschrevenstadinzeons
3. zoiszelfshetalsniet
4. zijndezultnooitmeerdagjekindwaarna

3. Liempdse meesters

5 punten per
goed antwoord

Ga naar www.kleinhoekje.nl, daar vind je een filmpje met de titel Durpskwis 2018 –
Liempdse meesters. Het zijn niet allemaal Liempdse artiesten maar wel allemaal
muzikale evenementen die zich in 2018 op Liempdse bodem hebben afgespeeld.
Behalve dan vraag 3.
Wat willen we weten van deze artiesten en muziekstukken?
1. Op de Zomerfair begeleidt Fanfare Concordia een fantastische zangeres van
eigen bodem. Wat is haar naam?
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2. Nog zo’n Liempdse topper: Dianne van Giersbergen tijdens Limuscene. Hoe
heet het nummer wat zij zingt?
3. Instrumentaal fragmentje van een typisch Liempds nummer. Arrangement van
Peter van den Hurk maar wie tekende voor tekst & muziek?
4. Opnieuw Fanfare Concordia (actief clubje is dat!). Welke gelegenheid
luisteren zij hier op?
5. Live in Liempde is niet meer weg te denken van de evenementenkalender.
Kort voordat deelnemers met het pontje gingen oversteken speelde een
strijkkwartet midden in de Kasterense natuur een toepasselijk nummer. Hoe
heet dit muziekstuk?
6. Nu geen Fanfare Concordia. Maar welke artiest dan?
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CATEGORIE 3. ECHT LIEMPDS
2 punten per
goed antwoord

3.1. Boeremert
A. Hoeveel kramen stonden er dit jaar op de boeremert?
B. Welke kleur hadden de consumptiemunten vorig jaar?
C. Hoe heette het thema waarin de voetbalrobots te zien waren?
D. Hoe vaak zijn de Robots wereldkampioen geworden en waar?

E. Welke Liempdenaar is in 2018 in de lokale pers als nieuwe voorzitter van
stichting Boeremert aangekondigd?
2 punten per
goed antwoord
3.2.Toneel
A. Welke afkorting stond op de t-shirts van de dames van de schoonmaak in het
Toneelstuk wat in maart 2018 werd opgevoerd door de Liempdse Toneelclub?
B. Waar staat deze afkorting voor?
C. Wim Bressers is de regisseur bij de Liempdse toneelclub. Hoeveel
toneelstukken heeft Wim geregisseerd voor de Liempdse toneelclub?
D. Hoeveel toneelstukken heeft Wim geregisseerd bij het KPJ toneel?
E. Wat heeft Wim de afgelopen 30 jaar nog meer geregisseerd?
2 punten per
goed antwoord

3.3. Glas in lood

Heel veel huizen in Liempde hebben glas in lood ramen. Noem de straat en het
huisnummer van de onderstaande huizen. Om het niet te moeilijk te maken, is het
zoekgebied begrensd. De huizen bevinden zich binnen het gebied van
buurtvereniging Klein Hoekje – Nieuwe Wijk
A.

B.

15

TEAM 1
C.

D.

E.

5 punten per
goed antwoord
3.4. Opknapbeurt Kleuskes/Pauwkesstraat
A. Hoeveel bomen zijn er verwijderd in de Kleuskes?
B. Hoeveel bomen zijn er teruggeplaatst in de Kleuskes?

3.5. Liempdse Kermis 2018

2 punten per
goed antwoord

A. Noem de 10 kleuren van de vliegtuigjes op de kermis.
B. Wat stond voor de paarden In de draaimolen?
C. Hoeveel attracties incl. snoep/oliebollenkraam ed. stonden er op de kermis?
D. Hoeveel verschillende smaken zuurstokken werden er verkocht?
(marge 10%)
E. Hoeveel kostte een dertienrittenkaart voor de luchtschommels?
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3.6. Toponiemenbanken
Afgelopen jaren zijn er in Liempde toponiemenbanken geplaatst.

5 punten per
goed antwoord

A. Hoeveel?
B. Noem de namen van deze banken.

3.7. Doe-opdracht
Over ruim een jaar viert Buurtvereniging Klein Hoekje – Nieuwe Wijk haar 50 jarig
bestaan. Ontwerp een nieuw logo dat voldoet aan de volgende eisen:
•

Het moet getekend zijn.

•

Kenmerkend voor de buurt zijn.

•

50 jarig bestaan moet er in verwerkt zijn.

3.8. Buurtvereniging Den Berg

3 punten per
eis, 1 extra bij
volledig.

2 punten per
goed antwoord

A. Bij hoeveel huizen stonden bij Buurtvereniging Den Berg een bord in de tuin
omdat men 50 jaar lid was?
B. Wat was het thema op zondag tijdens het jubileum van bv Den Berg?
C. Wie waren de oprichters?
D. Met hoeveel leden zijn ze destijds gestart?
E. Hoeveel meter vlaggetjes zijn opgehangen tijdens de feestweek van BV Den
Berg? (marge 10%)

3.9. Gemeenteraadsverkiezingen 2018

5 punten per
goed antwoord

A. Wat is de som van de huisnummers van de eerste 5 in Liempde wonende
kandidaten op de lijst van Combinatie 95?
B. Hoeveel procent van de totaal stemgerechtigden hebben op Balans gestemd?
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3.10. Diversen
A. Op 3 maart 2018 vond een muzikaal treffen plaats in het Groene
Woud. Wie namen hier aan deel?

2 punten per
goed antwoord

B. Hoeveel bracht de emballageactie van de Zonnebloem op?
C. In Liempde is een ondernemer gestart met het geven van o.a. chocolade
workshops. Onder welke naam?
D. Wat voor soort concert werd er op 22 juni gegeven in Kloosterhof en door wie?
E. Op wat voor evenement speelde troubadour Jan van der Heijden op 10 juni
2018?
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CATEGORIE 4. FEEST/ EVENEMENTEN
2 punten per
goed antwoord

4.1. Kinderfeest

Toen het op 26 juli 37 graden was in Liempde lagen de eerste pepernoten alweer in
het schap. Het feest van de grootste kindervriend vieren we echter pas in december.
Toch mogen jullie alvast wennen dat feest weer voor de deur staat. Vul de woorden in
die we zoeken. Succes.
A.

B.

C.

D.

E.
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4.2. Blaast um op

5 of 10 punten per
goed antwoord

Vouw van de meegeleverde ballonnen een bloem, net zoals deze op de
foto,. Breng je creatie voor 22.00u naar het Wapen van Liempde, duidelijk voorzien
van je teamnummer. De creatie die het meeste lijkt op onderstaand plaatje wint en
krijgt 10 punten. Alle overige inzenders krijgen 5 punten.

2 punten per
goed antwoord
4.3. Ieder cultuurtje zijn eigen feestje
Hierna worden feesten omschreven. Welk feest wordt bedoeld, en bij welke religie of
volkerengroep hoort dit feest?
A. Een vrolijk feest van de 1000 lichtjes. Na het feest gaan veel mensen op
bedevaart, bij voorkeur naar de Ganges.
B. Een 7 dagen durend feest, waarbij men herdenkt dat men 40 jaar lang in
hutten in de woestijn rondzwierf.
C. Een feest ter ere aan de voorouders welke wordt gevierd op de 106e dag na
de Winterzonnewende.
D. Het feest van de lichtjes. Een meerdaagsfeest in december waarbij iedere dag
een kaars wordt aangestoken totdat ze alle 8 branden. Het feest heeft te
maken met de herinwijding van een tempel.
E. Een dag waarop veelal wordt gepreekt uit de brieven van Paulus, vooral de
Romeinenbrief.
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2 punten per
goed antwoord

4.4. Niet “geschoten”, altijd mis
De bijgevoegde foto’s zijn allen genomen in 2018 in Liempde. Echter op welk Liemps
adres stonden deze creaties?
A.

B.

C.

D.

E.
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4.5. 4 het leven

10 punten per
goed antwoord

Hoe vaak lees of zie je in de volgende tekst het getal 4? (de 4 of vier (44 zijn dus 2
4-én)). Vanaf nu!
Vier, zomaar een getal of is er meer? Natuurlijk is er meer, hoe moet ik anders een
hele tekst vullen met allen maar het getal vier. 4 is het natuurlijke getal dat 3 opvolgt
en 5 voorgaat! Een kwartet! Echt 4 is een kwartet. Geen 1 of 2, geen drie want dat is
een kwartet, maar 5. Huh, dus.. ?? En toch is het getal 4 het getal van de feesten, en
niet 11 zoals ze tijdens carnaval denken. Neem 44, 44 is een veelvoud van 11, maar
in de verste verte lijkt het niet op vier. Om dat te verklaren moeten we terug naar de
tijd van de Batavieren. Wat niet veel mensen weten is dat de Batavieren eerst met z’n
vijven waren. Echter door een tekort aan vitaminen liep één van de 5 Batavijven
scheurbuik op en overleed. Het overlijden werd groots gevierd door de rest van de
Bata’s. Ze namen afscheid van Batavijf Olivier, gooiden hem in de rivier en dronken
bier, veel bier.
Resultaat, geen Batavijven, maar Batavieren. En wat deden die gasten.. Die gasten
vierden jaarlijks 4 feesten. Ieder jaargetij 1 feest. Ze vierden feest op 8 februari,
gewoon omdat 8 een veelvoud van 4 is en 2 (februari) de helft is van vier… en dat
moet gevierd worden. Het volgende feest dat de agenda sierde was het Bloesemfeest.
Hierbij werd door iedere Batavier een bier gebrouwen met een specifieke bloesem.
Iedere bloesem gaf zijn eigen geur en smaak aan het bier. Zo gaf de vlierbesbloesem
een fiere smaak echter met een alcoholpercentage van 4 á 5 procent vierde dit biertje
geen hoogtij! In de zomer werd het 3e feest gevierd waarbij de zon werd geëerd. Bij dit
feest werd ieder jaar een locatie verkozen waar de viering plaats vond. Deze
gemeente moest exact op 14 augustus om 12.04 uur vier keer de klok laten luiden
waarna de batavijven vierkant achter de keuze van de stad moesten gaan staan.
Onder andere Vierlingsbeek (NL), tytsjerksteradiel (NL), Montpellier FR), Liege (BE),
Verviers (BE) en Krepinovrierskadol (DEN) hebben de eer gehad om de Batavieren te
ontvangen. Het laatste feest liet de meeste Batavieren koud, misschien had dit te
maken met het feit dat er altijd sneeuw lag. In de tijd dat de Batavieren nog met z’n
vijven waren was dit echter anders. Olivier, de batavijf die er voor zorgde dat de
Batavijven nu nog maar met z’n 4én zijn, en door zijn vrienden in de rivier is gelegd,
was namelijk helemaal in zijn hum tijdens de winter. En hij was niet de enige van de
Batavieren . Nee, ook Xavier, Mientje en Javier vonden een feest in de sneeuw
geweldig. Eigenlijk vond alleen Dirk erg niks aan. Maar ja, Dirk stond ook bekend als
de “klier Batavier”, die nooit feestjes vierde. Hij lag altijd dwars en ontsierde iedere
viering met louter gemopper en gestier.
Samengevat waren er dus vier feestjes die gevierd werden door de Bata’s. Ongeveer
iedere 3 maanden viel er dus een fles te ontkurken. Aangezien alle Bata’s, behalve
Dirk, van feestvieren hielden, rezen de kosten voor de feesten al snel de frietpan uit.
De Batavieren gingen wel met hun tijd mee en bestelden hun eten en drank via de
app van de Spar, de Spapp. Via de Spapp konden ze de hand enigszins op de knip
houden, al viel dat niet mee met de exorbitante uitgaven van Xavier. Xavier had
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namelijk een zwak voor Franse kaasjes. En dan niet de goedkope brie of Port Salut,
nee de dure versie. We praten dan over een Sainte-Maure-de-Touraine uit de
Loirevallei met een aanschafwaarde van twaalf (11) euro en vierenveertig (43)
eurocent per kilogram, over een Chaource uit de prachtige sierstreek Champagne
voor zestieneneenhalve (26,5) euro per kilo, maar ook over een Saint-Nectvire die zijn
oorsprong vind in de Auvergne en gezien wordt als één van de vier beste kazen uit
deze Zwitserse streek. Maar, als klap op de vierpijl, een halfharde kaas uit de Jura,
die met een aanschafwaarde van zesenveertig (64) euro en vierentwintig (24)
eurocent veruit de duurste kaas is, namelijk de Jong belegen kaas van de Spar die
minstens dertien (14) dagen heeft gerijpt. Gelukkig kregen Xavier en zijn andere drie
Batavieren via de Spapp 4 % korting op de gehele rekening waardoor de kosten
uiteindelijk binnen de perken bleven. De menigte kon zich op maken voor een
sublieme viering waarbij de Batavieren Olivier aan de kant van de Rivier herdachten
met op de achtergrond het geluid van brullende
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
44444444444444444444444444444444444444444-takt, sorry mijn 4 bleef hangen, ik
bedoel te zeggen 3-takt motoren waar Olivier zelf altijd groot fan van was.
Maar zoals gezegd 4 feestjes die gevierd werden door de Batafieren. Trots en fier
genoot iedereen op zijn eigen manier. Dirk, de klier Batavier, maar een waardevolle
stille kracht op de achtergrond. Xavier met zijn tengere postuur, mede door zijn
voorliefde voor Franse kaas, ook wel “de Kaasstengel” genoemd. Mientje,
honderdveertien (114) jaar oud, geboren op dertien april 1904, en vooral bezig met de
muziek. Zo ging er bijvoorbeeld geen feest voorbij of Mientje liet haar vingers over het
klavier van de piano glijden waardoor iedereen de voetjes ritmisch heen en weer
bewoog. En ten slotte natuurlijk ook nog onze Javier. Javier was een bijzonder
verhaal. Javier was namelijk geen gewone Batavier. Nee, in de tijd dat Olivier nog
leefde en dus de Batavieren nog met z’n 5en waren, waren Javier en Olivier dikke
maatjes. Wat Olivier en Javier echter niet van elkaar wisten, was dat ze allebei een
oogje hadden op de mooie en fier uitgerijpte Mientje. Mientje had echter zware
liefdesgevoelens voor Dirk. Ze vond namelijk dat Xavier te veel naar kaas stonk,
Olivier gaf te veel aandacht aan zijn 4-takt motoren en Javier, tsja, Javier was wel een
aardige Bata, maar ze voelde zich toch meer aangetrokken tot de nukkige Dirk.
Helaas was er uiteindelijk weinig sprake van romantiek, laat staan een eventuele
huwelijksviering. Nee, iedere Bata bleef in zijn eigen kleine huisje van 14 vierkante
meter wonen. Misschien had het wel het meeste weg van de Smurfen. Mientje als
Smurf-in, Dirk als Mopper-smurf, Xavier had het meeste weg van potige-smurf en
Javier, tsja, Javier, die leek misschien wel het meeste op Grote-smurf. Door het
overlijden van Olivier, viel hem helaas geen Smurfen rol meer toe te bedelen. Maar
als hij één rol verdiende, dan was het wel die van Lol-Smurf. Iedere dag was namelijk
een feest met Olivier. Een dag niet gelachen was een dag niet geleefd.
Helaas overleed Olivier op 44 jarige leeftijd, en werd er dus geen feest meer gevierd.
Zo zie je maar, 44 en vier lijken helemaal niet op elkaar! Of misschien ook wel, maar
ach wat doet het ertoe..
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2 punten per
goed antwoord

4.6.18+; Heb jij iets in je gleuf gehad?

Een party kun je crashen, maar of dat normaal is, ik GeLEUF van niet! Nee, normaal
ga je alleen op uitnodiging op feest. Bij welk adres horen de volgende gleuven?
A.

B.

C.

D.

E.
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2 punten per
goed antwoord

4.7. Oktoberfest

Mede dankzij de Kromploegers kennen we allemaal het Oktoberfest. Gekleed in
typische klederdracht en veel dorst gaan we met z’n allen het feestgedruis tegemoet.
En dan, Eins, Zwei Drei, ZAUFEN!!! Maar, wat weten jullie eigenlijk van het
Oktoberfest.?
A. In Munchen is het Oktoberfest ongekend populair. Zo populair zelfs dat er een
eigen bier gebrouwen wordt met een hoger alcoholpercentage van 6,3%. Wat
is volgens de brouwer de kleur (antwoord in de taal van de brouwer) van deze
Wiesn,
B. Een bekende natuurkundige heeft eens meegeholpen aan het opbouwen van
een tent tijdens het oktoberfest in Munchen? In welk jaar gebeurde dit.
C. Hoeveel liter bier werd er tijdens de 2017 editie van het Beierse Oktoberfest
gedronken? (Afronden op hele en halve)
D. Welke bekende dame is voor altijd verbannen van het oktoberfest?
E. Op het Oktoberfest ziet u een dame in een Dirndl welke ze aan de linkerzijde
had gestrikt. Wat is haar status?
2 punten per
goed antwoord

4.8.Van wie is deze feestneus?

De leukste feestjes zijn in Liempde, das waar. Maar een Liempdenaar viert niet alleen
hier feest!! Van wie is deze feestneus?
A.

B.

C.

D.
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E.

4.9. Besloten Liemps feestje!!

2 punten per
goed antwoord

A. Wat was de spreuk in het jaar dat deze wagen meedeed aan de optocht?

B. Begin 2007 was het groot feest in Liempde. De postcodeloterij hoofdprijs
was gevallen in Liempde. Uiteindelijk gingen bewoners uit de Maai er met de
hoofdprijs vandoor, maar… voor heel Liempde werd er een groots feest
georganiseerd op d’n Tip om de winnaars bekend te maken. Welke 3 bekende
Nederlandse artiesten brachten destijds op dit podium een nummer ten
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gehore?
C. De dames van DVG mochten in een grijs verleden na het behalen van hun
kampioenschap bij de Burgemeester verschijnen. Hierbij werd een foto op het
bordes gemaakt waarbij de dames het bord voor zich droegen. De heren van
DVG werden 3 jaar later kampioen en hetzelfde ritueel herhaalde zich. Van de
heren werd een foto gemaakt waarbij een vierkant bord met de tekst; “DVG
kampioen (jaartal-jaartal)”, omhoog werd gehouden. Hoeveel meer personen
waren er bij de dames op het bordes aanwezig, dan bij de heren?
D. Tijdens de landbouw-werktuigendagen in 1973 te Liempde werd een werktuig
getoond welke Fl 80.000 kostte. Om welk werktuig ging het hier?
E. Er was eens… iemand voor wie een afscheidsfeest werd georganiseerd. In
de uitnodiging stond onder andere te lezen; 14.30 – 16.00 uur
afscheidsreceptie voor de burgerij van liempde in het gemeentehuis.
Op welke datum vond dit afscheid plaats?

2 punten per
goed antwoord

4.10. Feestmuts

Mien, waar is m’n feestmuts…? Hoe heten de onderstaande (feest)”mutsen”?
A.

B.
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C.

D

E.
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CATEGORIE 5. WITTE GIJ DA
2 punten per
goed antwoord
5.1. Brabantse spreekwoorden
Wat is de betekenis van onderstaande, Brabantse, spreekwoorden?
A. Iemand me ‘nen aeke perdon betao’le
B. Kèke ès ‘nen hard geskelden
C. Die gin koew hee, melkt de kat
D. Mee mager koei en ’n vet perd is ’t heel geboer geen dinder werd
E. Trek mar op mee oe zije koue kousen

5.2. Waor woonde gij?

1 punt per
goed antwoord

De letters van namen van straten, stegen en pleinen in ons durpke zijn hieronder
gehusseld. Let op: sommige straten hebben namen die uit 2 woorden bestaan. Deze
staan als 1 woord gehusseld. Welke straten zoeken we?
A. SEROBGOSNDENU
B. AESEKLAZKASEHERR
C. KERSSETAARTENTAS
D. NOETTAINOKSEASDOR
E. ONSBAEJPLADOTRBAITSTEOR
F. LOTHRCLBKETO
G. EIVWSEVHGKOERLN
H. GARRPNCISTENH
I.

ERGNEDNEDVNEE

J. OVERBGSAELTOOS

5.3. Zoekt u maar

10 punten voor het
goed antwoord

Vertaal de woorden in de puzzel op het antwoordenblad naar een
Brabantse vertaling en vul in in de gele vakjes.
Maak van de letters in de rode vakjes het juiste antwoord.
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2 punten per
goed antwoord

5.4. Wa’s dees nou wir??
Ontcijfer onderstaande codes!
A. 55554444333667733333 5555333333333388 888822666 2255555555333
555222266688333

B. 88 444477777 9999988866633 33377777 44333 88 666633399 333444444333
6664444333 4488866688
C. 992266667777 88 4466663339933 444477777 66666633388333
22255553338888333
D. 99333 443338888333 337777 666333 777775556666666666333 337777333444455
226666666
E. 99333 66666633388333666 555544443333333 99999444455666
8888666666667777 333555555522227777

2 punten per
goed antwoord

5.5. Spreekwoorden

We hebben de klinkers van ondestaande spreekwoorden en gezegden weggehaald.
Welke spreekwoorden en gezegden bedoelen we?
A. N N BM Z VL GLDN MST MN N TW PRMPJS NT
B. VRGR TN KRDN D HNN NG TGNWRDG GPN Z LLN NG MR Z D DV
C. R S NG NT N KK GVNDN D KKN KN VR LL MNDN
D. LS D BRN NT MR KLGN N D PSTRS NT MR VRGN DN NDRT HT ND DR DGN
E. MN VNGT MR VLGN MT N LPL HNNG DN MT N VT ZN.
1 punt per goed
antwoord, max. 10.

5.6. DOE-OPDRACHT

Zoek de juiste woorden in de teksten (de titels tellen niet mee) van de wel bekende
bruine bezienswaardigheidsbordjes en maak de zin. Cijfer 1 staat voor de zin en cijfer
2 staat voor het woord in die zin.
Succes!

Vendelstraat 12

6/3

Koestraat/Oude Postbaan

3/10

Gemondsestraat 2-4

8/15
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Gemondsestraat 2-4

9/1

Kapelstraat / Klompenfabriek

9/9

Looeind 11

6/7

Pastoor Dobbeleijnstraat 20-22

3/7

Ploegers kunstwerken

6de dik gedrukte
woord

Sint Antoniuskapel

3/2

Eikendaal 1

4/7

Meulekensweg 3

9/2

Kasterensestraat 23

6/11

Koestraat / Oude Postbaan

3/5

Concordiapark en omgeving

7/9

Hogenbergseweg 30

6/11

Klooster

1/5

Kunstwerk Gilde Sint Antonius

3/4

5.7. Uit hoeveel woorden bestaat het hele kwisboek?

5.8. Help!!!!!
Wat betekenen onderstaande fobieën?

10 punten voor het
goed antwoord

1 punt per
goed antwoord

Geef in het antwoord alleen weer wat de fobie inhoudt.
A. Geumafobie
B. Alektorofobie
C. Hyalofobie
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D. Octofobie
E. Pediculofobie
F. Erytrofobie
G. Chaetofobie
H. Hippopotomonstrosesquippedaliofobie
I.

Xyrofobie

J. Automatonofobie

5.9. Vanalles wè
1.

2 punten per
goed antwoord

In de hier volgende woorden horen één of meer woorden niet thuis.
We gaan maar eens met de muziek mee. We spelen viool, accordeon,
alpenhorn, banjo, basalt, dwarsfluit, gamelang, arseen, mirliton, pistolet,
trompet en ventielhoorn.
Dat is samen een heel vreemd orkest. Welke instrumenten spelen 'vals'?

2.

Het beste rekenhoofd van de klas, Edwin Vugts, kreeg de vraag
voorgelegd of hij de kans zag met optellen, vermenigvuldigen en
delen van een aantal getallen als som het getal 34 als uitkomst te krijgen.
Deze opgave leek Edwin veel te eenvoudig voor een leerling met een
goed rekenhoofd. Maar toen hij hoorde wat er als voorwaarde werd
gesteld, keek Edwin even bedenkelijk.
De voorwaarde luidde dat hij bij het uitwerken van deze som 10 x het
getal 4 (en dus geen enkel ander cijfer) moest gebruiken.
Weet jij de oplossing?

3.

Schrijf het getal elfduizend elfhonderdelf in vijf cijfers op papier

4.

Tegen Pasen liep Nel met een mand vol eieren van haar winkel naar huis.
Halverwege werd ze aangesproken door een groep kinderen. Ze vroegen
haar of er in haar winkeltje nog eieren te koop waren. Toen Nel dit
ontkende waren de kinderen erg teleurgesteld. Ze kreeg medelijden met
hen. Ze besloot de eieren onder de kinderen te verdelen. Nel begon te
rekenen en kwam tot de slotsom, dat ze 32 eieren te kort zou hebben als
ze elk van de kinderen 9 eieren zou geven en er 24 zou overhouden als
ze ieder kind 7 eieren gaf. Dat laatste zinde haar wel, omdat ze zelf dan
ook niet met lege handen thuis zou komen aangezien René wel van een
eitje op z’n tijd houdt.
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De vraag luidt: Hoeveel kinderen waren er en hoeveel eieren had Nel in
haar mand?
5.

Welke hoofdletter komt op de plaats van het vraagteken?
A E F H I K L -?-

5.10. Appeltje-eitje of Witta gij da…? Witte gij ut?

5 punten per
goed antwoord

Voor deze opdracht verwijzen wij jullie naar vraag 8.10 in de categorie
appeltje-eitje. Als je eruit bent wat daar het antwoord van is, kun je verder met deze
vraag.
Gevonden?
Dan kun je nu misschien onderstaande vragen beantwoorden:

A. In welk land speelde zich een legende af met ganzen dat te maken heeft met
de vondst op vraag 8.10?
B. Welke 2 familiaire gebeurtenissen vonden er plaats op 3 juni 1948 die te
maken hebben met de vondst op vraag 8.10?
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CATEGORIE 6. GELEUF UT MAOR

6.1. Bij wijze van spreken

2 punten per
goed antwoord

Veel spreekwoorden en gezegdes vinden hun oorsprong in de Bijbel.
Voor welke 5 van onderstaande spreekwoorden/gezegdes gaat deze vlieger niet op?
A. Advocaat van de duivel spelen
B. Door het oog van de naald gaan
C. De dominee komt voorbij
D. Nieuwe wijn in oude zakken
E. Iemand woorden in de mond leggen
F. De loftrompet steken
G. Er is niets nieuws onder de zon
H. Zijn eigen boontjes doppen
I.

Beter een goede buur dan een verre vriend

J. Een wolf in schaapskleren
K. Een roepende in de woestijn zijn
L. Boter bij de vis doen
M. Geld over de balk smijten

1 punt per
goed antwoord

6.2. Geld moet rollen
Ook in Bijbelse tijden ging het vaak over geld. Ruilhandel, geld en andere vormen van
rijkdom: het komt allemaal voorbij in het Oude & Nieuwe Testament.
A. Wat betaalde David als bruidschat voor Michal aan Saul?
B. Wat is belangrijker dan grote rijkdom &(zilver en goud?
C. Wat kun je beter zijn dan onbetrouwbaar?
D. Voor hoeveel zilverstukken verraadde Judas Jezus?
E. Wiens afbeelding stond op de belastingmunt waarmee de Joden hun
staatsbelasting moesten betalen?
F. Hoeveel munten deed de arme weduwe in de geldkist in de tempel toen Jezus
erbij zat?
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G. Van hard werken alleen word je niet rijk, zegt de Bijbel. Wat heb je nog meer
nodig volgens het boek Spreuken?
H. Hoeveel geld ontvingen landarbeiders voor een 12-urige werkdag in het
Nieuwe Testament?
I.

Hoeveel kost een slaaf in het Bijbelboek Exodus?

J. Hoe heet de afgod die synoniem staat voor ‘hebzucht’ en ‘beheerst worden
door geld’?
1 punt per
6.3. Reken er maar op
goed getal (A t/m E)
Vul de juiste Bijbelse getallen in en zorg voor de juiste uitkomst van de
rekensom.

5 punten voor juiste
uitkomst som

A. Boosaardig getal
B. Bijbels getal van beproeving
C. Lijdenspsalm
D. Verschil in Bijbelboeken tussen Katholiek en Protestantse Oude Testament
E. Het meest heilige getal in de Bijbel
SOM → B – (C+D) – E x A =

….
Correcte foto & op tijd: 10 punten

6.4. Zien is geloven

gebaren.

1

Van handopleggingen tot de zegen, de Bijbel is gevuld met
Voor deze vraag maken jullie een groepsfoto waarbij
duidelijk zichtbaar de handgebaren op onderstaande 9 foto’s op
volgorde nabootsen. Stuur deze foto voor 20:45 uur naar
durpskwisliemt@gmail.com.

2

3

6

8
7

4

5

9
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6.5. Werk in uitvoering
Jozef was een timmerman, David een koning en het oudste beroep ter wereld kennen
we allemaal. Maar welke beroepen oefenden onderstaande Bijbelse figuren uit?
A. Lucas
1 punt per
goed antwoord

B. Sifra & Pua
C. Aquila & Priscilla
D. Potifar
E. Demetrius
F. Petrus
G. Lydia
H. Zachëus
I.

Salomo

1 punt per
goed antwoord

J. Sadok
6.6. Het is niet te filmen!

Over Bijbelse verhalen zijn ongelooflijk veel films gemaakt. Beantwoord onderstaande
vragen aan de hand van deze filmposters:

A

B

D

C

E
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A1
A2
B2
B3
C1
C2
D1
D2
E1
E2

Wat is de naam van deze film?
Welke James Bond-acteur speelde in deze film bijna de rol van Jezus?
Wat is de naam van deze film?
Wie nagelde in deze film Jezus aan het kruis?
Wat is de naam van deze film?
Wie verzorgde de stem van God in deze film (originele versie)?
Wat is de naam van deze film?
Welke bijzonderheid wordt –onterecht- aan deze film toegedicht?
Wat is de naam van deze film?
Welke Bijbelse plaag werd uit deze film gelaten?
10 punten als de
oplossing correct is

6.7. Jong geleerd, is oud gedaan
Over leeftijden is in de Bijbel veel te doen. Jezus werd 33 jaar en Noach kreeg
kinderen toen hij 500 jaar was. Daarnaast is de Bijbel het meest vertaalde boek ter
wereld en werd het ook nog eens in drie talen geschreven. In deze vraag combineren
we leeftijden en (geheim)taal.
Zet onderstaande Bijbelse figuren op volgorde van leeftijd (oudste eerst).
A. Adam
B. Jakob
C. Mozes
D. Methusalem
Gebruik deze volgorde om onderstaande blokken in de juiste volgorde te zetten en
vertaal hiermee het antwoord op deze vraag.

ANTWOORD OP VRAAG 4.7.:
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1 punt per
goed antwoord

6.8. Wie oren heeft, die hore!
1 Samuel 16 – vers 23: “En steeds wanneer de geest van God Saul overmande, nam
David zijn lier en tokkelde op zijn snaren. Dat luchtte Saul op en het deed hem goed:
de kwade geest liet hem dan voor even met rust.
Muziek is dus al zo oud als de Bijbel…en muziek is niet meer uit onze tijd weg te
denken. Radio, online, livemuziek…het is overal. En uiteraard ook op televisie. Maar
herkennen we ook wat we horen zonder beeld? Er is vanavond een email gestuurd
naar het adres waarmee jullie je hebben opgegeven. Het bijgevoegde
muziekfragment gaan jullie gebruiken voor deze vraag. (Her)kennen jullie de tunes
van diverse televisieprogramma’s in het fragment?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Op de website www.kleinhoekje.nl zijn vanavond filmpjes geplaatst die jullie kunnen
gebruiken voor de vragen 6.9. & 6.10.
2 punten per
goed antwoord
6.9. Na het zingen de kerk uit
Veel preken halen hun inspiratie uit de Bijbel, gekoppeld aan hedendaagse
gebeurtenissen. De preek in het filmpje kent een andere inspiratie: muziek.
Welke 5 nummers vormden de basis voor deze preek?
1 punt per
goed antwoord
6.10. We laten de kerk in het midden
De laatste vraag spreekt voor zich: in het filmpje komen 10 vragen voorbij die
beantwoord moeten worden….succes!
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CATEGORIE 7. REKENEN/ WISKUNDE/ REDENEREN

5 punten per
goed antwoord

7.1. Roddels over liempdse ondernemers
A. De Pompoen specialist in groente en fruit
Groenteboer De Pompoen wil zijn omzet gaan vergroten en nog meer klanten werven.
Men heeft het idee om ook groente en fruit te verkopen op de markt. Zo gezegd, zo
gedaan men pakt een assortiment van groente en fruit en gaat richting de markt.
Het is een gekke dag op de markt; de eerste klant komt bij de marktkraam van De
Pompoen en vraagt: Ik wil graag de helft van alle komkommers die je hebt en een
halve komkommer. Zo gevraagd… zo verkocht. De klant is koning immers.
Na een paar minuten komt de tweede klant en vraagt vreemd genoeg hetzelfde; de
helft van alle komkommers die hij heeft en een halve komkommer. Opnieuw is dit
geen probleem. Nou gekker kan het niet worden, maar ook de derde en laatste klant
vraagt hetzelfde als zijn twee voorgangers.
De Pompoen heeft alle komkommers verkocht en heeft geen komkommer
doorgesneden. Met hoeveel komkommers ging De Pompoen naar de markt?
B. Fastfood bij LFC Liemt Fried Chicken
Een toekomstig fastfood restaurant wil zich gaan vestigen op de locatie van De
Liempdse Barriere. Het restaurant heet LFC (Liempt Fried Chicken).
Men gaat kipfingers verkopen in porties van 6, 9 en 20. LFC verkoopt alleen hele
porties kipfingers.
Men vraagt zich af wat de grootste hoeveelheid kipfingers is die je niet kan bestellen
bij het fastfood restaurant? (Ofwel, die niet in de kipfingers porties geserveerd kunnen
worden).

5 punten per
goed antwoord

7.2. Wiskunde op hoger niveau
A. Veelhoeken

Van een regelmatige 2018-hoek zijn de hoekpunten op volgorde genummerd 1, 2,
3, …., 2018.
We tekenen een lijn tussen punt 18 en punt 2018. Ook tekenen we een lijn tussen
punt 1018 en punt 2000. We hebben op deze manier drie veelhoeken gemaakt
Hoeveel hoeken hebben deze veelhoeken?
A. 37, 982 en
1000

B. 37, 983 en
1001

C. 37, 983 en
1002

D. 38, 982 en
1001

E. 38, 983 en
1001
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B. Formule ontleden
Gegeven is de functie.
2𝑥 3 − 6𝑥 2 + 13𝑥 + 10
2𝑥 2 − 9𝑥
Bepaal alle positieve gehele getallen x waarvoor f (x) een geheel getal is.
𝑓(𝑥) =

7.3. Cijfer puzzel (sudoku)
Maak deze Sudoku af en vul deze in op het antwoordblad

10 punten per
goed antwoord

2
9

6

8
7

4

6

1

3

5

7
9

3

4

8

5
5

8
3

7

8

1

7
9

2

7.4. Bekenden uit de wetenschap
Wie zijn deze bekende Nederlanders?
A.

B.

C.
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D.

E.

2 punten per
goed antwoord

5 punten per
goed antwoord

7.5. Redeneren met cijfers
A. Hardloopwedstrijd.

De deelnemers aan een hardloopwedstrijd dragen de startnummers 1 tot en met 97.
Een van de lopers merkt op dat de som van alle even nummers gelijk is aan de som
van alle oneven startnummers. Daarbij telt hij zijn eigen startnummer niet mee. Wat is
zijn startnummer?
B. Een rij getallen.
Het eerste getal is 7. Het tweede getal vind je door 7 te kwadrateren, de som van de
cijfers van het kwadraat te nemen en daar nog eens 1 bij op te tellen. Het tweede
getal wordt dus 14, want 72 = 49 en 4 + 9 + 1 = 14. Het derde getal vind je op
eenzelfde manier. Uit het tweede getal: 142 = 196 en 1 + 9 + 6 + 1 = 17, dus het derde
getal is 17. Op deze manier wordt telkens een volgend getal in de rij gemaakt.
Wat is het 1999-ste getal in de rij?
7.6. Logische figuurreeksen
A. Onderstaand vind je een logische reeks van vijf vakjes.
Welke van de vakjes vult de reeks aan?

A.

B.

C.

D.

2 punten per
goed antwoord

E.
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B. Welk van de afbeeldingen hoort in het lege vakje?

A.

B.

C.

D.

C. Welk van de afbeeldingen hoort in het lege vakje?

B.

A.

C.

D.

D. Onderstaand vind je een logische reeks van vijf vakjes.
Welke van de vakjes vult de reeks aan?.

A.

B.

C.

D.

E.

E. Onderstaand vind je een logische reeks van vier vakjes.
Welke van de vakjes vult de reeks aan?

A.

B.

C.

D.
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10 punten per
goed antwoord

7.7. Doe opdracht

Laat voor uiterlijk 22.00u een geheel gemaakte echte kubus
zien (3x3 vakken) bij het Wapen van Liempde volgens foto.

7.8. Het grote Liempdse raadsel

10 punten per
goed antwoord

Halverwege de 20e eeuw schreef de toenmalige burgemeester Dhr. G. Laurijssens
Het volgende raadsel. Er zijn vijf boerderijen in vijf verschillende kleuren baksteen. In
elke boerderij een boer met een andere komaf.
De vijf boeren drinken allen een ander soort melk, roken ieder andere sigaren en
hebben ieder een ander soort huisdier. wie is eigenaar van de muizen? Wat weten
we?
o

Degene met Ollandse komaf woont in het huis met grijze bakstenen.

o

Degene met Gemondse komaf heeft vogels.

o

Degene met Boxtelse komaf drinkt halfvolle melk.

o

Het huis met oranje bakstenen staat naast en links van het huis met gele
bakstenen.

o

De eigenaar van het huis met oranje bakstenen drinkt chocomelk.

o

De persoon die Compaenen rookt, heeft fretten.

o

De eigenaar van het huis met bruine bakstenen rookt La Paz.

o

De man die in het middelste huis woont, drinkt karnemelk

o

Degene met Liempdse komaf woont in het eerste huis.

o

De man die Oud Kampen rookt, is de buurman van degene die honden heeft.

o

De eigenaar van de katten woont naast de La Paz-roker.
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o

De man die Oude Ambacht rookt, drinkt geitenmelk.

o

Degene met Boskantse komaf rookt Balmoral.

o

Degene met Liempdse komaf woont vlak naast het huis met de rode
bakstenen.

o

De man die Oud Kampen rookt, heeft een buurman die volle melk drinkt

Wie is eigenaar van de muizen?

2 punten per
goed antwoord

7.9. Cijferreeksen
A. Welk getal volgt op de reeks getallen?
2,
3,
5,
9,
17, …..
A. 16

B. 18

C. 33

D. 19

E. 20

B. Welk getal volgt op de reeks getallen?
2,
6,
18, 54, 162, …..
A. 324

B. 486

C. 488

D. 512

E. 648

C. Welk getal volgt op de reeks getallen?
5,
7,
11, 19, 35, …..
A. 64

B. 67

C. 68

D. 70

E. 84

D. Welk getal volgt op de reeks getallen?
1,
2,
6,
15, 31, …..
A. 36

B. 52

C. 56

D. 60

E. 72

E. Welk getal volgt op de reeks getallen?
1,
5,
11, 19, 29, …..
A. 41

B. 43

C. 44

D. 45

E. 49
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2 punten per
goed antwoord

7.10. Kansberekenen

A. Men neemt een dobbelsteen waarbij de vlakken zijn onderverdeeld in 3 1-en
en 3 2-en . De kans dat je een 2 gooit is dan 50%. Wat is de kans dat men na
4 keer gooien 2 1-en en 2 2-en heeft gegooid?
A. 1/8

B. 1/4

C. 3/4

D. 1/2

E. 3/8

B. Het Wapen van Liempde heeft op een avond 26 leden van de Biljartvereniging
binnen. Hoe groot is de kans dat twee van deze leden op dezelfde dag jarig
zijn?
A. 30%

B. 33%

C. 60%

D. 66%

E. 25%

C. Tijdens de op liemt gemunt actie heeft men 9 buizen met elk 500 op liemt
gemunt muntjes en een gewone digitale keuken weegschaal. In één buis
blijken alleen maar namaak op liemt gemunt muntjes te zitten van 18 gram.
Alle andere buizen bevatten echte op liemt gemunt muntjes van 20 gram.
Hoeveel keer moet je minstens wegen om 100% zeker de buis valse munten
eruit halen?
A. 1 keer

B. 2 keer

C. 4 keer

D. 6 keer

E. 9 keer

D. Bij bakkerij Van Eijndhoven bakt men speciaal brood wat compleet rond is als
een bol met een doorsnede van 15cm. Deze bol wordt op speciale wijze
gesneden zodat elk sneetje brood een dikte van 1,5 cm heeft. Hoeveel korst
zit er aan het eerste sneetje vergeleken met het zesde sneetje brood?
A. 2 keer zoveel

B. de helft

C. een derde

D. evenveel

E. 3 keer zoveel

E. Tijdens de Durpskwisavond wordt gebruik gemaakt van een soort smartdrugs
zoals GHB en 2C-B. Om te bewijzen dat er gebruik wordt gemaakt van
hersenstimulerende middelen gaan we de deelnemers testen. We weten dat
10% van de deelnemers de smartdrugs gebruikt. We weten ook dat de
betrouwbaarheid van de test slechts 90% is. Bij het testen blijkt 1 deelnemer
positief te zijn op de smartdrug test. Wat is de kans dat deze deelnemer
werkelijk heeft gebruikt?
A. 50%

B. 10%

C. 70%

D. 90%

E. 30%
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CATEGORIE 8. APPELTJE EITJE

10 punten per
goed antwoord

8.1. Ommetje de Maai

Wie uit Liempde heeft het niet gewandeld? Ommetje de Maai. Zo niet,
dan is deze vraag geen appeltje eitje. Zet de foto’s op volgorde van de route. Ik ben
gestart bij het Toose Plein.
A.

B.

D.

E.

C.
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5 punten per
goed antwoord
8.2. Eieren te koop
Als je op een zondagmorgen een lekker gekookt eitje wilt, dan hoef je nooit ver te
fietsen in Liempde. Op welk adressen in Liempde worden deze eitjes verkocht?
A.

B.

8.3. Appel, ei en ?
In de tas van de kwis zit een doorzichtig zakje met vraagnummer 1.3. Hier zit een
koekje in. Appel en ei zijn 2 ingrediënten die je cadeau krijgt. Maar wat zit er nog meer
in? Benoem alle 10 andere ingrediënten op het antwoordformulier.
8.4. Wat is het ras?
Er zijn vele appel rassen die groeien in ons mooie Liempde. Jan en Jeanne
Zandbergen hebben vele rassen staan. Ze hebben me een aantal mooie appels laten
zien, maar wat zijn de rassen hiervan ook alweer? Benoem ze alle drie! En om het
wat gemakkelijker te maken krijg je van alle rassen 2 foto’s.
A.

3 punten per
goed antwoord,
extra bij 3 goed.
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B.

C.

10 punten per
goed antwoord
8.5. Een appel of een ei in een achternaam, zijn er die in Liempde?
In juni viel in heel Liempde een ouderwets telefoonboek in de bus. Wat ik om me heen
hoorde was: Wie heeft er in hemelsnaam nog een vast nummer? En wie gebruikt zo’n
boek nog? Daar maak je alleen de buurtvereniging blij mee in verband met het oud
papier! Nou, ik denk dat jullie de laatste editie beter hadden kunnen bewaren.
Hoeveel achternamen staan er in bij het grijze gedeelte van Liempde met een “appel”
of “ei” in de achternaam of de bedrijfsnaam? Het gaat om de namen die dikgedrukt
zijn.
8.6 Ei, ei, ei…..
…..en ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij, ei ei.

2 punten per
goed antwoord

Van wie zijn deze neuzen?
A.

B.

C.

51

TEAM 1

D.

E.

8.7 Voor een appel en een ei
Voor weinig geld kun je wat leuks maken. Lever bij de kwistas een knutsel zoals deze
in met daarop vermeld je teamnummer:
10 punten per
goed antwoord

8.8 Goed opgelet in Liempde het afgelopen jaar?
Als je goed opgelet hebt in Liempde het afgelopen jaar dan is dit geen
moeilijke vraag. Er zijn van die mooie bordjes in het dorp om de toeristen
of mensen naar de juiste plek te wijzen.
Wat staat er op deze bordjes vermeld?

1 punt per
goed antwoord
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A.

.

B.

C.

C. C.
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8.9 Tel de eieren
Nou ja, de titel zegt het eigenlijk al. Tel de eieren op deze plaat:

8.10 Jeetje wat een appels!

10 punten per
goed antwoord

10 punten per
goed antwoord

Op het Concordiapark hangen veel appeltjes en eitjes voor je klaar.
In de goede volgorde heb je er nog wat aan bij vraag 5.10.
Succes!
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CATEGORIE 9. ONDER DE 18
9.1. Doe opdracht
Wanneer lukt een opdracht het beste? Inderdaad, als je het met zijn allen doet.
Daarom nu een groepsopdracht. Hieronder staat een prachtig plaatje van
sneeuwwitje en de 7 dwergen. De opdracht is om dit plaatje met je teamleden na te
maken en voor 22.00u naar ons door te mailen (durpskwisliemt@gmail.com).
De punten waar wij extra op letten zijn:
o
o
o
o
o

Een boze dwerg
Vogel
Sneeuwwitje
7 dwergen
Slofsokjes

2 punten per
goed antwoord

2 punten per
goed antwoord
9.2. Kangaroewedstrijd
Elk jaar maken verschillende leerlingen van de basisschool en middelbare school een
landelijke reken/wiskunde wedstrijd. Voor jullie dus een eitje!
A. Een groep meisjes staat in een kring. Judith is het vijfde meisje links van Kim
en het achtste meisje rechts van Kim. Hoeveel meisjes staan er in de kring?
B. Willem neemt een heel getal in gedachten. Richard vermenigvuldigt dit getal
met 5 of 6. Theo telt 5 of 6 op bij het antwoord van Richard. Tot slot trekt Arjan
van dat antwoord weer 5 of 6 af. Zijn antwoord is 73. Welk getal heeft Willem
in gedachten genomen?
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C. Een draak heeft 3 koppen. Elke keer Als de held een kop afhakt, komen er 3
nieuwe koppen. Arjan hakt een kop af. Later hakt hij nog een kop af. Hoeveel
koppen heeft de draak nu?
D. Noortje zit in het vliegtuig. Over zes en een half uur landt ze op Schiphol. Het
is dan 4 uur in de ochtend. Hoe laat is het nu op Schiphol?
E. We maken twee getallen van vier cijfers door elk van de cijfers 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, en 8 1 keer te gebruiken. Daarna tellen we de twee getallen op. Wat is de
kleinst mogelijke uitkomst?

1 punten per
goed antwoord, 1
extra bij alles goed.

9.3. Wie zijn wij ?

Ook de organisatie van durpskwis Liemt is ooit klein geweest, en we zullen het zelf
maar zeggen …. Ook best schattig. Dus, wie is wie ?

1

4

3

2

5

6
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7

9

8

10 punten bij
goed antwoord
9.4. Leerkracht Oversteek
Welke leerkracht(en) stond er in schooljaar 2015-2016 in groep 6B op bs. De
Oversteek in Liempde?
2 punten per
goed antwoord
9.5. Speeltuinen in Liempde
Een kwis in elkaar zetten kost een hoop tijd en energie. Daarom zitten wij tussendoor
vaak met onze kinderen in een speeltuin. We hebben ondertussen enkele mooie
foto’s voor jullie gemaakt zodat jullie er ook van mee kunnen genieten. Geef op het
antwoordblad aan om welke speeltuin het gaat.

A

B
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C

D

E
2 punten per
goed antwoord
9.6. Vloggers
Een heel leuk medium van tegenwoordig is het vloggen van nieuwe producten, leuke
filmpjes, of gewoon het dagelijks leven. De naam Enzo Knol zal je niet onbekend
voorkomen. We zoeken 5 vloggers en over elke vlogger hebben we een vraag.
A. Wie is de bekendste vrouwelijke vlogger en hoe werd ze bekend?
B. Wie is de vlogging queen van de lage landen en wat is haar geboortedatum?
C. Welke Nederlandse vlogger is een echte beauty-goeroe en met welke grote
ster heeft zij samengewerkt?
D. Van welke vlogger is de succesvolle YouTube serie ‘’ Nailed it’’ en hoe heet
zijn vriendin?
E. Hoe heten de jongens van StukTV en hoe heet hun YouTube serie?
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2 punten per
goed antwoord
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9.7. Games

Verslavend….Echt wel. Maar toch doen we het. Speciaal voor jullie zijn we de wereld
van de spelletjes ingedoken en dat ging ons best goed af. Vraag voor jullie is … welk
spel hebben we gespeeld en welk level is het? Succes met spelen!

A

B

D

C

E
2 punten per
goed antwoord

9.8. Festivals
Tegenwoordig gaat de jeugd steeds vaker naar festivals. Hieronder staan enkele
logo’s van die festivals. Over welke hebben wij het hier?

C
A

B
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D

E
2 punten per
goed antwoord

9.9.

Tunes kinderprogramma’s

Bij ieder kinderprogramma hoort een lied! Bij welke kinderprogramma’s horen de
tekstfragmenten die hieronder staan?
A. …. Zon of regenvlagen….
B. ….Want daarin staat precies vermeld….
C. … Ga maar vast naar huis….
D. …..Welkom allemaal….
E. ….En ze gooien elkaar lekker nat…..

9.10 Puzzelen!

10 punten bij
goed antwoord
totaal

In de woordzoeker bij het invulformulier staan 19 woorden die wat met de jeugd te
maken hebben. Succes met het vinden!
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GEHEIME OPDRACHT

Om 20:00 uur verwachten wij van elk team de meest belezen persoon met popcorn,
een ongeladen waterpistool en pen en papier bij het Wapen van Liempde. Deze
persoon dient "rode-loper-waardig" gekleed zijn en een duidelijk herkenbaar zijn met
een bordje met zijn of haar teamnummer.
Niet voldoen aan de benodigde artikelen en kleding betekent uitsluiting van deelname
aan de geheime opdracht en dus het missen van een kans op 100 punten.
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INVULFORMULIEREN

Wij zetten de joker in op categorie:
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1. SPONSORS
1.1. Rekensommen
A. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

1.2. Kinderen
A. ____________________________________________________
____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord
Punten:

B. ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

1.3. Verkoop
A. ____________________________________________________
B. ____________________________________________________

1.4. Carnaval

5 punten per
goed antwoord
Punten:

A. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

1.5. Ogen
A. ____________________________________________________
B. ____________________________________________________
C. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord
Punten:

D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
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1.6. Weetjes
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

1.7. Locaties
A. ____________________________________________________
B. ____________________________________________________
C. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord
Punten:

D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

1.8. Links
A. ____________________________________________________
____________________________________________________
B. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord
Punten:

____________________________________________________
C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

1.9. Muts

5 punten voor originaliteit
5 punten voor een
passende muts
Punten:

Punten:
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1.10. Allerlei
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
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2. MUZIEK
1. Hollandse meesters:

5 punten per
goed antwoord
Punten:

1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. ____________________________________________________
7. ____________________________________________________
8. ____________________________________________________
9. ____________________________________________________
10. ____________________________________________________

2. Zielige liedjes
1. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

2. ____________________________________________________

Punten:

3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________

3. Liempdse meesters
1. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

2. ____________________________________________________

Punten:

3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
6. ____________________________________________________
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3. ECHT LIEMTS

3.1. Boeremert
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
____________________________________________________
E. ____________________________________________________
____________________________________________________
3.2.Toneel
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
____________________________________________________
3.3. Glas in lood
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

3.4. Opknapbeurt Kleuskes/Pauwkesstraat
A. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:
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3.5. Liempdse Kermis 2018
A. ____________________________________________________
____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord
Punten:

B. ____________________________________________________
C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

3.6. Toponiemenbanken
A. ____________________________________________________
B. ____________________________________________________

3.7. Doe-opdracht
Het nieuwe logo moet voldoet aan de volgende eisen:
•

Het moet getekend zijn

•

Kenmerkend voor de buurt zijn

•

50 jarig bestaan moet er in verwerkt zijn

3.8. Buurtvereniging Den Berg

5 punten per
goed antwoord
Punten:

3 punten per eis,
1 extra bij volledig.

A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
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3.9. Gemeenteraadsverkiezingen 2018
A. ____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

3.10. Diversen
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
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4. FEEST/ EVENEMENTEN
4.1. Kinderfeest
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
4.2. Blaast um op

5 of 10 punten per
goed antwoord

Bloem van ballonnen zoals op de foto.

Punten:

4.3. Ieder cultuurtje zijn eigen feestje

2 punten per
goed antwoord

A. ____________________________________________________
B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

4.4. Niet “geschoten”, altijd mis
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

4.5. 4 het leven
10 punten per
goed antwoord
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____________________________________________________

4.6.18+; Heb jij iets in je gleuf gehad?
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

4.7. Oktoberfest
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

4.8.Van wie is deze feestneus?
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
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4.9. Besloten Liemps feestje!!
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

4.10. Feestmuts
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
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5. WITTE GIJ DA
5.1. Brabantse spreekwoorden
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
5.2. Waor woonde gij?
A) ____________________________________________________

1 punt per
goed antwoord

B) ____________________________________________________

Punten:

C) ____________________________________________________
D) ____________________________________________________
E) ____________________________________________________
F) ____________________________________________________
G) ____________________________________________________
H) ____________________________________________________
I)

____________________________________________________

J) ____________________________________________________

5.3. Zoekt u maar
Zie volgende bladzijde.

10 punten voor het
goede antwoord
Punten:

79

TEAM 1

80

TEAM 1
5.4. Wa’s dees nou wir??
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

5.5. Spreekwoorden
A. ____________________________________________________
____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord
Punten:

B. ____________________________________________________
____________________________________________________
C. ____________________________________________________
____________________________________________________
D. ____________________________________________________
____________________________________________________
E. ____________________________________________________
____________________________________________________

1 punt per goed
antwoord, max. 10.

5.6. DOE-OPDRACHT

Punten:

Vendelstraat 12

6/3

Koestraat/Oude Postbaan

3/10

Gemondsestraat 2-4

8/15
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Gemondsestraat 2-4

9/1

Kapelstraat / Klompenfabriek

9/9

Looeind 11

6/7

Pastoor Dobbeleijnstraat

20-22

3/7

Ploegers kunstwerken

12de
zin
van
onderen/woord 4

Sint Antoniuskapel

3/2

Eikendaal 1

4/7

Meulekensweg 3

9/2

Kasterensestraat 23

6/11

Koestraat / Oude Postbaan

3/5

Concordiapark en omgeving

7/9

Hogenbergseweg 30

6/11

Klooster

1/5

Kunstwerk Gilde Sint Antonius

3/4

5.7. Uit hoeveel woorden bestaat het kwisboek? (marge 10%)

10 punten voor het
goede antwoord

____________________________________________________

5.8. Help!!!!!
A. ____________________________________________________

1 punt per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
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F. ____________________________________________________
G. ____________________________________________________
H. ____________________________________________________
I.

____________________________________________________

J. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord
Punten:

5.9. Vanalles wè

1.

2.

3.

4.

5.
5.10.
Appeltje-eitje of Witta gij da…? Witte gij ut?

A. ____________________________________________________
____________________________________________________

5 punten per
goed antwoord
Punten:

B. ____________________________________________________
____________________________________________________
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6. GELEUF UT MAOR
6.1. Bij wijze van spreken
…..

____________________________________________________

…..

____________________________________________________

…..

____________________________________________________

…..

____________________________________________________

…..

____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord
Punten:

6.2. Geld moet rollen
A. ____________________________________________________

1 punt per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
F. _________________________________________________
G. ____________________________________________________
H. ____________________________________________________
I.

____________________________________________________

J. ____________________________________________________
6.3. Reken er maar op

1 punt per
goed getal (A t/m E)

A. _____
B. _____

5 punten voor juiste
uitkomst som

C. _____

Punten:

D. _____
E. _____
Uitkomst rekensom:

_____
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6.4. Zien is geloven

Correcte foto & op
tijd gemaild: 10
punten
Punten:

6.5.

Werk in uitvoering

A. ____________________________________________________

1 punt per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
F. ____________________________________________________
G. ____________________________________________________
H. ____________________________________________________
I.

____________________________________________________

J. ____________________________________________________

6.6. Het is niet te filmen!

1 punt per
goed antwoord

A1

____________________________________________________

Punten:

A2

____________________________________________________

B1

____________________________________________________

B2

____________________________________________________

C1

____________________________________________________

C2

____________________________________________________
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D1

____________________________________________________

D2

____________________________________________________

E1

____________________________________________________

E2

____________________________________________________

6.7. Jong geleerd is oud gedaan
__

__

__

__

__

__

10 punten als de
oplossing correct is
__

__

__

__

__
Punten:

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

6.8.

Wie oren heeft, die hore!

__

__

__

__

__

A. ____________________________________________________

1 punt per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
F. ____________________________________________________
G. ____________________________________________________
H. ____________________________________________________
I.

____________________________________________________

J. ____________________________________________________
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6.9. Na het zingen de kerk uit
A. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

B. ____________________________________________________

Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

6.10. We laten de kerk in het midden
A. ____________________________________________________
B. ____________________________________________________

1 punt per
goed antwoord
Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
F. ____________________________________________________
G. ____________________________________________________
H. ____________________________________________________
I.

____________________________________________________

J. ____________________________________________________
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7. REKENEN / WISKUNDE / REDENEREN
5 punten per
goed antwoord

7.1. Raadsel met liempdse ondernemers
A. ____________________________________________________

Punten:

B. ____________________________________________________

7.2. Wiskunde op hoger niveau
A. __________________________________________________

5 punten per
goed antwoord
Punten:

B. __________________________________________________

7.3. Cijfer puzzel (sudoku)
10 punten per
goed antwoord

2
9

Punten:

6

8
7

4

6

1

3

5

7
9

3

4

8

5
5

8
3

7

8

1

7
9

2

7.4. Bekenden uit de wetenschap
A. __________________________________________________
B. __________________________________________________
C. __________________________________________________

2 punten per
goed antwoord
Punten:

D. __________________________________________________
E. __________________________________________________
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7.5. Redeneren met cijfers
A. ___________________________________________________
B. __________________________________________________

5 punten per
goed antwoord
Punten:

7.6. Inductief redeneren

B. ____________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

C. ____________________________________________________

Punten:

A. ____________________________________________________

D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________

7.7. Doe opdracht

10 punten per
goed antwoord
Punten:

7.8. Het grote Liempdse raadsel

10 punten per
goed antwoord
Punten:

_____________________________________________________
.

7.9. Cijferreeksen
A. ___________________________________________________
B. ___________________________________________________

2 punten per
goed antwoord
Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
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E. ____________________________________________________

7.10. Kansberekenen
A. ___________________________________________________
B. ___________________________________________________

2 punten per
goed antwoord
Punten:

C. ____________________________________________________
D. ____________________________________________________
E. ____________________________________________________
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8. APPELTJE EITJE
8.1. Ommetje de Maai :

10 punten per
goed antwoord
Punten:

__________________________________________________________
8.2. Eieren te Koop
A. ___________________________________________________________

B. ___________________________________________________________

5 punten per
goed antwoord
Punten:

8.3. Koek ingrediënten:
•

_________________________________________________

•

_________________________________________________

1 punt per
goed antwoord

•

_________________________________________________

Punten:

•

_________________________________________________

•

_________________________________________________

•

_________________________________________________

•

_________________________________________________

•

_________________________________________________

•

_________________________________________________

•

_________________________________________________

8.4. Appelrassen:

B. _____________________________________________________

3 punten per
goed antwoord,
extra bij 3 goed.

C. _____________________________________________________

Punten:

A. _____________________________________________________
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8.5. Een appel of een ei in een achternaam, zijn er die in Liempde?

10 punten per
goed antwoord
Punten:

________________________________________________________

8.6. Ei, ei, ei….
A. ________________________________________________________
B. ________________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

C. ________________________________________________________

Punten:

D. ________________________________________________________
E. ________________________________________________________

8.7. Voor een appel en een ei

10 punten per
goed antwoord

Goed ingeleverde knutsel?

Punten:

8.8. Goed opgelet in Liempde het afgelopen jaar?
A. __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
B. __________________________________________________________
__________________________________________________________

1 punt per
goed antwoord
Punten:

C. __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
10 punten per
goed antwoord
8.9. Tel de eieren

Punten:

_____________________________________________________________________
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8.10. Appel-eters

2 punten per
goed antwoord

A. ___________________________________________________________

Punten:

B. ___________________________________________________________
C. ___________________________________________________________
D. ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
E. ___________________________________________________________
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9. ONDER DE 18
9.1. Doe opdracht
De punten waar wij extra op letten zijn:
o
o
o
o
o

Een boze dwerg
Vogel
Sneeuwwitje
7 dwergen
Slofsokjes

2 punten per
goed antwoord
Punten:

9.2. Kangaroewedstrijd
A. ________________________________________________________
B. ________________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

C. ________________________________________________________

Punten:

D. ________________________________________________________
E. ________________________________________________________

9.3. Wie zijn wij
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________

1 punten per
goed antwoord, 1
extra bij alles goed.
Punten:

5. ________________________________________________________
6. ________________________________________________________
7. ________________________________________________________
8. ________________________________________________________
9. ________________________________________________________
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9.4. Leerkracht Oversteek
________________________________________________________

10 punten bij
goed antwoord

________________________________________________________

Punten:

9.5. Speeltuinen in Liempde
A. ________________________________________________________
B. ________________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

C. ________________________________________________________

Punten:

D. ________________________________________________________
E. ________________________________________________________

9.6. Vloggers
A. ________________________________________________________
B. ________________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

C. ________________________________________________________

Punten:

D. ________________________________________________________
E. ________________________________________________________

9.7. Games
A. ________________________________________________________
B. ________________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

C. ________________________________________________________

Punten:

D. ________________________________________________________
E. ________________________________________________________
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9.8.

Festivals

A. ________________________________________________________
B. ________________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

C. ________________________________________________________

Punten:

D. ________________________________________________________
E. ________________________________________________________

9.9. Tunes Kinderprogramma’s
A. ________________________________________________________
B. ________________________________________________________

2 punten per
goed antwoord

C. ________________________________________________________

Punten:

D. ________________________________________________________
E. ________________________________________________________

9.10. WOORDZOEKER
Zie volgende bladzijde.

10 punten bij goed
antwoord in totaal
Punten:
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