


 

 
 





Reglement Loonse Dorps Kwis 2018  5 

Belangrijke informatie  6 

Doe opdrachten  7 

Tijdschema’s  8 

Coupons  12 

Radio instructies  14 

Vragengedeelte 

Brabantse nachten zijn lang  15 

Meloenen, meloenen, meloenen  30 

In gedachten zie ik 't kerkje weer  41 

In Loon op Zand verloor ik mijn verstand   52 

2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen  63 

Er is gewonnen, steeds weer gewonnen  75 

Iedereen is van de wereld  87 

Langs het tuinpad van mijn vader   103 

Pagina 4



 

 
 
 
 
 
 

 
Reglement Loonse Dorps Kwis 2018 

1. Algemeen 
1.1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan De Loonse 

Dorps Kwis, in het vervolg DLDK. 
2. Teams 

2.1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 15  personen 
2.2. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal 

gegevens in te vullen, zie aanmeldingsformulier. 
2.3. Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Loon op Zand en is minimaal 18 jaar. 
2.4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de 

teamcaptain. 
2.5. De werkplek van een team tijdens de kwisavond bevindt zich op 1 adres in Loon op Zand en alle 

teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan DLDK deel te nemen. 
3. Deelnemen 

3.1. Alvorens de Kwis begint zal een informatie avond plaatsvinden voor de teamcaptains. Teamcaptain 
of een vervangend persoon van de teamcaptain zullen verplicht aanwezig moeten zijn. 

3.2. Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsavond kan niet deelnemen aan 
DLDK. 

3.3. Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels voor DLDK uitgedeeld. 
3.4. De organisatie stelt het vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor DLDK zijn 

opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de kwisavond. 
3.5. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje 

niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren. 
3.6. Teams worden geacht de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de 

vragen over Loon op Zand staan er ook vragen in het boekje waarvoor men locaties in/om Loon op 
Zand kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over 
te slaan. 

3.7. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste 
plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar 
worden gehaald. 

3.8. Het boekje dient bij inleveren per categorie aan elkaar geniet, op volgorde, ingeleverd te worden. 
3.9. De organisatie vraagt bij inschrijving diverse gegevens op te geven. Teamnamen, teamcaptains en 

de kwislocaties van teams tijdens de kwisavond worden gecommuniceerd richting alle 
deelnemende teams. De overige gegevens worden alleen gebruikt door de organisatie, voor 
doeleinden t.a.v. de Loonse Dorps Kwis. Bijvoorbeeld contact opnemen en het bezoeken van de 
teams tijdens de kwisavond op hun speeladres behoort hiertoe. 

3.10. Tijdens de captainsavond, kwisavond en de daaropvolgende feestavond van de Loonse Dorps Kwis 
worden foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt op de website 
en social media van de Loonse Dorps Kwis. De makers van de beeldmaterialen vragen om uw 
toestemming bij het maken van de beelden. Mocht er onverhoopt toch een foto gepubliceerd zijn 
waar u op staat en u bent het daar niet mee eens, laat het ons dan weten. 

3.11. Tijdens de kwis wordt er bij diverse opdrachten gevraagd foto en/of videomateriaal in te leveren als 
antwoord op vragen van de Loonse Dorps Kwis. Deze foto's en/of video's dienen voor de beoordeling 
van de opdracht. Deze foto's en video's zullen niet openbaar gemaakt worden en worden binnen 3 
maanden vernietigd. Uitzondering hierop betreft de teamfoto welke kan worden gebruikt op de 
website en social media van de Loonse Dorps Kwis. 

4. Punten en uitslag 
4.1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag op hun juistheid 

beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. 
4.2. Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het 

totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig hebben ingeleverd worden 
niet in de kwisuitslag opgenomen. 

4.3. De bekendmaking van de uitslag van DLDK zal plaatsvinden op zaterdagavond 13 oktober in De 
Wetering, aansluitend zal er een feestavond plaatsvinden. 

4.4. De uitslag van DLDK is bindend en staat niet ter discussie. 
5. Tenslotte 

5.1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen 
van deelname aan DLDK. 

5.2. Deelnemen aan DLDK is geheel op eigen risico. 
5.3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een 

bindende beslissing te nemen. 
5.4. Na de inschrijving vind geen restitutie van het inschrijfgeld meer plaats. 
5.5. Indien men het nodig acht om locaties in/om Loon op Zand te bezoeken voor het beantwoorden 

van vragen zullen deze locaties alleen per fiets of te voet bereikt moeten worden. Als men dit op een 
andere manier doet zullen 50 strafpunten worden toegekend. 

5.6. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd 
en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.   
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Digitaal inleveren 
Vanaf dit jaar gebruiken hebben we het internet gebruikt voor het inschrijven voor de Loons Dorps 
Kwis. Hiervoor hebben jullie reeds een account aangemaakt en onlangs hebben jullie daarop ook jullie 
gegevens aangevuld. Tijdens de Loonse Dorps Kwis gebruiken jullie  dit account ook om bij bepaalde 
vragen antwoorden digitaal in te leveren. Je kunt dit doen door in te loggen op de kwiswebsite met het 
account wat je eerder reeds hebt aangemaakt. 
 

https://kwis.loonsedorpskwis.nl 
 
In het boek zie je iconen bij de vragen staan, hieronder volgt een uitleg: 
 

 

Bij de vragen met dit icoon wordt verwacht dat jullie het antwoord op de kwiswebsite invullen. 
Dit doen jullie door een afbeelding te uploaden of en link naar een video te plaatsen. 

 

Bij de vragen met dit icoon is extra informatie te vinden op de kwiswebsite die jullie nodig 
hebben om de vraag goed te kunnen beantwoorden. 

 

Bij de vragen met dit icoon hebben jullie de website niet nodig maar is het de bedoeling dat 
jullie het antwoord in de plastic tas inleveren. De plastic tas dient samen met het kwisboek te 
worden ingeleverd. 

 

Makkelijk punten verdienen 
Stuur vóór 20.00 je teamfoto via de kwiswebsite  en verdien 10 bonuspunten. Door alléén al aanwezig te 
zijn bij de doe-opdrachten met coupon krijgt ieder team 5 bonuspunten per opdracht. 
 

Inleveren van het kwisboek 
Het inleveren van het kwisboek met antwoorden dient te gebeuren tussen 23.30 en 24.00. 
 
De organisatie heeft het jullie makkelijk gemaakt door op ALLE blaadjes het teamnummer te 
vermelden. Controleer dit alstublieft.   
 
Ook dit jaar zijn er 10 bonuspunten te verdienen voor de teams die het kwisboek per categorie aan 
elkaar verbinden met een nietje. Dus bijvoorbeeld de hele categorie ‘Brabantse nachten zijn lang’’  bij 
elkaar binden door één nietje etcetera. Voor jullie een kleine moeite, maar het scheelt ons een paar uur 
werk op zondag.  
 

Veiligheid 
Opdrachten waarbij een coupon moet worden ingeleverd mogen alléén uitgevoerd worden door 
personen van boven de 18.   
 

Vervoer uitsluitend per fiets om onveilige situaties te voorkomen.  
 
Let op inbrekers! Vele huizen zullen onbeheerd zijn deze avond. Geef inbrekers geen kans en neem 
goede voorzorgsmaatregelen. 
 

Crisiscentrum 
Tijdens de kwisavond hebben we ook weer een crisiscentrum. Zij zitten bij het glazen huis van 
de radio, in de Wetering. Zij zijn bereikbaar voor technische vragen over de kwis. Niet voor 
antwoorden uiteraard. Het crisiscentrum is te bereiken op het volgende telefoonnummer: 
 

06-21850362 

Contact 
Voor sfeerfoto's van de kwisavond en overige zaken kunnen jullie gebruik maken van ons 
algemene e-mailadres: 
 

loonsedorpskwis@gmail.com 
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Let op! 1 teamlid gaat naar de Venloene voor het spel Gaan met die banaan. In het tijdschema, op de 
volgende pagina's, staat aangegeven hoe laat jullie team aan de beurt is. Vergeet niet om de groene 
deelnamecoupon mee te nemen. De scores/antwoorden van deze opdracht, worden genoteerd op de 
spellocatie. 

 
Let op! 1 teamlid moet zich melden op Kerkstraat 36 voor het spel Spetter, Spieter, Spater. In het 
tijdschema, op de volgende pagina's, staat aangegeven hoe laat jullie team verwacht wordt. Vergeet 
niet om de gele deelnamecoupon mee te nemen. Bij deze opdracht zul je nat worden, dus zorg voor 
droge kleding.De scores/antwoorden van deze opdracht, worden genoteerd op de spellocatie. 

 
Let op! 1 teamlid wordt verwacht bij het Loons Kwartier. Hier spelen jullie het spel Puntje d’r in, 
puntje d’r uit. In het tijdschema, op de volgende pagina's, staat aangegeven hoe laat jullie daar 
moeten zijn. Vergeet niet om de oranje deelnamecoupon mee te nemen. De scores/antwoorden van 
deze opdracht, worden genoteerd op de spellocatie. 

 
Let op! 1 teamlid gaat naar het parkeerterrein van Uno Animo voor de opdracht: Eentje links, eentje 
rechts...  In het tijdschema, op de volgende pagina's, staat aangegeven hoe laat jullie team aan de 
beurt is. Vergeet niet om de paarse deelnamecoupon mee te nemen. De scores/antwoorden van deze 
opdracht, worden genoteerd op de spellocatie. 
 
 Let op! 1 teamlid wordt verwacht bij de garage van Wijtvliet voor het spel Zijn het je ogen,.... In het 
tijdschema, op de volgende pagina's, staat aangegeven hoe laat jullie team verwacht wordt. Vergeet 
niet om de blauwe deelnamecoupon mee te nemen. De scores/antwoorden van deze opdracht, 
worden genoteerd op de spellocatie. 

 
 Let op! 1 teamlid gaat naar het speeltuintje in de Juweelstraat voor de opdracht Met mijn hoofd in 
de wolken. In het tijdschema, op de volgende pagina's, staat aangegeven hoe laat jullie team 
verwacht wordt. Vergeet niet om de roze deelnamecoupon mee te nemen. De scores/antwoorden van 
deze opdracht, worden genoteerd op de spellocatie. 
 
Let op! 1 teamlid gaat naar de Financiën voor de opdracht De wielen van de fiets. Voor deze opdracht 
is een apart tijdschema!!, waarin staat hoe laat jullie team verwacht wordt. Vergeet niet om de rode 
deelnamecoupon mee te nemen. De scores/antwoorden van deze opdracht, worden genoteerd op de 
spellocatie. 
 
Let op! 1 teamlid moet om 21.00 uur aanwezig zijn bij de Wetering. Hier vindt de Geheime opdracht 
plaats. Vergeet niet om de lichtblauwe deelnamecoupon mee te nemen. De scores/antwoorden van 
deze opdracht, worden genoteerd op de spellocatie. 
 
Let op! Er staan ook 2 sponsorvragen in het kwisboek waarvoor je op een locatie moet zijn. Bij deze 
vragen staan de tijdstippen vermeld waarbinnen jullie team op deze locatie moet zijn geweest om de 
opdracht uit te voeren 
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Nr.  Teamnaam 
de 

Venloene 

Kerk- 
straat 

36 
Juweel- 

traat 
Loons 

Kwartier 

Parking 
Uno 

Animo 
garage 

Wijtvliet 

    tussen  tussen  tussen  tussen  tussen  tussen 

1  A Lucky Strieck  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

2  InAxis  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

3  Les Quizerables  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

4  De Kuiten  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

5  Quiznix  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

6  Jezus Kwistus  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

7  Ik weet het zeker, denk ik  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

8  Strik en Snor  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

9  Team Import  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

10 
Buurman en Buurman op de 
koffie  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

11  de Borrelclub  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

12  Nie-Naodenke  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

13  Kliekjes  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

14  De Bockereijders  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30 

               

Nr.  Teamnaam 
de 

Venloene 

Kerk- 
straat 

36 
Juweel- 

traat 
Loons 

Kwartier 

Parking 
Uno 

Animo 
garage 

Wijtvliet 

    tussen  tussen  tussen  tussen  tussen  tussen 

15  De Sterke Arm  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

16  Loonse Dorpskwis Op Stap  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

17  Ziedewel  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

18  De Timmersclan  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

19  The Busy Beezzz  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

20  De Witte Maoskes  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

21  Blozers  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

22  Nie Nix Nie  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

23  Quizzutwel  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

24  Witten wij veul  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

25  T Kan Net  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

26 
Driekoningsstroatje meej wa 
weeze  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

27  De Loonse Draken  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 

28  Ik wist ut eg nie  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00 
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Nr.  Teamnaam 
de 

Venloene 

Kerk- 
straat 

36 
Juweel- 

traat 
Loons 

Kwartier 

Parking 
Uno 

Animo 
garage 

Wijtvliet 

    tussen  tussen  tussen  tussen  tussen  tussen 

29  Smaailies  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

30  Juweelbaniertjes  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

31  GeWitNie  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

32  Luuskes Trots  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

33  Kwistut  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

34  Ouw Loon doe ok mee  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

35  The Be's & the WanneBe's  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

36  Kwodektwies  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

37  De Vuil Vinger  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

38  P.A.U.L.T.J.E.  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

39  Komkommernieop  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

40  Van wie bende gij er ene?  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

41  De Witte Raaf  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

42  LoSpaBier Team  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30 

 

 
 
             

Nr.  Teamnaam 
de 

Venloene 

Kerk- 
straat 

36 
Juweel- 

traat 
Loons 

Kwartier 

Parking 
Uno 

Animo 
garage 

Wijtvliet 

    tussen  tussen  tussen  tussen  tussen  tussen 

43  Pak 'm Beet  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

44  We gaon LOS Kids  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

45  Hupsakee  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

46  Witte Gij 't?  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

47  Team Undercover  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

48  De Gouden Leeuwen  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

49  Met het mes op tafel  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

50  Carpe Diem  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

51  t Gouden Hoefijzer  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

52  JVW doet ook weer mee  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

53  B&B  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

54  Team on Steam  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

55  Nondetjuukes  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 

56  Kwiezut  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00 
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Nr.  Teamnaam 
de 

Venloene 

Kerk- 
straat 

36 
Juweel- 

traat 
Loons 

Kwartier 

Parking 
Uno 

Animo 
garage 

Wijtvliet 

    tussen  tussen  tussen  tussen  tussen  tussen 

57  Andromedanen  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

58  De Witte Wauw  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

59  Family&Co  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

60  Sophia's Secret  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

61  De Swaan met de Broek aan  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

62  Zandmannetjes  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

63  MSC in de volksmond  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

64  Madiwodozo  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

65  Skottelsletten  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

66  LKC en de Grietjes  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

67  de Blusploeg  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

68  Loons Kwartier  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

69  Van Alles Wat  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

70  Appels met Peren  21.30 – 22.00  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30 

               

Nr.  Teamnaam 
de 

Venloene 

Kerk- 
straat 

36 
Juweel- 

traat 
Loons 

Kwartier 

Parking 
Uno 

Animo 
garage 

Wijtvliet 

    tussen  tussen  tussen  tussen  tussen  tussen 

71  Buitenlust  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

72  The Hard-Koor  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

73  De OnderDaanen  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

74  Vondstendrairy's  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

75  Team Brekelmans  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

76  de Boan  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

77  Het grote Beerteam  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

78  Kwojotters  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

79  Plumbie  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

80  Het Witte Kasteel  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

81 
Team 
AlleGekheidOp'NStokkie  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

82  LUL#LadiesUitLoon  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

83  Baoskes  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 

84  De Buitenstaanders  22.00 – 22.30  19.30 – 20.00  20.00 – 20.30  20.30 – 21.00  21.00 – 21.30  21.30 – 22.00 
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De Financiën 
 

NR.  Teamnaam  aanwezig om    NR.  Teamnaam  aanwezig om 

1  A Lucky Strieck  19.30 uur    43  Pak 'm Beet  21.00 uur 

2  InAxis  19.30 uur    44  We gaon LOS Kids  21.00 uur 

3  Les Quizerables  19.30 uur    45  Hupsakee  21.00 uur 

4  De Kuiten  19.30 uur    46  Witte Gij 't?  21.00 uur 

5  Quiznix  19.30 uur    47  Team Undercover  21.00 uur 

6  Jezus Kwistus  19.30 uur    48  De Gouden Leeuwen  21.00 uur 

7  Ik weet het zeker, denk ik  19.30 uur    49  Met het mes op tafel  21.00 uur 

8  Strik en Snor  19.30 uur    50  Carpe Diem  21.00 uur 

9  Team Import  19.30 uur    51  t Gouden Hoefijzer  21.00 uur 

10  Buurman en Buurman op de koffie  19.30 uur    52  JVW doet ook weer mee  21.00 uur 

11  de Borrelclub  19.30 uur    53  B&B  21.00 uur 

12  Nie-Naodenke  19.30 uur    54  Team on Steam  21.00 uur 

13  Kliekjes  19.30 uur    55  Nondetjuukes  21.00 uur 

14  De Bockereijders  19.30 uur    56  Kwiezut  21.00 uur 

15  De Sterke Arm  19.30 uur    57  Andromedanen  21.00 uur 

16  Loonse Dorpskwis Op Stap  19.30 uur    58  De Witte Wauw  21.00 uur 

17  Ziedewel  19.30 uur    59  Family&Co  21.00 uur 

18  De Timmersclan  19.30 uur    60  Sophia's Secret  21.00 uur 

19  The Busy Beezzz  19.30 uur    61  De Swaan met de Broek aan  21.00 uur 

20  De Witte Maoskes  19.30 uur    62  Zandmannetjes  21.00 uur 

21  Blozers  19.30 uur    63  MSC in de volksmond  21.00 uur 

22  Nie Nix Nie  20.15 uur    64  Madiwodozo  21.45 uur 

23  Quizzutwel  20.15 uur    65  Skottelsletten  21.45 uur 

24  Witten wij veul  20.15 uur    66  LKC en de Grietjes  21.45 uur 

25  T KAN NET  20.15 uur    67  de Blusploeg  21.45 uur 

26  Diekoningsstroatje meej wa weeze  20.15 uur    68  Loons Kwartier  21.45 uur 

27  De Loonse Draken  20.15 uur    69  Van alles wat  21.45 uur 

28  Ik wist ut eg nie  20.15 uur    70  Appels met Peren  21.45 uur 

29  Smaailies  20.15 uur    71  Buitenlust  21.45 uur 

30  Juweelbaniertjes  20.15 uur    72  The Hard-Koor  21.45 uur 

31  GeWitNie  20.15 uur    73  De OnderDaanen  21.45 uur 

32  Luuskes Trots  20.15 uur    74  Vondstendrairy's  21.45 uur 

33  Kwistut  20.15 uur    75  Team Brekelmans  21.45 uur 

34  Ouw Loon doe ok mee  20.15 uur    76  de Boan  21.45 uur 

35  The Be's & the WanneBe's  20.15 uur    77  Het grote Beerteam  21.45 uur 

36  Kwodektwies  20.15 uur    78  Kwojotters  21.45 uur 

37  De Vuile Vinger  20.15 uur    79  Plumbie  21.45 uur 

38  P.A.U.L.T.J.E.  20.15 uur    80  Het Witte Kasteel  21.45 uur 

39  Komkommernieop  20.15 uur    81  Team AlleGekheidOp'Nstokkie  21.45 uur 

40  Van wie bende gij er ene?  20.15 uur    82  LUL#LadiesUitLoon  21.45 uur 

41  de Witte Raaf  20.15 uur    83  Baoskes  21.45 uur 

42  LoSpa Bier Team  20.15 uur    84  De Buitenstaanders  21.45 uur 
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Deelnamecoupon  Deelnamecoupon 

Gaan met die Banaan  Spetter, spatter, spater 

Teamnummer: 

Teamnaam: 

Teamnummer: 

Teamnaam: 

De Venloene  Kerkstraat 36 

Deelnamecoupon  Deelnamecoupon 

Met mijn hoofd in de wolken  Puntje d'r in, puntje d'r uit 

Teamnummer: 

Teamnaam: 

Teamnummer: 

Teamnaam: 

Speeltuintje Juweelstraat  het Loons Kwartier 
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Deelnamecoupon    Deelnamecoupon 

Eentje links, eentje rechts    Zijn het je ogen, ... 

Teamnummer: 
 
 

 
Teamnaam: 
 
 

 

  Teamnummer: 
 
 

 
Teamnaam: 
 
 

 

Parkeerterrein Uno Animo    Garage Wijtvliet 

 
Deelnamecoupon    Deelnamecoupon 

De wielen van de fiets    Geheime opdracht 

Teamnummer: 
 
 

 
Teamnaam: 
 
 

 

  Teamnummer: 
 
 

 
Teamnaam: 
 
 

 

De Financiën    De Wetering 
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Ook dit jaar zullen DJ Toon en Geert onze Loonse Dorps Kwis aan elkaar praten 
middels het inmiddels befaamde internetradiostation;  
 

RADIO L.O.Z.Z.Z.E.O. 
(Loon Op Zand Zoekt Zich Een Ongeluk). 

 
De radio is meer dan alleen de muzikale omlijsting. Het is het communicatiemiddel tussen organisatie 
en teams deze avond. Daarnaast worden enkele opdrachten medegedeeld via de radio. Hou  ́m dus 
scherp! 

http://radio.loonsedorpskwis.nl  
Via deze pagina kom je direct bij de radio uit. 

 
De radio is te beluisteren op elke pc, tablet of smartphone! De gehele avond is de radio te bereiken voor 
verzoekjes of andere mededelingen. Je kunt hen bereiken door een bericht te sturen naar: 
 

06-53473372 
 
Hoewel er door de avond heen diverse opdrachten zijn, zijn de volgende tijden erg belangrijk! Op deze 
momenten vinden er namelijk belangrijke mededelingen plaats: 
 

21.30: vragenronde via de radio. 
22.30: belangrijke mededeling. 

 
De antwoorden van de vragenronde van 21.30 kun je hieronder kwijt. 

 
   

1.  Martijn Krabbé  6.  Dennis Weening 

2.  Ron Brandsteder  7.  Gerard Joling 

3.  Jos Brink  8.  Herman van der Zandt 

4.  Hans van der Togt  9.  Yvon Jaspers 

5. 
  Tineke de Nooij  10.  Ron Schuurkes 
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001  Zijn jullie er klaar voor?? Dan is hier de eerste vraag! Maak een teamfoto waarop het kwisboek 
en een kabouter te zien is. Succes en heel veel plezier vanavond! (15 punten) 

Antwoord  Lever deze opdracht digitaal in op de website. 

002  6 oktober is dit jaar weer een feestelijke dag in ons dorp! 6 oktober is ook de dag waarop een 
bekende Nederlandse tv-serie startte, welke serie en in welk jaar? (2 punten) 

Antwoord  Baantjer  (1995) 

003  Af en toe even lekker een filmpje pakken, thuis of in de bios, heerlijk! De vraag is natuurlijk, heb je 
oog voor detail? In het begin van de film 50 tinten grijs geeft Mr. Grey een visitekaartje aan 
Anastasia. Welk telefoonnummer staat hierop? (2 punten) 

Antwoord  206-555-0185 

004  Nu we allemaal zo druk met onze telefoon in de weer zijn neemt het gebruik van emojis echt toe. 
Lees jij die emojis wel goed? Welke titels van liedjes zijn hier afgebeeld. 
Schrijf titel en artiest op. (15 punten) 
 

 

Antwoord  

1.  Runaway train - Soul Asylum  9.  Happy New year - Abba 

2.  Pokerface - Lady Gaga  10.  Red red wine - UB40 

3.  Drank & drugs - Lil' Kleine, Ronnie Flex  11.  Dansen op de vulkaan - de Dijk 
Dancing at the vulcan - Genesis 

4.  China in your hand - T'Pau  12.  Video killed the radio star - the Buggles 

5.  Don't you cry - Guns 'N Roses  13.  Bloed, zweet en tranen - André Hazes 

6.  In the Dutch mountains - the Nits  14.  Zandloper - Typhoon 

7.  Englishman in New York - Sting  15  België - Het goede doel 

8.  Highway to hell - AC/DC     
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005 
 
De muziekwereld heeft de afgelopen jaren vele grote sterren verloren. Hieronder zie je 12 van deze 
iconen. Allen hebben een nummer 1 hit notering gehad in de Nederlandse Top 40. Sommigen solo, 
anderen als onderdeel van een duo of band.  
 

Noem de naam van de artiest die op de foto te zien is en het jaar waarin ze hun eerste nummer 1 hit 
notering in ons land hebben gehad. 
 

Noteer vervolgens ook het jaartal van overlijden achter de artiest in het schema. (12 punten) 
 

 

Antwoord   

  Jaartal 
eerste #1 

 
Naam artiest 

Jaartal van 
overlijden 

1.  1989    Rob Pilatus  1998 

2.  1983    Ria Brieffies  2009 

3.  2008    Amy Winehouse  2011 

4.  2004    André Hazes  2004 

5.  1987    Aretha Franklin  2018 

6.  2013    Avicii (Tim Bergling)  2018 

7  1981    David Bowie  2017 

8.  1984    George Michael  2016 

9.  1973    Demis Roussos  2015 

10.  1969    Mariska Veres  2006 

11.  1993    René Klijn  1993 

12.  2000    Lisa Lopes  2002 
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006 
 
Voetbal en muziek spelen een grote rol in het leven van veel mensen. Wat is de link tussen deze 
liedjes en de sport voetbal.  (5 punten) 
 
Los TNT - Caracola 

Sergio Endrigo - Marianne 

Mary Roos - Nur die Liebe läBt uns leben 

Rodolfo Chikilicuarte - Baila el chiki chiki 

Annick Thoumazeau - Autant dámoureux que détoiles 

Kenny Lübcke & Lotte Nilsson - Alt det som ingen ser 

Gerard Joling - Shangri La 

Sofia Mestari - On aura le ciel 

Sakis Rouvas - Shake it 

Katja Ebstein - Theater 

Pastora Soler - Quedate conmigo 

 

Antwoord  Inzendingen songfestival van de landen die dat jaar EK voetbal wonnen 

007  Celebrities lagen niet stil in 2018, de namen van de kinderen zijn de moeite waard om op te zoeken. 
Koppel de celebrity aan de naam van het kind welke in 2018 zijn geboren. (12 punten) 
 

1.  Hillary Scott  A.  Youp Mickey 

2.  Anouk van Schie  B.  Bobby 

3.  Kylie Jenner  C.  Bodhi Doeke 

4.  Lauren Vester  D.  Othello Alexandre 

5.  Madeleine Josephine  E.  Dani 

6.  Sieneke  F.  Johnny 

7.  Willie Wartaal  G.  Leentje 

8.  Lionel Messi  H.  Fender 

9.  Taeke Takema  I.  Stormi 

10.  Chantal Janzen  J.  Adrienne 

11.  Kim Kötter  K.  Ciro 

12.  Roxanne Hazes  L.  Betsy Mack & Emory JoAnn 
 

Antwoord   
1.  L  7.  D 

2.  F  8.  K 

3.  I  9.  C 

4.  G  10.  B 

5.  J  11.  A 

6.  E  12.  H 
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008 
 
Onze mobiele telefoon, ons portaal naar een schat aan informatie. Dankzij diverse apps hoef je 
zelf steeds minder na te denken en lijkt het leven een stuk makkelijker te worden. We hebben 
20 screenshots gemaakt van applicaties op een Android toestel. Noem de correcte naam van 
iedere applicatie. (20 punten) 
 

 

Antwoord 
 

1.  Cafetaria Pleintje  11.  Magister 

2.  Parkmobile  12.  Waze 

3.  Snapchat  13.  Ziggo Go 

4.  Tinder  14.  Wish 

5.  Virtuagym  15.  9GAG 

6.  Kahoot  16.  Nu.nl 

7.  Shazam  17.  Whatsapp 

8.  Runtastic Pro  18.  Netflix 

9.  Afvalwijzer  19.  Pokemon Go 

10.  Spotify  20.  BuitenBeter 
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009 
 
Het is altijd gezellig als je een muziekinstrument kunt spelen. Vandaag is het extra handig als je 
piano kunt spelen. Onderstaande notenbalken komen uit verschillende liedjes/nummers. Wat is de 
titel van elk liedje/nummer? (16 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  Despacito  5.  Zoutelande 

2.  Nothing else matters  6.  Ik zag twee beren 

3.  Tears in heaven  7.  10.000 luchtbalonnen 

4.  Sinterklaas kapoentje  8.  Kortjakje 
Twinkle twinkle little star 
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010 
 
Iedereen kent wel de typische lach van Fred van de Velden of de kwismaster stem van Bart van 
Drunen tijdens de pubquiz. Kun je deze stemmen nog herinneren? Wie spraken de nederlandse 
stemmen in van onderstaande figuren? (8 punten) 
 

 

Antwoord   

1.  Tommy - Trudy Libosan  5.  Calimero - Corrie van de Linden 

2.  Dolf - Johnny Kraaijkamp jr.  6.  Zoef de Haas - Ger Smit 

3.  Dora - Lotte Ellingman / Nicoline van 
Doorn 

7.  Lala - Marjolein Algera 

4.  Victorius - Stephanie van Rooijen  8.  Sponge Bob - Lex Passchier / Jurjen 
van Loon 

 

011  Koningsdag is ook dit jaar weer goed gevierd in Loon op Zand. Voor jong en  
oud waren verschillende activiteiten georganiseerd. Kinderopvang Buitenlust 
had een belangrijke opdracht deze dag, welke onmisbare taak werd uitgevoerd 
onder leiding van Buitenlust? (2 punten) 

Antwoord  Het versieren van de kinderfietsen 
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012 
 
Trots als we zijn op echt Nederlands fabricaat in de muziekindustrie zijn we benieuwd of jullie weten 
over welk nummer dit gaat.  
 

Het is 17 miljoen keer verkocht, er zijn vertalingen in het Chinees, Spaans en zelfs IJslands. Het 
nummer bereikte de nr 1 positie in Duitsland, nr 2 in Engeland. Welk nummer is dit? (1 punt) 

Antwoord  't Smurfenlied 

013  Bands en DJ's hebben vaak een bijzondere en aparte naam. Net als bedrijven kiezen zij voor een 
herkenbaar en uniek logo. Op de foto"s staat een klein deel van een logo. Geef de naam van de band 
of DJ die er bij hoort. (15 punten) 
 

 

Antwoord  
1.  Foo fighters  9.  Hardwell 

2.  Aerosmith  10.  The Lumineers 

3.  Martin Garrix  11.  Pearl Jam 

4.  Fleetwood mac  12.  Linkin Park 

5.  Queen  13.  Rolling Stones 

6.  Avicii  14.  Bon Jovi 

7.  Oasis  15.  Sex Pistols 

8. 
 

Radiohead     

 

 
Pagina 22



 

014 
 
Suske en Wiske gaan al heel lang mee, meerdere generaties hebben al kunnen meegenieten van 
hun avonturen. Hebben jullie een echte kenner in jullie midden? Schrijf de juiste titels op. (8 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  De poenschepper  5.  De ringelingschat 

2.  Tamtamkloppers  6.  De efteling elfjes 

3.  De dolle musketiers  7.  De snikkende sirene 

4.  De briesende bruid  8.  De breinbrekers 
 

015  Cafetaria 't Pleintje heeft, naast heerlijke friet en snacks, ook een heuse 
mascotte. Hij wordt regelmatig gefilmd in verschillende situaties. Zo is hij te  
zien op een voetbalveld, op de kermis, in de sportschool en zelfs als hij zijn 
schoen zet voor Sinterklaas. Wat is de naam van de mascotte en wat stopte hij  
in zijn schoen voor het paard van Sinterklaas? (2 punten) 

Antwoord  Pinneke friet, een frikandel 
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016 
 
De laatste jaren lijkt het aanbod van festivals explosief te zijn gestegen. Gelukkig is het niet iets van 
het afgelopen decennia. Hieronder staan korte beschrijvingen of begrippen die iets met het festival 
te maken hebben. De vraag aan jullie is welk festival wij zoeken. (5 punten) 
 

1. - Kaartje 35 gulden 
- 100.000 bezoekers bij de laatste schatting 
- Stamping Ground 

4.  - Volt 
- Ampère 
- Watt 

2.  - 013 en Mojo Concerts 
- Lustrum 
- Praktisch tussen de wilde dieren 

5.  - California 
- Begin 'Summer of Love' 
- 'The Beach Boys' annuleerden 

3.  - Begonnen in 'd'n Herd' 
- Nog niet zo heel lang duurt het 3 dagen 
- Urbi et Orbi 

   

 

Antwoord 
 

1.  Holland Pop Festival of Kralinger 
Festival 

4.  We Are Electric of Dynamo Open Air 

2.  WOO HAH! Festival  5.  Monterey Pop Festival 

3.  Paaspop     

 

017  Het maken van lijstjes met topnummers is een bezigheid waar iedereen zich wel altijd mee bezig 
kan houden! Heerlijk om te doen tijdens de lange avonden die komen gaan. Verschillende Loonse 
mensen hebben al eens zo'n lijstje gemaakt en stonden hiermee in de Rond de Toren. Stuk voor stuk 
mooie nummers. Welke persoon koos welk nummer? (20 punten) 
 

1. Irish heartbeat - Van Morrison & the Chieftains  6. Figure it Out - Royal Blood 
2. Power of love - Frankie goes to Hollywood  7. Chiquitita - Abba 
3. Outside - Staind  8.  Desperado - the Eagles 
4. Dochters - Marco Borsato  9. Everybody Hurts - Rem 
5. Be yourself - Audioslave  10. Chicago - Sufjan Stevens 

 

Antwoord    
1.  Albert Bul  6.  Jelske Aussems 

2.  Toon Leermakers  7.  Toon Leermakers / Marina de Laat 
Rita van de Pol 

3.  Merel van den Nieuwenhuizen  8.  Maria van Doorn 

4.  Marc de Kinderen  9.  Rita van der Pol 

5. 
 
Rhea Flohr  10.  William Beerens 

 

018  Al vele malen hebben we kunnen genieten van hun  feestmuziek in Loon op Zand. Sinds dit jaar 
hebben ze er bij de Jan van Brusselband een Loonse muzikant bij.  

1.  Wie is dit en welk instrument wordt bespeeld door deze muzikant?  (1 punt) 
 

Afgelopen jaar hebben ze zelfs een clip opgenomen voor een nieuw nummer in ons prachtige dorp.  
2.  Wat is van het liedje dat in 2017 is opgenomen?  (1 punt) 

 

Antwoord 
  

1. Edwin Brouwers / gitaar 

2. Schenk maar in 
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019 
 
Zoals je ziet hebben de namen van onze categorieën en de doe-opdrachten allemaal een stukje 
songtekst in zich. Maar uit welke liedjes komen deze zinnen? Titel en artiest vermelden. (15 punten) 
 

1.  Brabantse nachten zijn lang  9.  Spetter, Spieter, Spater 

2.  Meloenen, meloenen, meloenen  10.  De wielen van de fiets 

3.  In gedachten zie ik 't kerkje weer  11.  Puntje d'r in, puntje d'r uit 

4.  In Loon op Zand verloor ik mijn verstand   12.  Eentje links, eentje rechts 

5.  2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen  13.  Zijn het je ogen 

6.  Er is gewonnen, steeds weer gewonnen  14.  Gaan met die banaan 

7.  Iedereen is van de wereld  15.  Met mijn hoofd in de wolken 

8.  Langs het tuinpad van mijn vader      
 

Antwoord    
1.  Brabantse nachten zijn lang - Arie Ribbens 

2.  De dochter van de groenteboer - Gebroeders Ko ft Gerard Joling 

3.  In gedachten zie ik het kerkje weer -duo onbekend 

4.  In loon op zand verloor ik mijn verstand - Skiffle 3 

5.  2 emmertjes water halen - Jan van Brusselband/Veulpoepers 

6.  Er is gewonnen (steeds weer gewonnen) / Clublied van Uno Animo - Eigen 
leden / Alexandra 

7.  Iedereen is van de wereld - The Scene / Thé Lau 

8.  Het Dorp - Wim Sonneveld 

9.  Alfred Jodocus kwak - Herman van Veen 

10.  De fiets van Piet van Pa - Henkie 

11.  Puntje d'r in, puntje d'r uit - De Slijpers 

12.  Het Tennisballenlied - Wally 

13.  Zijn het je ogen - Koos Alberts 

14.  Gaan met die banaan - Trifton of Banaan - Jebroer feat Stepherd Skinto 

15.  Hoofd in de Wolken - Sarah & Julia 
Hoog In de Wolken - Yasmine 
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020 
 
TMF en MTV zijn ontstaan voor het uitzenden van videoclips. Tegenwoordig worden videoclips met 
name via het internet bekeken. In deze vraag hebben we een aantal screenshots van videoclips 
geplaatst. Weten jullie de naam van de band / artiest en de titel van het lied? (12 punten) 
 

 
 

Antwoord    
1.  Snollebollekes - Springen nondetju 

2.  Annie - Tomorro 

3.  Ramses Shaffy en Liesbeth List - De pastorale 

4.  Gorillaz - Clint Eastwood 

5.  Elton John - Nikita 

6.  Village people - Y.M.C.A 

7.  Scatman John - Scatman / Ski-ba-bob 

8.  Michael Jackson - Smooth criminal 

9.  Aqua - Barbie girl 

10.  Bonnie Tyler - Total eclipse of the heart 

11.  K3 - Alle kleuren 

12.  Lil Kleine ft Boef - Krantenwijk 
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021 
 
Sauwelen, dat kunnen ze in Loon op Zand wel. Je ziet hier een aantal foto's van Loonse tonpraoters. 
Noem de voor- en de achternaam van deze kletsmajoren.. (11 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  Mari Brekelmans  6.  Kees Hamers 

2.  Jan van Hoof  7.  Rick Coomans 

3.  Jan Kin  8.  Jolanda Coomans 

4.   Koos Haeck  9.  Sjef Puts 

5. 
 

Janneke van Breugel &   10.  Jan van Beers 

 
 

Kelly Vromans  11.  Letty Haan 
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022 
 
Hoe is het met jullie muziekkennis? Herkennen jullie op basis van de volgende afbeeldingen over 
welke band het gaat? (11 punten) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Antwoord   
1.  Abba  7.  K3 

2.  Goede doel  8.  Beatles 

3.  André Hazes  9.  Pink Floyd 

4.  Queen  10.  David Bowie 

5. 
 

Michael Jackson  11.  Bonnie st claire 

6.  Jan Smit     

 

023  Horror, comedy, drama, actie, thriller, zijn allerlei genres die in films voorkomen. We hebben op 
de website (https://kwis.loonsedorpskwis.nl) een aantal filmscènes geplaatst. Jullie mogen met 
jullie teams een filmscène uitkiezen en deze na spelen. Waar het filmpje aan moet voldoen en 
hoe jullie dit mogen aanleveren, staat daarbij beschreven. (30 punten) 

Antwoord  Lever deze opdracht digitaal in op de website. 
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024 
 
Afgelopen jaar is de Stembus van de Top2000 een ochtend geparkeerd 
in ons dorp. Op een ijskoude winterochtend vonden honderden 
dorpsgenoten hun weg naar deze bus om hun stem op de Top2000 uit 
te brengen en te genieten van de sfeer, de koffie en de 
worstenbroodjes. Hieronder enkele vragen over dit spontane 
evenement. (5 punten) 
 

1.  In welk NPO Radio 2 programma werd bekend gemaakt dat de stembus naar ons dorp 
kwam? 

2.  In het verhaal dat Bart van Drunen hield in dit programma werd een Loonse vereniging en 
een Loons evenement genoemd. Welke twee worden bedoeld? 

3.  Het evenement werd muzikaal ondersteund door een Loons koor. Welk koor ondersteunde dit 
evenement? 

4.  Een 'goed doel' gaf tijdens dit evenement ook acte de présence door met hun mascotte te 
komen stemmen. Welke mascotte was dit? 

 

Antwoord 
 

1.  Wout2Day  3.  Popkoor Undercover 

2.  Sophia's Vereeniging & 
Kerstklokkenloop 

4.  Pardoes 
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025  6 oktober is dit jaar weer een feestelijke dag in ons dorp! Op deze datum zijn wel meer memorabele 
zaken aan de hand geweest. Schrijf het jaartal en het goede antwoord op 
 
Een drankje van deze tijd is G&T maar in welk jaar werd op 6 oktober patent aangevraagd op T en 
onder welke naam brachten de aanvragers het daarna op de markt? (2 punten) 

Antwoord  1783, Schweppes 

026  Iedereen kan tegenwoordig koken met allerhande moderne snufjes op het gebied van 
keukenapparatuur, of door het enorme aanbod aan kant-en-klaar-producten. Dat was vroeger wel 
anders! Er moest soms heel wat werk verzet worden wilde je het honger- of dorstgevoel kunnen 
lessen. Hieronder zie je een zestal voorwerpen uit grootmoeders keuken. Noem per voorwerp de 
juiste naam. (12 punten) 

 

Antwoord   
1.   Melkwacht  4.  Hamvorm 

2.  Gehaktmolen  5.  Snijbonensnijder 

3.  Koffiebrander  6.  Keulse pot 
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027 
 
Als je een voedselallergie hebt kan het best lastig zijn producten te kopen. Gelukkig staan de 
belangrijkste allergenen tegenwoordig op het etiket. Hieronder staat een aantal allergenen, geef bij 
elk product aan welke allergenen daadwerkelijk erin zitten, niet welke erin kunnen zitten. (6 punten) 
 

A.  gluten  G. schaaldieren/weekdieren 
B. ei  H. selderij 
C.  vis  I.  mosterd 
D. pinda/noten  J. sesamzaad 
E. soja  K.  tarwe 
F.  melk, inclusief lactose  L. sulfiet 

 

Antwoord   

1.  Heinz tomatenketchup  H 

2.  Honig basis voor lasagne  A en E en F en K 

3.  Conimex kroepoek Bali  G en H 

4.  Kikkoman Teriyaki sauce 
with roasted garlic 

E en K en L 

5.  Calvé Broodje Unox saus  B en I  

6.  Iglo Ping & Klaar Zweedse 
balletjes met puree 

B en E en F en K 

 

028  Welke gerechten kun je van onderstaande ingrediënten maken? (6 punten) 
 

1.  deux carottes 
la poignee persil frais 
un gros oignon 
deux pommes de terre 
un céleri rave 
trois poireaux en rondelles 
uni saucisse fumée 
trois cubes de viande de boeuf 
cinqcents grammes pois cassés 

3.  1,5 potatis 
1,5 morötter skära 
750 gram skivad lök 
1 dl mjölk 
50 gram smör 
3 lagerblad 
salt 
 

2.  300 gr de arroz 
2 cebolas 
2 dentes de alho 
4 colheres de sopa de óleo de olivia 
pedaço pequeno de pasta de camarão 
1 colher de chá djinitan 
1 colher de chá de coentro 
2 colheres de chá chili oelek 
2 colheres de sopa de molho de soja 
2 celbolas mola 

   

 

Antwoord   

1.  Erwtensoep 

2.  Nasi Goreng 

3.  Hutspot/wortelstamp 
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029 
 

Eten, eten, eten, overal ter wereld kun je eten. Hieronder zie je 9 gerechten uit 9 verschillende landen. 
Noem de naam van het gerecht en kleur op de wereldkaart de verschillende landen waar de 
gerechten vandaan komen. Gebruik hiervoor de kleur paars! (18 punten) 
 

 

Antwoord 

 

1.  Rodgrod med flode - Denemarken  6.  Burrito - Mexico 

2.  Haggis - Schotland  7.  Paling in 't groen - Belgie 

3.  Chilly cheese dog - VS  8.  Dimsum - China 

4.  Flammkuchen - Duitsland  9.  Kip Tajine - Marokko 

5.  Gado Gado - Indonesie     

 

 
Pagina 33



 

030 
 

Een van de vele georganiseerde activiteiten afgelopen jaar in ons kerkdorp, was 'De Loonse 
Winterwandeling'. Deze vond plaats op zondag 21 januari. (3 punten) 
 

1.  Voor de hoeveelste keer werd deze gehouden? 

2.  Wat is de naam van de organisatie van dit evenement? 

3.  Hoeveel bedrijven/ondernemers werkten er mee aan dit evenement? 

 

Antwoord 
 

1.  4 

2.  Lekker Loons 

3.  8 in totaal 
 

031  Vele ondernemers proberen klanten te lokken door diverse spaaracties waarbij je items kunt 
sparen of in kunt wisselen tegen producten. Hoeveel van deze soorten items kan jouw team bij 
elkaar sprokkelen? Bekijk onderstaand overzicht en lever zoveel mogelijk soorten items in, in het 
daarvoor bestemde zakje. Je hoeft maar 1 item per soort in te leveren. 
 
De ene is zeldzamer dan de andere. Hoe zeldzamer de soort, hoe meer punten. (3 sterren is 5 
punten, 2 sterren is 3 punten, 1 ster is 1 punt) 
 

1.  Flippo ☆☆☆ (Smiths)  7.  Freek Vonk plaatjes ☆☆ (AH) 

2.  Topshots ☆☆☆ (Smiths)  8.  Groentetuintje ☆☆ (AH) 

3.  Fakir ☆☆☆ (Sprookjesboom figuur - EmTé)  9.  Vitamini ☆☆ (LIDL) 

4.  Wuppie ☆☆☆ (AH)  10.  Lot Warme Winter Loterij ☆☆ (Ond. LoZ) 

5.  Juichbandje ☆☆☆ (Plus)  11.  Douwe Egberts waardepunt ☆ (DE) 

6.  Gijpvogel ☆☆ (Kruidvat)  12.  Feestnijntje ☆ (Bruna) 
 

Antwoord  Lever deze opdracht in bij het kwisboek in het plastic tasje. 

032  De meeste van ons drinken wel eens een alcoholische versnapering. Het aanbod van alcoholische 
dranken is enorm en ook het verschil in alcoholpercentage kan erg uiteen lopen. Hieronder vind je 
een lijst met verschillende likeuren. Zet ze op de juiste volgorde van laagste percentage alcohol tot 
het hoogste. (Schrijf alleen de cijfers op) (5 punten) 
 
1.  Joustra Bruidstranen likeur  11.  Gin Four Pillars Navy Strenght 

2.  Bols Goldstrike  12.  Zuidam Abraham Bitter 

3.  Bailey's  13.  Zwijgertje Amelander Huppelolie 

4.  Ponche Cuba  14.  Cognac Baron de Otard VSOP 

5.  Campari Bitter  15.   Chouffe Cream 

6.  Brandy Spaanse Osborne 103  16.  Berenburg Joustra 

7.  Rum Marienburg Suriname  17.  Advocaat Tokkelroom 

8.  Hagel en Donder Anijsbrandewijn Boomsma  18.  Licor 43 

9.  Vodka Eristoff Brut wit  19.  Cynar Artisjokkenbitter 

10.  Rum Havana Club Sel de Maestros     
 

Antwoord  17 - 4 - 19 - 3 - 15 - 1 - 12 - 5 - 13 - 16 - 18 - 8 - 6 - 9 - 14 - 10 - 2 - 11 - 7 / 
4 - 17 - 19 - 3 - 15 - 1 - 12 - 5 - 13 - 16 - 18 - 8 - 6 - 9 - 14 - 10 - 2 - 11 - 7 
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033 
 
Vanavond heb je er misschien ook al een paar gedronken en anders drink je er misschien na afloop 
van de Kwis één; bier! Het gerstenat is bezig aan een opmars en de brouwerijen schieten als 
paddestoelen uit de grond. Hieronder heb je twaalf bierglazen die ieder kenmerkend zijn voor een 
specifiek bier- of pilsmerk. Noem per glas het juiste merk. (12 punten) 
 

 

Antwoord 
 

1.  Orval  7.  Hoegaarden 

2.  Mongozo  8.  Duvel 

3.  Zundert  9.  De Koninck 

4.  La Corne  10.  Paus kwak / Pauwels 

5.  Bitburg  11.  Cuvee de chateau 

6.  Bavaria  12.  Affligem 
 

034  In de kiosk worden veel verschillende speciaalbieren geschonken. Met dit jaar 
ook hun eigen gebrouwen ‘Loons blond’. 
 

1.  Door welk personeelslid is dit bier gebrouwen? (1 punt) 

2.  Welke 18 merken bierschilden hangen er in de kiosk? (5 punten) 
 

Antwoord 
 

1.  Wouter van Vlijmen 

2.  Leffe, Jopen, Hertog jan, Palm, Texels, Le fort, Filou, Duvel, Kasteelbier, 
Corsendonk, Zundert, La trappe, Carolus, Kwak, La chouffe, Karmeliet, Omer 
en Maredsous 
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035 
 
Karé Ayam! Een van de favoriete van HAP! Door de pit, het kruidige en het zoete 
wat dit gerecht heeft is dit voor de meeste een echte winnaar! 
 
Noem de 5 hoofd smaakmakers van Karé Ayam en geef de Nederlandse 
betekenis van de 5 hoofd smaakmakers. (5 punten) 

Antwoord 
  

  Smaakmaker  Nederlandse betekenis 

1.  Laos  Laos wortel, familie van de gember / 
Galangawortel 

2.  Ketoembar  koriander 

3.  Sereh  Citroengras 

4.  Djinten  Komijn 

5.  Santen  Kokos 
 

036  In het Loonse dialect zijn heel wat moeilijke woorden terug te vinden, Herkennen jullie deze lekkere 
hapjes in het Loonse dialect? (10 punten) 
 

1.  Knolderaap  6.  Knudoores 

2.  Brembizzeme  7.  Moffelbonen 

3.  Eérpel  8.  ’n aai 

4.  Un Klutske  9.  Valse Haas 

5.  Kaojkus  10.  Knorsjes 
 

Antwoord 
  

1.  Konijnenvoer  6.  Kruisbessen 

2.  Bramen  7.  Tuinbonen 

3.  Aardappels  8.  een Ei 

4.  Loons kruidenbitter  9.  Gerecht van varkensvlees 

5.  Kaantjes uitgebakken darmvet  10.  Korstjes brood 
 

037  In onze omgeving zijn nog genoeg agrariërs te vinden. Met trots stellen wij aan 
u voor onze sponsor Poeliersbedrijf van Berkel. De gemoedelijke en 
persoonlijke sfeer die het bedrijf uitstraalt wordt door veel klanten als positief 
ervaren. Voor welke 3-sterren kip heeft Poeliersbedrijf van Berkel gekozen in 
hun assortiment? (1 punt) 

Antwoord  Poulet des landes 
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038 
 
Snoepen, een heimelijk genoegen van velen. Helaas gaat ieder pondje door het mondje! Toch kunnen 
we het snoepen maar moeilijk laten. De vraag is voor de echte snoepkonten onder jullie. Hieronder 
zie je twaalf snoepjes. Noem de exacte naam van het snoepje op de afbeelding. (12 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  Zoute rijen  7.  Werther's 

2.  Toverbal  8.  Brussels mannetje/Manneke Pis 

3.  Heksenhyl  9.  Harlekijntjes 

4.  Kersenstokjes  10.  Haverstropitten 

5.  Koetjesreep  11.  Jodenvet 

6.  Mafiosi  12.  Boerderijdrop 

 

039  Nu jullie de snoepjes in de vorige opdracht hebben gevonden is het tijd om thuis in de snoepjes  
te duiken. Zoek thuis de verschillende snoepjes uit de vorige opdracht en lever ze aan het eind 
van de avond in de zak mee in. (per ingeleverde soort 1 punt) 

Antwoord  Lever deze opdracht in bij het kwisboek in het plastic tasje. 
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040 
 
In nederland hebben we diverse kookprogramma's, zo ook onze zuiderburen, in het programma 
Njam-tv wordt daar natuurlijk friet gebakken. Noem de ingrediënten van de drie sausjes die erbij 
geserveerd worden. (14 punten) 

Antwoord 
 

1.  Mayonaise  8.  Bieslook 

2.  Passate ketchup  9.  Augurken 

3.  Chilivlokken  10.  Sjalot 

4.  Paprikapoeder  11.  Rozemarijn 

5.  Peper  12.  Look 

6.  Zout  13.  Citroen 

7.  Kappertjes  14.  Graanmosterd 
 

041  In 2001 werd de Senseo op de markt gebracht. Inmiddels gebruikt 40 procent van de nederlanders 
dagelijks een Senseo-apparaat en worden er elke dag ruim 5,2 miljoen koppen koffie mee gezet. Ook 
in Loon is deze koffie nog steeds mateloos populair. In 2015 beleefde Senseo een herlancering en 
werden haar blends, verpakkingen en apparaten vernieuwd. 
 

 
 
In de envelop, die je bij het kwisboekje hebt gekregen, zitten 6 genummerde koffiepads met de 
smaken zoals te zien op de foto. Welke smaak hoort bij welke pad? (12 punten) 

Antwoord 
 
 

1.  Strong  4.  Decaf 

2.  Mocca gourmet  5.  Espresso 

3.  Classic  6.  Mild 
 
 

042  Loonse ondernemers zitten niet alleen in Loon op Zand maar ook in de 
aangrenzende dorpen en steden. Ruben en Sandra ontvangen jullie graag bij 
Tuinhuis Culinair waar je kunt genieten van een heerlijke lunch of een lekkere 
high tea. Wat zijn de 4 kernwoorden van Tuinhuis Culinair? (1 punt) 

Antwoord  Passie, puur, eerlijk en verrassend 
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043 
 
In verschillende categorieën duiken we de luiers in er zijn tenslotte weer veel baby's geboren in ons 
mooie dorp. De volgende vragen passen prima in deze categorie. 
Borstvoeding is de gezondste voeding voor een baby. Het advies van de wereld 
gezondheidsorganisatie en UNICEF is om een baby 6 maanden borstvoeding te geven. In nederland 
krijgt 20% van de baby's tot 6 maanden borstvoeding. (5 punten) 
 

1. Als elke baby in Nederland tot 6 maanden krijgt, hoeveel zou dat jaarlijks besparen op 
gezondheidskosten in Nederland? 

2. De eerste melk die een koe produceert heet biest. Hoe heet de eerste melk die mensenmoeders 
produceren? 

3. De eerste moedermelk is geel van kleur en is een dikke substantie. Waardoor komt de gele kleur 
en wat is het voordeel van dikke melk? 

4. Soms is de eerste moedermelk bruin (als chocolademelk) van kleur, daar is een mooie engelse 
naam voor. Welke naam is dat? 

5. Op welke leeftijd verliezen de meeste baby's het vermogen (de techniek) om uit de borst te 
drinken? 

 

Antwoord   

1.  10 miljoen  4.  Rusty Pipe Syndroom 

2.  Colostrum  5.  tussen 2 en 5 jaar. 

3.  gele kleur van Caroteen en voordeel van dikke melk is dat baby's zich niet 
verslikken 

 

044  Ons dorp kende vroeger een grote diversiteit aan 
kroegen. Één daarvan is hiernaast te zien. Welke  
kroeg is hier te zien?  (3 punten) 
 
Benoem ook zoveel mogelijk namen van mensen  
die hieronder te zien zijn. (7 punten) 

Antwoord 
 

Kroeg:  De Groene Lantaarn 

Namen:  Francien van Onzenoord, Jan Broeders, Sjaan van Onzenoord, Nel 
Broeders/Van Onzenoord, Fien van Onzenoord, Bertus van Onzenoord, 
Gerrit van Drunen 

 

045  Het Loons Kwartier is een fijn café waar je kunt darten, biljarten, sport kunt 
kijken, maar ook gewoon een goed glas bier kunt drinken. Jeroen en Mija  
bieden al jaren de fijne combinatie van café en cafetaria aan aan onze dorps- 
genoten en de vele toeristen die ons dorp aandoen. Hoeveel jaar zitten Jeroen 
 en Mia al in het Loons Kwartier? (2 punten) 

Antwoord  12,5 jaar 
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046 
 
We zijn eens in de voorraadkast gedoken en vonden deze boodschappen. Aan jullie de taak om de 
producten op te zoeken en de juiste hoeveelheid calorieën per 100 gram of 100ml te noteren. (10 
punten) 
 

1.  8710398159458  6.  8710624199708 

2.  8712100516382  7.  8723400775386 

3.  8710395947560  8.  8715700421612 

4.  8710398170316  9.  8710161004381 

5.  8710412973619  10.  8715700109558 
 

Antwoord   
1.  Chips naturel  541 kcal 

2.  Calvé pindakaas   664 kcal 

3.  Karvan Cevitam bosvruchten   24 kcal 

4.  Duyvis borrelnootjes   578 kcal 

5.  Verkade koekjes   439 kcal 

6.  Zilveruitjes  39 kcal 

7.  Mentos   390 kcal 

8.  Tomaten ketchup   122/102 kcal 

9.  Ketjap  211 kcal 

10.  Macaroni honig   355 kcal 

 

047  Slagerij William Martens heeft zijn etalage dagelijks gevuld met vers vlees. Het 
aanbod is groot. Kent u zijn aanbod eigenlijk wel? 
 
Op de foto hieronder hebben we drie producten naamloos aangeduid. Vul de 
exacte namen in van deze drie vleessoorten. (3 punten) 
 

 

Antwoord  (Biefstuk) tartaar, (Deense) Schnitzel, (Beierse) Frikandel 
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048  6 oktober is dit jaar weer een feestelijke dag in ons dorp! Op deze datum zijn wel meer memorabele 
zaken aan de hand geweest. Schrijf het jaartal en het goede antwoord op 
 
Wie kreeg op 75 jarige leeftijd het hoogste ambt in de Katholieke kerk? (2 punten) 

Antwoord  891, Formosus 

049  AMO biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met een hulpvraag op 
persoonlijke en sociale ontwikkeling. Dit alles vindt plaats in een uitdagende en 
prettige omgeving samen met leeftijdsgenoten, op 30 september kon u een 
kijkje nemen. Hoeveel bezoekers zijn er afgelopen zondag 30 september 
geweest bij de open dag van de AMO? (1 punt) 

Antwoord  285 

050  Onze kerk is al vele malen vastgelegd door 
kunstenaars van allerlei pluimage, met potlood of 
krijtstiften of gewoon op de gevoelige plaat. Deze 
afbeelding toont ook een prachtig uitzicht op onze  
St. Jans Onthoofding. In welk gebouw hangt deze 
afbeelding? (2 punten) 

Antwoord  De Kuip 

051  Toet Toet! Uit welke plaats kwamen de exploitanten 
van de botsauto's, die afgelopen jaar op de Loonse 
kermis stonden? (2 punten) 

Antwoord  Hippolytushoef (NH) 

052  Wat is de link tussen deze Efteling attractie en de 
touwtjetrekkraam die op de Loonse kermis stond dit 
jaar? (2 punten) 

Antwoord  De grootouders van de huidige exploitant toerden met deze stoomcarrousel het 
land door alvorens hij in de Efteling neerstreek. 
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053 
 
Banken, ze geven geen rente meer en zorgen soms voor stress. Gelukkig zijn er ook genoeg banken 
te vinden waar je wil rustig van kunt worden. Hieronder zie je negen van dit soort bankjes in ons 
dorp. Noem per bankje in welke straat deze staat. (9 punten) 
 

 
 

Antwoord   

1.  Hertog van Brabantweg  6.  Scorpius 

2.  Ecliptica / Kloosterstraat  7.  Loonse Molenstraat 

3.  Venloonstraat  8.  Juweelstraat 

4.  Van Hornestraat  9.  Baan Achter de Plakken 

5.  Heideweg     

 

054  Elk jaar wordt de populatie van ons mooie dorp Loon op Zand stevig aangevuld met nieuwkomers. Zo 
wordt de eerste baby van het jaar persoonlijk verwelkomd door de burgemeester. Ook wordt het 
eerste kleine wonder van het jaar gepubliceerd in de Rond de Toren. Wie waren volgens de Rond de 
Toren de eerste baby's in 2016 en 2018? En wie zijn de trotse ouders? (4 punten) 

Antwoord 
 

2016.  Alian Oliveira Gabriel (ouders: Ronaldo Rinia & Elise van der Avort) 

2018.  Zoë (ouders: Sabrina en Bart) 
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055 
 
Er is de laatste jaren flink gebouwd in Loon op Zand, maar echt veel huizen staan er niet te koop op 
Funda. Beantwoord de volgende vragen uitgaande van de te koop staande en onder voorbehoud 
verkochte huizen in de woonplaats Loon op Zand 
 

1.  Het percentage te koop staande huizen vergeleken met het totaal aantal te koop staande 
huizen in de gemeente Loon op Zand (2 punten) 

2.  Het totaal aantal kamers dat te koop staat exclusief de slaapkamers (4 punten) 

3.  De totale vraagprijs van alle huizen met een even huisnummer (4 punten) 
 

Antwoord 
 

1.  24% 

2.  106 

3.  5.656.000 

 

056  Ons kent ons. hieronder een paar aanwijzingen van mensen die wel bekend zijn onder een groot 
gedeelte van de Loonse inwoners (6 punten) 
 

1. - Ik ben een man 
- Ik heb heel lang op school gezeten. 
- Sophia gaat me aan het hart. 
- Ik heb een winkel gehad in de Kerkstraat. 
- Ik heb al meer dan 70 lentes meegemaakt. 
- Ik houd van klapstoelen. 
- Aan mij gaat 4 mei niet onopgemerkt voorbij. 

2.  - Ik ben een vrouw. 
- Ik woon sinds kort in Loon op Zand. 
- Ik haal mijn inspiratie uit Thorbecke. 
- Ik praat best snel. 
- Ik ben nog geen 40. 
- Soms ben ik geketend. 

3.  - 180 vind ik een werkbaar getal. 
- Voor Loonse begrippen ben ik wat later. 
- Ik heb veel keus. 
- Ik heb een hond. 
- Ik leg steeds minder gewicht in de schaal. 
- Tijdens de carnavalsoptocht krijgen Loonse deelnemers een warm onthaal van mij. 

 

Antwoord 
 

1.  Frans v Dongen 

2.  Hanne van Aart 

3.  Jeroen van der Heijden 

 

057  Genoeg ondernemers in het dorp! We hopen natuurlijk dat jullie zoveel mogelijk 
gebruik maken van de Loonse ondernemers! Door goed te speuren op internet 
kom je te weten op welke manier ze je kunnen helpen. Kun je van deze sponsor 
vinden hoe lang die al bestaat? (1 punt) 

Antwoord  10 jaar 
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058 
 
De Rabobank organiseert ieder jaar de 'Spek de Clubkas' campagne waarbij de 
bank een pot met geld verdeeld onder diverse lokale verenigingen. De leden  
van de Rabobank mogen stemmen op enkele verenigingen die zij dat bedrag 
het meest gunnen, waarbij er vervolgens op basis van de uitgebrachte  
stemmen een bedrag wordt toegekend aan iedere vereniging. 
 

1.  Wat was het totaalbedrag dat alle clubs, verenigingen en stichtingen uit  
de kern Loon op Zand ontvingen vanuit de Rabobank Clubkas Campagne? (2 punten) 

2.  Ook onze organisatie heeft in 2017 een mooi bedrag ontvangen van de Rabobank. Hoe groot 
was dat bedrag en door welke Loonse medewerkster van de Rabobank werd de cheque 
overhandigd aan onze penningmeester? (4 punten) 

 
PS: ook dit jaar doen we weer mee! Mogen we op uw steun rekenen? 

Antwoord   
1.  €14682,10 

2.  €733,04 - Maaike Clemens - Van Esch 

 

 

059 
 
In deze tabel, 4 bij 4 staan verschillende namen van mensen die verbonden zijn aan de kerk. 4 
mensen hebben telkens een connectie met elkaar. Welke 4 mensen horen bij elkaar en wat verbindt 
hen? (8 punten) 
 

Antonius Boers  Emilius Muré  Adrianus v.d. Steen  Henricus Verdegaal 

Janus Akkers  Marinus Leermakers  Petrus Klijsen  Franciscus Veltman 

Fransiscus Mommers  Johannes van 
Deudekom 

Josephus Dankers  Henricus Vermeulen 

Hendrik de Laat  Michael Coomans  Eduard van Waesberge  Johannes Simons 
 

Antwoord 
 

1. Pastoors:  
Emilius Mure, Petrus Klijssen, Fransiscus Mommers, Johannes Simons 

2. Priesters: 
Henricus Vermeulen, Adrianus van der Steen, Joannes van Deudekom, Michael 
Coomans 

3. Kosters:  
Hendrik de Laat, Joshepus Dankers, Marinus Leermakers, Janus Akkers 

4. Kapelaans  
Henricus Verdegaal, Eduard van Waasberge, Antonius Broers, Fredericus 
Veltman 
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060 
 
Ad van ierland is al jaren een begrip in Loon op Zand op het gebied van 
interieurbouw. Met welke 2 slogans omschrijven zij hun missie.  (2 punten) 

Antwoord  Voor elke ruimte de passende oplossing 
Omdat kwaliteit geen standaard kent 

061  Tellen maar! We hebben een ronde gemaakt door ons dorp en zijn weer diverse zaken in de openbare 
ruimte tegengekomen die het optellen waard zijn. Tel alle zaken bij elkaar op en schrijf de uitkomst 
op. Voor iedere vraag an sich krijg je ook punten. (2 punten per vraag, 10 punten voor het totaal) 
 

1.  Het aantal oranje balkonplaten van Serviceflat Molenwijck (let op, de brede balkons tellen als 
één balkonplaat. 

2.  Het aantal ‘Efteling’ laarzen binnen de bebouwde kom van Loon op Zand. 

3.  Het aantal vogelhuisjes dat hangt aan de Venloene. 

4.  Het aantal betonnen paaltjes rondom het terras van ‘De Kiosk’ 

5.  Het aantal volledige, niet onderbroken door klimrekken of ander in de grond verankerd 
materiaal speeltegels rondom het klimrek bij het speelveldje aan de Gerlachusstraat. 

6.  Het aantal garageboxen in de Scorpius. 

7.  Het aantal lantaarnpalen aan de Kasteellaan binnen de bebouwde kom van Loon op Zand. 

8.  Het aantal vaste vlaggenmasten op bedrijventerrein De Hoogt. 

9.  Het aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein van sportpark De Klokkenberg. 
 

Antwoord 
 

1.   6. 37 

2. 3  7. 20 

3. 50  8.  13 

4. 30  9. 111 

5. 189  Totaal:   
 

062  Installatiebedrijf Pim Geimer zit reeds 2 jaar gevestigd op de Hoge Steenweg. 
 
Hiervoor zat het bedrijf echter op een andere locatie in ons dorp, op welk adres 
was installatiebedrijf Pim Geimer gevestigd. (2 punten) 
 

Antwoord  Oranjeplein 12C 
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063 
 
Natuurlijk kunt u op zondag bij de mis aanwezig zijn en genieten van alle prachtige heiligenbeelden 
in de kerk. Wellicht gaat u niet wekelijks maar er zullen toch vast momenten geweest zijn dat u 
binnen bent geweest in onze eigen Loonse parochiekerk. Wie is wie? (20 punten) 
 

 

Antwoord 
 

1.  Maria/Jezus  6.  Elisabeth 

2.  Gerlachus  7.  Jesus/Jozef/Maria 

3.  Johannes Baptist  8.  Leonardus 

4.  Willibrordus  9.  Antonius 

5.  Alloysius  10.  Jozef 
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064 
 
De Loonse kerk vormt al jaren het hart van Loon op Zand en torent al eeuwen fier boven de hutten, 
huizen, fabrieken en ondernemingen van ons dorp uit. De volgende vragen gaan over onze kerk. 
 

1.   In welk jaar is de Loonse kerk gebouwd? (1 punt) 

2.  Wat hebben de (ouders van) Loonse communicantjes dit jaar per communicant af moeten 
rekenen aan de parochie om de Eerste Heilige Communie te mogen doen? (1 punt) 

3.  Het Loonse carillon zorgt ieder uur voor vrolijke klanken. In welk jaar klonken de eerste tonen en 
hoeveel gulden kostte dit carillon? (2 punten) 

4.  Vele heren gingen de Loonse diensten voor in de kerk als pastoor. Één van de meest geliefde 
pastoors was René Aarden. In welk jaar verliet hij onze parochie en in welke plaats is hij 
momenteel actief als pastoor? (1 punt) 

5.  De Strieckenlaan in ons dorp is vernoemd naar een pastoor uit vervlogen tijden. Toch is dit 
historisch niet helemaal juist. Hoe hoort deze straat eigenlijk te heten? (2 punten) 

6.  Het 'Mariakapelleke' aan de Financiën, wie heeft er nooit een kaarsje aangestoken? Vroeger 
hield men in de meimaand wekelijks een processie. Op welke dag en op welk tijdstip vond deze 
processie plaats? (2 punten) 

7.  In de Loonse Sint-Jans-Onthoofding hangen 12 banieren, die allen een verschillende herkomst 
hebben. Op één van deze vaandels hangt de Latijnse spreuk: 'Omnis terra adoret te'. Welk 
genootschap heeft deze spreuk verwerkt in de banier? (2 punten) 

8.  De 'Mariaklok' is één van de oudste klokken van onze kerk. In welk jaar is deze klok omhoog 
gehesen in de toren? (1 punt) 

 

Antwoord 
 

1.  1394  5.  Stierckenlaan 

2.  60 euro  6.  woensdag 19.00 

3.  85000 gulden  7.  Genootschap tot Voortplanting 
van het geloof 

4.  2003 - Grave  8.  1500 

 

065  Hieronder is één van de meest markante gebouwen uit ons  
dorp. Inmiddels heeft het pand een nieuwe bestemming 
gekregen. (4 punten) 
 

1.  Wat is het huisnummer van dit pand?   

2.  Wat was de naam van de arts die hier heeft gewoond? 
Meerdere antwoorden zijn goed. 

3.  Wat is de naam van het huidige huis? 

4.  De huidige eigenaren hebben hiervoor op een 
bijzondere manier gereisd. Hoe reisden zij 
voornamelijk? 

 
 

Antwoord   

1.  6  3.  Stamhuys 

2.  Smals/De Vries  4.  Per zeilboot 
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066 
 
Genoeg toeristen weten ons dorp te vinden en genieten van de omgeving. Ook de landelijke en 
regionale media hebben ons dorp geregeld bezocht Loonse inwoners waren ook wel eens in de 
landelijke media te zien. 
 
Bekijk de volgende screenshots van items uit diverse televisieprogramma's. De vraag is: Bij welke 
omroep werd dit uitgezonden en in welk jaar. Bonuspunten voor het vermelden van de aanleiding 
van het item. (36 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  Langstraat TV (2015) Opening de Bank 

2.  BNN (2010) Nu We Er Toch Zijn 

3.  Langstraat TV (2015) Loonse Dorps Kwis 

4.  Omroep Brabant (2015) Luijendijk over Droomgaard 

5.  TROS (2014) Mooiste meisje van de klas 

6.  Langstraat TV (2017) Bijenhotel 

7.  Omroep Brabant (2012) Chloorgas Loon op Zand 

8.  SBS6 (2018) Hart van Nederland over telefoons in de klas 

9.  Omroep Brabant (2016) Overval EmTe 

10.  RTL4 (2015) Postcodeloterij tonnenmaand 

11.  VARA (1997) Konijnendekbingo 

12.  NOS (2016) Jeugdjournaal Tim en Joep over Sprokkel 
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067 
 
Jongerencentrum De Kuip is al jaren dé plek in Loon op Zand waar vele activiteiten voor alle 
inwoners van ons dorp worden georganiseerd. Van kinderdisco tot pubquiz en van Festival 
Wereldwijd tot een cursus bloemschikken...je vindt het er allemaal. Onderstaande vragen gaan 
over De Kuip. 
 

1. Je ziet hier een foto van enkele vrijwilligers van de 
kinderdisco. Wie zijn hier allemaal te zien? Noem  
zoveel mogelijk namen. (12 punten) 

 

2. Wie is al jaren de vaste huis DJ van de kinderdisco? 
(1 punt) 

3. De tweede  foto is genomen tijdens een 
kinderdisco van afgelopen seizoen. Wat was het 
thema van deze disco? (1 punt) 

4.  In de donkere dagen voor Kerst kunnen kinderen 
in De Kuip een mooi kerststukje maken onder 
professionele begeleiding. Zij worden hier al enkele 
jaren ondersteund door Miriam Dingemans en een 
andere prominente Loonse inwoner. Wie 
ondersteunt deze groene activiteit? (1 punt) 

5. De pubquiz is niet meer weg te denken van de 
Loonse activiteitenkalender. Één team steekt qua 
overwinningen met kop en schouders boven de 
andere teams uit. Hoe heet het Loonse team dat de 
meeste overwinningen van deze quiz op hun naam 
heeft staan? (1 punt) 

6. Welke muzikale vereniging oefent alweer enkele 
jaren bijna wekelijks in De Kuip? (1 punt) 

7. Enkele Loonse basisschoolkinderen hebben in het 
voorjaar een fantastische buitenbioscoop 
georganiseerd bij De Kuip. Welke film werd er 
gedraaid? (2 punten) 

8.  In de oude Kuip werden vroeger 
computercursussen gegeven. Wat was de naam 
van deze populaire cursus? (1 punt) 

 

Antwoord   

1.  Richard Dergent, Corinne van Putten, Janneke van Breugel, Elaine van Leijssen, Jos 
van Berkel, Eveline Smeur, Willem van Breugel, Kim van Dongen, Meike 
Hooijmaijers, Britt Leermakers, Fleur van Huijgevoort, Nicole Spapens 

2.  Geert van Dongen  6.  Concordia 

3.  Schuimparty  7.   Jumanji 

4.  Maikel van der Velden  8.  Muizenissen 

5.  Gildebroeders     

 

068  In ons dorp wordt flink gebouwd op verschillende adressen wonen mensen in 
afwachting op het realiseren van nieuwbouw. Ook een van onze sponsoren is 
bezig met nieuwbouw voor zijn bedrijf. Op welk adres komt de nieuwbouw van 
Ton van Belkom te staan? (2 punten) 

Antwoord  De Hoogt 41-43 
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069 
 
Loon op Zand is mooi centraal gelegen tussen Tilburg, Breda, Waalwijk, Eindhoven en 's 
Hertogenbosch. We zijn voorzien van diverse busverbindingen die je veilig en goedkoop naar de 
plaats van bestemming kunnen brengen. Onderstaande vragen gaan over de busverbindingen: 
 

1.   Via hoeveel buslijnen is ons dorp in totaal te bereiken? Noem de 
nummers van de lijn. (1 punt) 

 

2.  Lauwke woont in het huis op de foto en zoekt de kortste reistijd naar 
's Hertogenbosch. Hij vertrekt op een willekeurige dinsdag om voert 
zijn kleine onderzoek uit tussen 12.05 en 17.05. Hoe laat moet hij van 
huis vertrekken om in een zo kort mogelijke tijd op het Centraal 
Station in 's Hertogenbosch zijn vanuit zijn huis? (2 punten) 

3.  Ons dorp is al jarenlang bereikbaar via het openbaar vervoer. Hoeveel 
maatschappijen hebben tot nu het openbaar vervoer uitgevoerd in 
ons dorp en wat zijn daarvan de namen? (2 punten) 

4.  De huidige vervoerder biedt op enkele lijnen luxere bussen in, zoals 
op lijn 300. Deze bussen hebben een hoger comfort en meerdere 
faciliteiten en zijn van Zweedse makelij. Hoeveel zitplaatsen heeft 
deze luxe bus? (2 punten) 

 

Antwoord   
1.  5 (136,205, 300, 301 en nachtbus 848) 

2.  12.32 

3.  HB - BBA - Veolia - Arriva 

4.  55 (inclusief twee klapstoeltjes) 

 

070  Eens in de zoveel tijd is het weer tijd voor de kapper! In ons dorp heb je 
behoorlijk wat keuze! Op 8 november 2018 is het weer feest bij coiffure 
Aphrodite, hoeveel jaar bestaat Aphrodite dan? (1 punt) 
 

Antwoord  31 jaar 

 

 
Pagina 51





 

 

 

071  6 oktober is dit jaar weer een feestelijke dag in ons dorp! Op deze datum zijn wereldwijd wel meer 
memorabele zaken aan de hand geweest. Schrijf het jaartal en het goede antwoord op 
 
Geboortedag van de bedenker van de wiskundige ideaal (2 punten) 

Antwoord  1831, Richard Dedekind 

072  In het jaar 1978 gebeurde er op vijf juni om precies 34 minuten na twaalf iets 
bijzonders? Wat was dat? (1 punt) 

Antwoord  Het was op dat moment 12.34 5-6-78 Oftewel 12345678, een uniek cijferpatroon 
in de geschiedenis 

073  Ontcijfer onderstaande zin in Braille (2 punten) 
 
 

 
 

Antwoord  Een race tegen de klok 

074  Geen bord voor je kop maar een boek voor je kop. Bookface is een hype op Instagram. Maak  
een #bookface. (10 punten) 

Antwoord  Lever deze opdracht digitaal in op de website. 

075  In verschillende edities van de Rond de Toren van het afgelopen jaar hebben puzzels gestaan. Iedere 
puzzel leverde 1 letter op, samen met de bonusletter uit onze kerstwens kun je hier een woord van 
maken. Welk woord? (5 punten) 

Antwoord  Kerkklok 

076  Tijdens zonnige dagen weten menig mensen uit loon en omgeving de scooters 
van ACL in samenwerking met scooterverhuurbrabant te vinden. Hier is ook een 
speciale route voor ontwikkeld naar Heusden. Hoeveel km is de route naar 
Heusden? (1 punt) 

Antwoord  62 km 
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077 
 
Apen en beren op de weg zien of door de bomen het bos niet meer zien. Zoek de juiste route en tel 
het aantal rode stippen die je onderweg tegenkomt. (5 punten) 
 

 

Antwoord  12 rode stippen 

078  Rosemarijn is een bijzondere leugenares. Ze liegt zes dagen van de week,, maar op de zevende dag 
vertelt ze altijd de waarheid. Deze uitspraken deed ze op drie opeenvolgende dagen: 
 
Dag 1: "Ik lieg op dinsdag en woensdag." 
Dag 2: "Vandaag is het vrijdag, zondag of maandag." 
Dag 3: "Ik lieg op donderdag en zaterdag." 
 
Op welke dag van de week spreekt Rosemarijn de waarheid? (1 punt) 

Antwoord  Woensdag 
 

 
Pagina 54



 

 

 

079 
 
We hebben een aantal straatnamen in een cryptisch jasje gestoken. Weet jij over welke we het 
hebben? (11 punten) 
 

1. Deze straat zou minimaal 500 meter boven N.A.P. moeten liggen. 
2. Hier wonen alleen maar mensen die eind november / begin december geboren zijn. 
3. De dubbele vis weg. 
4. Hier hebben we het over een maagd. 
5. Hier ligt een gegraven watergang. 
6. Hier is waarschijnlijk geen groene ren. 
7. Het tikt hier 24 uur per dag. 
8.  Je veegt er je reet mee af. 
9. Hier worden veel waardigheidstekens gedragen. 

10. In deze 2 straten wonen officieren van het leger. (2 antwoorden). 
 

Antwoord 
  

1.  Bergstraat  6.  Blauwloop 

2.  Handboogstraat  7.  Klokkenlaan 

3.  Van Salm-Salmstraat  8.  Pagestraat 

4.  Virgo  9.  Sjerpstraat 

5. 
 

Weteringstraat  10.  Kornetstraat 

      Vaandrigstraat 

 

080  Traditioneel zitten er veel afbeeldingsvragen in de kwis. Deze vraag is andersom, teken deze 
afbeelding. (5 punten) 
 
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24"><path d="M14 19h-4c-.276 
0-.5.224-.5.5s.224.5.5.5h4c.276 0 .5-.224.5-.5s-.224-.5-.5-.5zm0 2h-4c-.276 0-.5.224-.5.5s.224.5.5.5h4c.276 0 
.5-.224.5-.5s-.224-.5-.5-.5zm.25 2h-4.5l1.188.782c.154.138.38.218.615.218h.895c.234 0 .461-.08.615-.218l1.187-.782zm3.75-13.799c0 
3.569-3.214 5.983-3.214 8.799h-1.989c-.003-1.858.87-3.389 1.721-4.867.761-1.325 1.482-2.577 1.482-3.932 
0-2.592-2.075-3.772-4.003-3.772-1.925 0-3.997 1.18-3.997 3.772 0 1.355.721 2.607 1.482 3.932.851 1.478 1.725 3.009 1.72 
4.867h-1.988c0-2.816-3.214-5.23-3.214-8.799 0-3.723 2.998-5.772 5.997-5.772 3.001 0 6.003 2.051 6.003 
5.772zm4-.691v1.372h-2.538c.02-.223.038-.448.038-.681 
0-.237-.017-.464-.035-.69h2.535zm-10.648-6.553v-1.957h1.371v1.964c-.242-.022-.484-.035-.726-.035-.215 0-.43.01-.645.028zm-3.743 
1.294l-1.04-1.94 1.208-.648 1.037 1.933c-.418.181-.822.401-1.205.655zm10.586 1.735l1.942-1.394.799 1.115-2.054 
1.473c-.191-.43-.423-.827-.687-1.194zm-3.01-2.389l1.038-1.934 1.208.648-1.041 1.941c-.382-.254-.786-.473-1.205-.655zm-10.068 
3.583l-2.054-1.472.799-1.115 1.942 1.393c-.264.366-.495.763-.687 1.194zm13.707 6.223l2.354.954-.514 
1.271-2.425-.982c.21-.397.408-.812.585-1.243zm-13.108 1.155l-2.356 1.06-.562-1.251 2.34-1.052c.173.433.371.845.578 
1.243zm-1.178-3.676h-2.538v-1.372h2.535c-.018.226-.035.454-.035.691 0 .233.018.458.038.681z"/></svg> 
 
De tekst van deze afbeelding is ook te vinden op de kwiswebsite. Iemand met HTML kennis zou je 
kunnen helpen bij deze vraag. 

Antwoord 
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081 
 
De volgende misschien wat aparte zin bevat twaalf gedeeltes van spreekwoorden of gezegden. Vind 
jij ze allemaal? (12 punten) 
 
Twee handen van een cent is nader dan de rok als ik de handdoek dan in eigen boezem 
steek, dan zaagt men planken als het heet is. Maar het zijn niet alle koks die noch smaak 
hebben en over hun eigen schaduw stinkende wonden maken en de weelde kunnen dragen. 

Antwoord 
   

1.  Twee handen op een buik 

2.  Een fluitje van een cent 

3.  Het hemd is nader dan de rok 

4.  De handdoek in de ring gooien 

5.  Hand in eigen boezem steken 

6.  Van dik hout zaagt men planken 

7.  Je moet het ijzer smeden als het heet is 

8.  Het zijn niet alle koks die lange messen dragen 

9.  Kraak noch smaak hebben 

10.  Over je eigen schaduw heen stappen 

11.  Zachte heelmeesters maken stinkende wonden 

12.  Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen 
 

082  Als eerst was er de Bitcoin, maar inmiddels zijn er al heel veel cryptomunten in omloop. Zoek de twee 
termen die bij elkaar horen. (16 punten) 
 

Monero  Luxemburg  honderdmiljoen  IOTA 

West  Ripple  Shiba  Petro 

Centraal  Dogecoin  Vectoren  Onderwereld 

Satoshi  Maduro  BTG  Coinye 
 

Antwoord 
 

1.  Monero  en  Onderwereld 

2.  BTG  en  Luxemburg 

3.  Dogecoin  en  Shiba 

4.  Ripple  en  Centraal 

5. 
 

honderdmiljoen  en  Satoshi 

6. 
 

Coinye  en  West 

7.  Petro  en  Maduro 

8.  IOTA  en  Vectoren 

 

 
Pagina 56



 

 

 

083 
 
Kleur in het plaatje de 12 smilies met een extra brede lach. (12 punten) 

Antwoord 
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084 
 
Woordgraptogram. Vul onderstaande puzzel in. In elk vakje komt één letter. (10 punten)

 
Voorbeeld: Land boven Duitsland dat er niet meer is? Oplossing:  VERDWENEMARKEN

 
1.  Italiaanse worstvloer, die je makkelijk kunt leggen  

2.  Persoon die de tuin doet in Nederlandse kampioensstad 

3.  Bezorger van enveloppen vol plantaardige resten 

4.  Dierlijke wulpse uitvoering van vrijen en bezuinigingen als doel  

5.  Dressoir van chocolade 

6.  Superheld die zijn boodschappen doet in de kleine lokale winkel 

7.  Gemeentelijk groenverzorgers die de vegetatie kussen  

8.  Treinroute die door misleidende aanwijzingen de verkeerde kant op gaat 

9.  Kerstplant uit vakantiegebied in België 

10.  Verrader van Jezus is lekker bij de aardappels  
 

Antwoord   

 
        1.  s  a  L  a  m  i  n  a  a  t         

 
  2.  e  i  n  d  h  o  v  e  n  i  e  r           

 
    3.  c  o  m  p  o  s  t  b  o  d  e           

4.  b  e  s  p  a  r  i  n  g  s  d  a  n  s           

 
    5.  c  h  o  c  o  l  a  d  e  k  a  s  t       

6.  b  u  u  r  t  s  u  p  e  r  m  a  n             

 
  7.  p  l  a  n  t  z  o  e  n  e  n  d  i  e  n  s  t 

 
      8.  d  w  a  a  l  s  p  o  o  r  w  e  g     

 
    9.  a  r  d  e  n  n  e  n  b  o  o  m         

 
      10.  j  u  s  d  a  s                   

 

085  Licht in de duisternis, dat is wat het Waalwijkse bedrijf Lightronics brengt in 
diverse straten, zo ook in ons dorp. De Loonse Jos Spapens is al jarenlang de 
trotse directeur van dit bedrijf dat inmiddels is uitgegroeid tot één van de 
grootste spelers op de Nederlandse buitenverlichtingsmarkt. 
 

1.  Welke en hoeveel armaturen heeft Lightronics laten plaatsen bij het 
Witte Kasteel in Loon op Zand (2 punten) 

2.  Hoeveel mensen stemde op uiteindelijk de engste tunnel van Nederland, die daarna door 
Lightronics is voorzien van verlichting (1 punt) 

 

Antwoord    

1. 9 OMA armaturen 

2. 41.192 
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086 
 
Spreekwoorden en gezegdes, er zijn er velen. Bij onderstaande spreekwoorden hebben we de 
klinkers weggelaten. Kun jij ze compleet maken? (10 punten) 
 

1.  dpplvltntvrvndbm.  6.  zchrmtnJntjvnLdnfmkn. 

2.  wznbllnbrndtmtpdblrnzttn.  7.  zlshtklkjthstkttkthtnrgns. 

3.  nbrtlmnshftdhlvwrld.  8.  wrrkssvr. 

4.  wntstrksmtslmzn  9.  stwstthsbst. 

5.  dbrdndklhbbn.  10.  ngdbgnshthlvwrk. 
 

Antwoord 
 

1.  De appel valt niet ver van de boom. 

2.  Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. 

3.  Een brutaal mens heeft de halve wereld. 

4.  Wie niet sterk is moet slim zijn. 

5.  De baard in de keel hebben. 

6.  Zich er met een Jantje van Leiden afmaken. 

7.  Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. 

8.  Waar rook is is vuur. 

9.  Oost west thuis best. 

10.  Een goed begin in het halve werk. 

 

087  Sens is een bekende naam in het Loonse. Sinds enkele jaren kun je bij Sens 
terecht voor allerhande behandelingen zoals (kinder)fysiotherapie en 
dry-needling. 
 

1.  Hoeveel jaar is Sens inmiddels actief in ons dorp? (1 punt) 

2.  In de praktijk zijn diverse therapeuten aan de slag waarvan de voornaam 
regelmatig wordt verdraaid of wordt verbasterd tot een bijnaam door de  
patiënten. Hieronder zie je de voornamen van de therapeuten. Achter  
iedere voornaam staan drie variaties op die naam. Kies steeds de juiste  
'verkeerde' naam voor de medewerker. (5 punten) 

 

Antwoord 
  

1. 5 jaar 

2.         Jori :      Joery      -      Jody      -      Joey 
 

       Ester:      Hester      -      Esje      -      Eva 
 

       Ainsley:      Jaimy      -      Haley      -      Ans 
 

       Ruben:      Jurgen      -      Ruub     -     Rudi
 

       Floor:      Floortje      -      Fleur      -      Noor 
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088 
 
Hieronder staan een aantal cryptogrammen die wat te maken hebben met ons dorp. Vul ze in en 
noteer het woord dat we zoeken.  (1 punt per vraag, 5 punten voor het woord) 
 

1.  De walnoot geopend, dit gebeuren gesloten. 

2.  Zowel specie, als kinderen ontwikkelen zich hier. 

3.  Hier heeft jaren de “aftrap” voor jongeren gezeten. 

4.  Op dit plein wordt “de huid duur wordt verkocht”. 

5.  Vereniging waar je geen scheurbuik van krijgt. 

6.  Hier reikt muziek tot een Europese hoofdstad. 

7.  Wat een man thuis niet vindt, is hier te ontdekken. 

8.  Hier is het dol fijn wonen. 

9.  Hier ligt een hoop zoetigheid. 

10.  Kruispunt van onwaarheden. 

11.  Cirkel met onderzoek naar eigen leefomgeving. 
 
Vul de antwoorden in de kruiswoordpuzzel in. Met de letters uit de gearceerde vakjes vorm je een 
woord, dat is het antwoord op deze vraag. 

Antwoord 
 

                              3.              7.          

      8.                       d              c          

      d           11           e          l        

      e           h           h  2.  d  e  k  u  i  p    

   4.  l  o  o  i  e  r  s  h  o  f  9.        b          

      p           e           o     s        j          

      h           m     6.     r     u        a          

      i           k     s     n     i        c          

      n           u     o           k        q          

      u           n     p           e        u          

      s           d     h           r        e          

                  e     i           b        l          

               1.  k  r  a  o  k  f  e  s  t  i  v  a  l 

                  r                 r        n          

5.  v  i  t  a  m  i  n  e  c        g        e          

                  n                                     

    10.  l  e  u  g  e  n  b  a  n  k  j  e  s          

 

Oplossing  De venloene 
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089 
 
Kleur de volgende mandala zo in dat er geen enkel gekleurd vak aan een vak met dezelfde kleur 
grenst. (10 punten) 

Antwoord 

 

090  Deze foto is genomen tijdens een feestelijke dag in 2017 in onze regio waarbij 
een inwoonster van ons dorp een belangrijke rol speelde bij de start van deze 
dag. Welke inwoonster was dit en wat was haar rol? (2 punten) 

Antwoord  Isa Tekath uit Loon op Zand maakte dit prachtige boeket van spijkerstof, vilt en 
wol. 
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091 
 
Zomaar wat rekensommen zou te makkelijk zijn, we hebben ze wat specialer gemaakt deze keer. 
Kun jij het goede antwoord uitrekenen? (8 punten) 
 

 

Antwoord    
1.  11  5.  41 

2.  35  6.  35 

3.  27  7.  49 

4.  32  8.  3 

 

092  Madonna heeft er één maar gebruikt hem niet 
 
Je vader heeft er één maar je moeder gebruikt hem 
 
Nonnen hebben hem niet nodig 
 
Arnold Schwarzenegger heeft een grote 
 
En die van Jan Smit is behoorlijk klein 
 
Wat bedoelen we hier eigenlijk? (1 punt) 

Antwoord  Achternaam 
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093  6 oktober is dit jaar weer een feestelijke dag in ons dorp! Op deze datum zijn wereldwijd wel meer 
memorabele zaken aan de hand geweest. Schrijf het jaartal en het goede antwoord op 
 
Geboortedag van beroemde Noorse ontdekkingsreiziger (2 punten) 

Antwoord  1914 Thor Heyerdahl 

094  Wellicht dat je als toerist geen gebruik maakt van een van de vele 
groepsaccomodaties  in ons dorp maar het is de moeite om eens een kijkje te 
nemen. Welk nummer staat er op de boom bij de hertenwei van 
Kampeerboerderij Land van Kleef? (2 punten) 

Antwoord  267 

095  Lucifervragen (3 punten) 
 

1.  Er zijn 9 lucifers die als volgt neergelegd zijn 

 
In romeinse weergave gaat het om getallen: 7-1=1 Die vergelijking klopt niet.  
Maak hier een kloppende vergelijking van door 2 lucifers weg te nemen 
 

2.  Hieronder staan de lucifers neergelegd alsof 7-2=2. (zie afbeelding) Dat klopt van geen kanten. 
Beweeg 2 lucifers zodat de vergelijking wel klopt: 

 

3.  Je hebt 8 lucifers. Maak er 8 van door er drie weg te nemen. (zie afbeelding) 

 
 

Antwoord   
1.  Haal de V weg dan ontstaat de vergelijking: ii-i=i 

2.  Maak van de eerste 2 een vijf: V zodat de juiste vergelijking ontstaat 7-5=2. 
Maak van de laatste 2 een vijf: V zodat de juiste vergelijking ontstaat 7-2=5. 

3.  Maak een V met 2 lucifers en leg er drie naast: VIII 
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096 
 
Vier mooie maagden ontmoeten 4 knappe gespierde mannen. Ze besluiten het bed te delen. Elke 
vrouw heeft gemeenschap met alle vier de mannen. De heren flikken het om gelijktijdig een 
orgasme te krijgen. De eerste keer duurt 5 minuten, elke volgende keer duurt een factor 2 langer. 
Hoe lang hebben de jonge maagden gemeenschap? (1 punt) 

Antwoord  5 minuten / 4x5 minuten / 0 minuten 
(na de eerste gemeenschap is een maagd geen maagd meer) 

097  VML Bouwadvies is een van onze sponsoren. Dit bedrijf schrijft 
onderhoudsbegrotingen voor vastgoed hierbij maken ze gebruik van 
geavanceerde software. Welk merk software gebruikt VML Bouwadvies bij het 
schrijven van MJOP’s (Meer Jaren Onderhouds Plannen) voor vastgoed? (1 punt) 
 
 
 

Antwoord  O’Prognose 

 

098 
 
Met cijfers kun je heel wat vragen maken maar een simpel rekensommetjes past in deze kwis niet 
thuis. Maak de volgende getallenrij compleet door het cijfer te noteren dat op de plek van het 
vraagteken moet komen te staan. (6 punten) 
 

1.   1 - 3 - 5 - 7 - 9 - ? 
2.   1 - 4 - 3 - 6 - 5 - ? 
3.   1 - 3 - 9 - 2 7 - 81 - ? 
4.   1 - 2 - 3 - 5 - 8 - ? 
5.   60 - 55 - 45 - 30 - ? 
6.   19 - 28 - 37 - 46 - ? 

 

Antwoord   
1.  11  4.  13 

2.  8  5.  10 

3.  243  6.  55 
 

099  Herkenbaar aan hun opvallende auto's is ook LDE accountant een van onze 
sponsoren. Maar waar staan die letters eigenlijk voor? (3 punten) 
 
 
 

Antwoord  Levendig, dynamisch en enthousiast 
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100 
 
Uiteraard bevat jullie team de slimste mensen van Loon op Zand en omstreken. Toch zijn er diverse 
mensen die regelmatig als wetenschapper, deskundige of hoogleraar op komen draven in diverse 
media om te vertellen over hun professie. Hieronder zie je 9 van deze personen.  
 
Noem de voor- en de achternaam van deze mensen en het gebied waarin ze wetenschap bedrijven. 
(18 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  Peter Essers - Fiscale economie 

2.  Robbert Dijkgraaf - Theoretische natuurkunde 

3.  Ben Feringa - Chemicus 

4.  Walter Lewin - Natuur/Sterrenkundige 

5.  Eric Scherder - Neuropsycholoog 

6.  Margriet Sitskoorn - Neuropsychologie 

7.  Barbara Baarsma - Economie 

8.  Herman Pleij - Middeleeuwse literatuur 

9.  Goedele Liekens - Seksuologie 
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101 
 
Plak hier een postzegel uit de guldentijd! (5 punten) 
 
Let op: zelf printen of het kopiëren van een origineel is niet toegestaan! 

Antwoord 
 

 

 

102  Ik sta op een hoek van 2 straten in loon op zand en gooi 3 stenen: 
 

1.  De eerste steen land op de hoek van de Berkenlaan en de Lindelaan en heb ik tussen de 425 
en 775 meter ver gegooid 

2.  De tweede steen komt terecht op de hoek van de Hertog van Brabantweg en de Van Salm 
Salmstraat en kwam tussen de 425 en 650 meter ver 

3.  De laatste steen land op de hoek van Castellanie en de Kasteellaan en kwam tussen de 350 
en 525 meter ver 

 
Op welke hoek bevind ik me? (5 punten) 

Antwoord  Op de hoek van de Doelen en de Venloonstraat 

103  Eind jaren 20 werden de eerste televisietoestellen gemaakt en pas in 1951 ging 
de eerste televisiezender de lucht in. Ruim 40 jaar later opende in onze mooie 
dorp Frans Smits haar deuren. Tegenwoordig kun je hier allerlei soorten en 
maten televisie kopen, maar dat maakt de keuze niet altijd makkelijk.  
 
Welke tips geeft Frans Smits om op te letten bij de aanschaf van een nieuwe 
televisie. (3 punten) 

Antwoord  Formaat, Resolutie, Smart TV, HDR, Aansluitingen, Geluid, Montage. 

104  Dit voorwerp wordt gebruikt in de sex (SM) industrie. De naam van dit 
voorwerp is vernoemd naar een dier. (2 punten) 
 

1.  Naar welk dier is het voorwerp vernoemd? 

2.  In welk werelddeel komt dit dier het meest voor? 
 

Antwoord  
1.  Thorny (Bergduivel) 

2.  Australië 
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105 
 
Bij welke van onze sponsors stond deze Abraham voor de deur? (1 punt) 

Antwoord  GP Products / Marc Goutziers / Akrapovic 

106  Naast dat er in ons dorp vele vreemde vogels wonen, vind je wereldwijd een enorme variatie 
aan vogels. Het is soms moeilijk om de ene vogel van de andere te onderscheiden. Toch dagen 
we jullie uit! We hebben 9 vogelgeluiden voor je klaargezet op onze kwiswebsite. Welke vogels 
hoor je hier? Noem de naam van de vogel. Om je een klein beetje te helpen hebben we ook 9 
hints erbij gezet. Koppel ook de hints aan de juiste vogels. (18 punten) 
 

 

Antwoord   
  Vogel  Hint    Vogel  Hint 

1.  Kraai  a  6.  Gier  g 

2.  Roodborstje  i  7.  Arend  e 

3.  Merel  h  8.  Mus  c 

4.  Kauw  f  9.  Raaf  d 

5.  Ekster  b       
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Het mobieltje schijnt een stoorzender te zijn in bed. Hieronder hebben we een aantal spannende 
artikelen en standjes geplaatst, om meer stimulans in bed te vinden.  
 
Weet jij welk speelgoed / producten en standjes hieronder zijn afgebeeld? (12 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  The cone (vibrator) / De pion vibrator  7.  De wederzijdse siesta /  

Afternoon Delight 

2.  Penis sleeve / Holle dildo /  
Penis Extender 

8.  Ball crusher (Tom of finland) / Steel 
Ball Squeeze / Scrotum Armatuur 

3.  Stoelendans / Op schoot / Lapdance  9.  Oral/male mastrubator/ Pocket Pussy 
/ Blowjow Flesh Light / Blowjow 
Stimulator / Mouth Masturbator /  
Pipe Dream Extreme 

4.  Tepelkwastjes / Nipple Tassels /  
Tepel Floss 

10.  Anaalhaak / Anushaak /  
Anal Hook Ball 

5.  Omgekeerd  11.  Double dildo / Sextalent vibrator / 
Double Digger / Double Trouble / 
Penetratie Dildo 

6.  Viagra  12.  Butplug 
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108 
 
Wat is de uitkomst van de volgende optelsom: (1 punt per vraag, 5 punten voor het totaal) 
 

1.  Het aantal rond de torens er in 2017 zijn uitgebracht. 

2.  De kosten voor een kaartje in de voorverkoop, voor 'Andy Marcellissen' in de Wetering. 

3.  De leeftijd van de loonse horeca-ondernemer Peter de Vriend. 

4.  Het aantal even nummers in de Ambrosiusstraat te Loon op Zand. 

5.  Het aantal jaren dat Joris en Dianne Goutziers zijn getrouwd. 

6.  Het jaartal dat Hans van Dun aftrad als burgemeester van Loon op Zand. 

7.  De leeftijd van de fractieondersteuner / nummer 4 op de lijst van 'voor Loon'. 

8.  Het jaartal waar de goudkleurige Mercedes uit komt, waarin "Team bijzaak" de Carbage run 
reed. 

9.  De minimale leeftijd die je moet hebben om aan het tennistoernooi "de gouden eikel" mee te 
mogen doen. 

10.  Het aantal jaren 'stichting Jeugdvakantiewerk' dit jaar bestaat. 

11.  Het aantal euro dat is opgehaald met "De Ride for Villa Pardoes" 

12.  De editie van de loonse avondvierdaagse van dit jaar. 
 

Antwoord   
1.  22  7.  28 

2.  10  8.  1997 

3.  59  9.  16 

4.  0  10.  35 

5.  25  11.  3300 

6.  1995  12.  46 

Totaal:  7533 

 

109  Lekker genieten van een wijntje kan altijd! Vandaag kun je op de locatie van 
Brilliant Bottles vooral punten scoren. Stuur iemand van je team tussen 19.30 en 
22.30 naar deze locatie. 

Antwoord  Deze opdracht voer je uit op locatie zorg dat je daar tussen 19.30 en 22.30 bent geweest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pagina 70



 

110 
 
Het jaarlijkse bloemencorso in Zundert trekt iedere keer weer veel bezoekers naar deze Brabantse 
grensplaats. Diverse buurtschappen maken de mooiste creaties met de mooiste bloemen. 
Hieronder zie je negen creaties van buurtschappen die dit jaar meededen met het corso. Benoem 
van elke wagen van welk buurtschap ze waren. (9 punten) 
 

 

Antwoord 
 

1.  Buurtschap Laarheide  6.  Buurtschap 't Stuk 

2.  Buurtschap Helpt Elkander  7.  Buurtschap de Berk 

3.  Buurtschap Rijsbergen  8.  Buurtschap Veldstraat 

4.  Buurtschap de Markt  9.  Buurtschap Schijf 

5.  Buurtschap 't Kapelleke     

 

111  Even een uitstapje naar de rekenkundige vaardigheden van jullie team. Bekijk onderstaande vraag 
goed en neem de tijd om je berekening uit te vogelen! 
 
Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een touwladder naar beneden. De onderste tree 
van de touwladder raakt het water. De touwladder is 40 cm breed, 280 cm lang en elke tree is 1 cm 
dik zit 30 cm van een andere tree vandaan. Als het vloed wordt, stijgt het water met 20 cm per uur. 
Hoe lang duurt het voordat het water de bovenste tree van de ladder raakt? (1 punt) 

Antwoord  Het water zal de bovenste tree nooit aanraken omdat het schip met het tij mee 
zal stijgen 
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Seks, we doen het, we deden het, we denken er aan of we vinden er helemaal niets aan. Hoe je het 
ook wendt of keert, seks is de hele dag om ons heen. Velen scheppen op over hun kennis van dit 
geliefde onderwerp, maar hoeveel weten jullie er nu daadwerkelijk van?  
 
Hieronder zie je enkele stellingen met aan jullie de vraag is dit 'waar' of 'niet waar'. (11 punten) 
 

1.  Wanneer dames genot en opwinding luid en duidelijk laten merken, komt de man vaker tot 
een hoogtepunt. 

2.  Ratten zijn één van de meest seksueel actieve dieren op de aarde. 

3.  Een lager opgeleide vrouw zou eerder een onenightstand aangaan dan een hoger opgeleide 
vrouw. 

4.  Een walvis ejaculeert zo’n 200 liter sperma bij een orgasme. 

5.  Seks voor de wedstrijd is funest voor de prestaties op het voetbalveld. 

6.  In India is het hebben van seks met een prostituee goedkoper dan het kopen van een 
condoom. 

7.  Het record voor vrouwen staat op 134 orgasmes per uur. 

8.  Het record voor mannen staat op 16 orgasmes per uur. 

9.  De borsten van een vrouw kunnen voor 50% opzwellen als ze opgewonden is. 

10.  Tijdens het uitproberen van nieuwe seksstandjes, raken elk jaar meer dan 11.000 mensen 
gewond. 

11.  Wanneer de man de liefde bedrijft in de missionarishouding heeft zijn geslachtsdeel de vorm 
van een boemerang. 

 

Antwoord   
1.  Waar  7.  Waar 

2.  Waar  8.  Waar 

3.  Niet waar  9.  Niet waar 

4.  Niet waar  10.  Waar 

5.  Niet waar  11.  Waar 

6.  Waar     
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Hoewel ons dorp omgeven is door wonderschone natuur hebben velen van ons ook een klein stukje 
natuur in hun voortuin. We hebben twaalf voortuinen uit ons dorp verzameld. Noem de straat en 
het huisnummer van deze voortuin. (12 punten) 
 

 
 

Antwoord   
1.  Bergstraat 66  7.  Berkenlaan 45 

2.  Moleneind 25  8.  Van Grevenbroekstraat 28 

3.  Oliemolenstraat 10  9.  Van den Hummelstraat 40 

4.  Gildeweg 3  10.  Kruizemuntlaan 4 

5.  Hertog van Brabantweg 3  11.  Tuinstraat 1 

6.  Strieckenlaan 34  12.  Lijsterbeslaan 10 

 

114  Weet je waar VanDoClean te vinden is in Loon op Zand? Ga maar eens kijken 
want je moet gaan tellen! Hoeveel potten met witte orchideeën zijn er te zien in 
 en rondom het pand van VanDoClean? (2 punten) 

Antwoord  10 
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115 
 
Verschillende musea in Nederland zijn gespecialiseerd in natuur en wetenschap. De volgende 
vragen over verschillende van deze musea. (18 punten) 
 

1.  Een Nederlands museum over het menselijk lijf en een 
Nederlands goed doel hebben deze zomer de handen 
ineen geslagen. Welke twee organisaties hebben de 
handen ineen geslagen en wat willen zij de bezoekers 
bijbrengen? 

 

2.  In Tilburg vind je aan de Spoorlaan het Noordbrabants 
Natuurmuseum. Dit gebouw kent een lange geschiedenis. 
Zo heeft hier ook de Rijks Ambachtsschool en de LTS 
gezeten. Wat is de officiële naam van deze villa? 

3.  In museum Naturalis in Leiden zijn resten te zien van een 
bijzonder, groot zoogdier uit het Pleistoceen waarvan vele 
resten gevonden zijn in de Noordzee. Van één van deze 
dieren is een klein stukje van zijn botten gevonden. Dit dier 
heeft een speciale naam gekregen in dit museum, 
gekoppeld aan de vindplaats van de resten van dit dier. 
Welke naam heeft Naturalis aan dit dier gegeven en waar 
werd hij gevonden? 

4.  Je ziet een luchtfoto van een Nederlands museum (foto a.) 
waar te zien is hoe wij Nederlanders met onze grootste 
vijand om gaan. Wat is de naam van dit museum en in 
welke plaats staat dit museum? 

5.  In het Museon in Den Haag wordt een connectie gelegd 
tussen de mens en de aarde. Een zéér leerzame plek waar 
ook diverse scholen naartoe gaan. Hoeveel programma's 
voor VMBO afdelingen biedt dit museum aan? 

 

6.  In welk programma leren leerlingen van het voortgezet 
onderwijs in het Museon op een 'Wereld Draait Door' 
achtige manier iets over klimaatverandering? 

 

7.   'It's a beautiful day!' Een Loons gezin reist af naar dit 
museum. De navigatie geeft 208 kilometer enkele reis aan. 
In dit museum betaalt een gezin met twee kinderen van 7 
en 9 jaar oud samen €44,- aan entree. Ze reizen hier op 
zaterdag met de auto naartoe. De reis ernaartoe bedraagt 
heen en terug minimaal €37,-, exclusief brandstofkosten en 
andere bijkomende parkeerkosten. Over welk museum 
gaat dit? 

 

8.  Kleine Djelano is zó onder de indruk van zijn bezoek aan 
het museum van vraag 7, dat hij hier op basisschool 'De 
Lage Weijkens' een spreekbeurt over wil houden. Hoeveel 
zakgeld is kleine Djelano kwijt aan het spreekbeurtpakket 
over dit museum indien hij dit thuis laat bezorgen? 

 

9.  Één van onze organisatieleden is dit jaar met zijn leerlingen 
op excursie geweest in een Nederlands museum. Je ziet 
een foto (foto b.) van twee leerlingen bij dit museum. In 
welk museum is deze foto gemaakt? 

 

 

Antwoord 
 

1.  KWF/CORPUS - gevaren van zonlicht 

2.  Villa Guillaume  6.  Klimaatstudio 

3.  Krijn - Zeeland  7.  Ecomare 

4.  Biesboschmuseum - Werkendam  8.  €6,35 

5.  11  9.  NEMO 
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116  6 oktober is dit jaar weer een feestelijke dag in ons dorp! Op deze datum zijn wereldwijd wel meer 
memorabele zaken aan de hand geweest. Schrijf het jaartal en het goede antwoord op. 
 
Sterfdag jonge Oostenrijkse autocoureur (2 punten) 

Antwoord  1974, Helmuth Koinigg 

117  Bij een van onze sponsoren kun je voor je plezier midgetgolfen maar er is ook 
een zeer serieuze club. Welke wedstrijd-speler (dus geen recreant) heeft het 
huidige baanrecord voor 1 ronde midgetgolf en hoe hoog is het? (1 punt) 
 
 
 

Antwoord  26 slagen, Thera van Delft-Wolfs 

118  Hoewel je tegenwoordig veel spelletjes online kunt spelen gaat er toch niets boven een ouderwets 
avondje spelletjes doen aan tafel met je familie of vrienden. Hieronder zie je zeven omschrijvingen 
van gezelschapsspellen. Welk spel wordt bedoeld? (8 punten) 
 

1. In dit spel is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk treinverbindingen legt tussen diverse 
plaatsen. Je krijgt via je kaartje opdrachten. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om je 
tegenstander te gaan dwarsbomen. 

2. Zorg dat je zoveel mogelijk dieren verzamelt om aan het eind van het spel de meest waardevolle 
collectie dieren te hebben, in ieder geval waardevoller dan die van je tegenstander. 

3. Bij dit spel leg je een drietal kaarten blind voor je neus, een drietal kaarten open daarbovenop en 
ondertussen speel je je eigen stapel zoveel mogelijk weg. Bijpassen is noodzaak anders is de 
stapel voor jou! De zes kaarten die voor je neus liggen mag je pas pakken als je je hand leeg hebt 
gespeeld. 

4. Jouw triangelgevormde gecijferde steentjes speel je zo snel mogelijk weg door passende 
combinaties met de andere triangelgevormde steentjes te maken. Wie het eerst van zijn 
steentjes af is, wint dit spel. 

5. Dit spel was gratis te verkrijgen bij een keten in kruidenierswaren. Dit is een Bourgondisch 
bordspel waarbij de kennis van culturele en topografische zaken getest wordt van ‘het land van 
Van Der Donk’. 

6. Raad jij het woord van het andere team? Beurtelings mag de teamleider een ander team een tip 
geven over het te raden woord. De tip bestaat uit een getal en een woord, waarbij het getal het 
aantal kaarten aangeeft dat met dat woord te maken heeft. Het andere team mag vervolgens 
woorden gaan aanwijzen. Is het woord goed? Dan mag je nog een keer één woord raden, zoniet 
dan moet je stoppen! Er wordt gespeeld met 25 kaarten op tafel. 

7. Bij dit feestspel, geschikt voor verschrikkelijke mensen, speel je met witte en zwarte kaarten. Je 
leert je vrienden kennen door de antwoorden die ze op jouw vragen geven door middel van hun 
kaarten. Houdt de vriendschap stand? 

8.  Kaartspel waarbij je er alles aan doet om te ervoor te zorgen dat er een bepaald jong 
huisdiersoort niet tijdens jouw beurt uit elkaar knalt. 

 

Antwoord 
 

1.  Ticket To Ride  5.  Witte Geit 

2.  Koehandel  6.  Codenames 

3.  Shithead/Klootzakken/Zweeds 
Pesten 

7.  Cards Against Humanity 

4.  Triominos  8.  Exploding kittens 
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De Nacht van Loon is al jarenlang vaste prik op de Loonse sportkalender. Maar liefst 15 uur 
rondjes snelwandelen door ons dorp; ga er maar eens aanstaan! Om jullie wat meer inzicht te 
geven in de route die de lopers afleggen vragen we jullie om de onderstaande afbeeldingen 
op volgorde te zetten van de route van de grote ronde van de Nacht van Loon 2018. We 
zouden het jullie te makkelijk maken om de hele route al cadeau te doen, dus; zoeken maar! (10 
punten) 
 

 

Antwoord  (21) - 5 - 6 - 20 - 18 - 3 - 1 - 9 - 19 - 13 - 7 - 11 - 10 - 14 - 15 - 17 - 12 - 4 - 8 - 2 - 16 - (21) 
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Met het bord op schoot en de poten op tafel om te kijken naar sport. Het kan tegenwoordig op ieder 
moment van de dag. Wellicht heb je onderstaande namen ook voorbij horen komen? Deze sport 
krijgt steeds meer aandacht door het succes van een jonge Nederlander. Onderstaande namen 
worden gepasseerd bij het uitvoeren van deze sport, waar worden die namen gepasseerd? (10 
punten) 
 

1.  Busstop  6.  Clearways 

2.  Bergwerk  7.  Village 

3.  Parabolika  8.  Adelaide 

4.  Esses  9.  Westbank 

5.  Variante del Rettifilo  10.  Brickyard 
 

Antwoord   
1.  Spa Francorchamps  6.  Brands Hatch 

2.  Nurburgring  7.  Silverstone 

3.  Hockenheimring  8.  Magny Cours 

4.  Le Mans / Suzuka  9.  Kyalami 

5. 
 

Monza  10.  Indianapolis 

 

121  Het beantwoorden van vragen vergt veel van je hersenen, af en toe is het goed om even afstand te 
nemen en even iets heel anders te doen. Daarom deze knutselopdracht:  
 
Bouw het witte kasteel na. Maak hierbij gebruik van minimaal 2 verschillende bouwmaterialen. Maak 
een foto waarop minstens 2 teamleden en het kwisboek te zien zijn. De foto lever je digitaal in op de 
website (15 punten) 

Antwoord  Lever deze opdracht digitaal in op de website. 

122  Een van onze sponsoren is Jack van Lier hij behartigt uw belangen op het 
gebied van verzekeringen andere financiële diensten. Neem gerust een kijkje 
 op zijn website voor meer informatie. 
 
Voor deze vraag moet je zelf op zoek naar informatie over de goedkoopste 
premie voor een autoverzekering (via internet) uitgaande van de volgende 
gegevens: (1 punt) 
 

● Kenteken HX-128-Z 
● Adres 5175 AX 5 a 
● Geboortedatum bestuurder 01-01-1975 
● 10 schadevrije jaren 
● WA Casco dekking 

Antwoord  Diverse antwoorden mogelijk 
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Sport en spel, elkaar uitdagen en uiteindelijk de beste zijn. Wat kan het leven dan mooi zijn! In Loon 
op Zand en ver daarbuiten wordt er in diverse toernooien/evenementen gesport en gespeeld tegen 
elkaar. We hebben diverse trofeeën van deze toernooien/evenementen op een rijtje gezet. Noem per 
trofee de naam van het toernooi waar deze bij hoort. (14 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  World series / The Commission 

Trophy 
8.  PDC World Championships Darts 

2.  Stanley Cup NHL  9.  NBA Trophee / Larry O’brien 

3.  Champions Trophy / ICC  10.  Davis Cup 

4.  FA Cup  11.  WK Cricket 

5. 
 

Ryder Cup  12.  DFB Pokal (duitse beker) 

6.  Confederations Cup  13.  WK Rugby 

7.  WK Volleybal  14.  Loonse Dorps Kwis Bokaal 
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De tennisvereniging in Loon op Zand heeft een flinke groei doorgemaakt. De volgende vragen gaan 
over deze mooie Loonse vereniging. 
 

1.  Hoeveel leden telt de tennisvereniging momenteel? (1 punt) 

2.  Wie coördineert het Laddertoernooi? (1 punt) 

3.  De Gouden Eikel is een bekend tennistoernooi van deze vereniging. Hier volgen enkele 
jaartallen. Noem per jaartal de winnaar van dit toernooi: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. (5 punten) 

 

Antwoord 
 

1.  +/- 490 

2.  Eric Verschut 

3.  2013 - Chris Wahlen 
2014 - Herman Jansen 
2015 - Marc Otten 
2016 - John Schapendonk 
2017 - Coen Spee 

 

125  Welk cijfer hoort bij welke sport en wie bedoelen we? (20 punten) 
 
 

 
 

 
1.  2000,  2001,  2002, 2003,  2004  6.  2006,  2007,   2010,  2017,  2018 

2.  1972,  1973,  1974,  1975,  1976  7.  1960, 1967,  1968,  1974, 1975,  1976,  1977,  1978, 
1979 

3.  38.44, 1.52.08,  3.58.41, 6.54.28  8.  2014, 2015, 2016,  2017 

4.  2008, 2008,  2012,  2012,  2016, 2016  9.  1968 en 1980 

5.  23 x,  3 x,  2x  10.  2005,  2006,  2007,  2008 
 

Antwoord   
1.  Formule 1: Michael Schumacher 

Wereldkampioen 
6.  Tennis: Roger Federer winnaar 

Australian Open 

2.  IJShockey: TIJSC Trappers nederlands 
kampioen 

7.  Boksen: Mohammed Ali Olympisch 
kampioen en Wereldkampioen 

3.  Schaatsen: Persoonlijke records Ireen 
Wust 

8.  Hockey: Hc Den Bosch 4 x kampioen 
van Nederland 

4.  Atletiek (100 en 200 meter): Usain 
Bolt Olympisch kampioen 

9.  Wielrennen: Nederlandse 
Tourwinnaars 

5. 
 

Zwemmen: Michael Phelps  10.  Voetbal:  PSV Eredivisie kampioen 
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Helaas was er dit jaar geen toneelgroep meer bij het jeugd vakantie werk, die normaal de dag opende 
en afsloot. Nu werd de ochtend gestart in een sportieve sfeer, vanwege het olympische thema. 
 
Er zijn in die week 4 verschillende 'typetjes' geweest. Weet jij welke dit zijn? (4 punten) 
 

Antwoord   

1.  Voetballer  3.  Sportarts (Dr. Bernard) 

2.  Fitness instructeur(s)  4.  Sportverslaggever 
Synchroonzwemmers 

 

127  Autorijden is geen spelletje, deelnemen aan het verkeer moet je verdienen, dus 
volg je rijles bij Knook. Je wilt rijles volgen op een lesmotor categorie A ( 
onbeperkt) bij Rijschool Knook: welk minimaal vermogen moet deze lesmotor 
hebben per 1 januari 2019? (1 punt) 

Antwoord  Ten minste 50kW/68pk 

128  We hebben allemaal een druk leven waarin veel moet. Vaak zoeken we naar rust en een momentje 
voor onszelf. Een manier om ontspanning en balans te vinden is Yoga. Hieronder staan 8 
yogahoudingen met hun officiële naam. Zoek de poses op en voer ze zo goed mogelijk uit. Lever de 
foto's in via de website. (16 punten) 
 

1.  Dhanurasana  5.  Eka Pada Bakasana I 

2.  Eka Pada Rajakapotasana I  6.  Sarvangasana 

3.  Pincha Mayurasana  7.  Tittibhasana 

4.  Kapotasana  8.  Ustrasana 
 

Antwoord  Lever deze opdracht digitaal in op de website. 

129  Hieronder zie je de uitslag van een spel dat is gespeeld. Welk spel werd hier gespeeld en waar werd 
dit gespeeld? (2 punten) 
 

 

Antwoord  Rikconcours, Uno Animo 
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Sport en spel, in ons dorp vind je dat wel! Hieronder een aantal vragen over diverse Loonse sport- en 
spel activiteiten. Tel de volgende zaken bij elkaar op. (1 punt per vraag) 
 

1.  Het aantal keer dat Ad Leermakers de Nacht van Loon heeft gelopen. 

2.  Het aantal seniorenelftallen bij Uno Animo. 

3.  Het jaartal waarin de huidige hoofdman van Gilde Sint Ambrosius aantrad. 

4.  Het huisnummer van de winnaar van de Open Loonse Kampioenschappen Mahjong 2018. 

5.  Het aantal naar boven toe afgeronde meters van totale route van de optocht van Loonstars 2017 
heen en terug richting Weteringplein 1. Marge van 100 meter. 

6.  De optelsom van de huisnummers van alle Loonse leden van het bestuur van de Tilburgse 
Zaalvoetbal Bond. 

7.  Het aantal tennisbanen bij tennisvereniging Loon op Zand. 

8.  Het bedrag dat leden van de Loonse volleybalvereniging jaarlijks betalen aan competitie 
deelname. 

 

Antwoord   
1.  40  5.  1236 - 1336 - 1436 

2.  7 / 9  6.  56 

3.  1983  7.  8 

4.  89  8.  €50,- / €147,50 

Totaal:  - 

 

131  De bekendste en meest voorkomende spelvorm van poker is 'Texas Hold'em'. Bij alle teams hebben 
we in het tasje 6 speelkaarten gedaan. Aan jullie de taak om hierbij de 'hoogste hand' te halen d.m.v. 
het ruilen van kaarten met andere teams. De verdere uitleg hiervan en het overzicht van de punten 
die te verdienen zijn, zit in het tasje bijgevoegd. SUCCES!! 

Antwoord  Lever deze opdracht in bij het kwisboek in het plastic tasje. 

132  Hier zie je een foto van een Loons huis. Hier heeft enkele jaren een 
succesvolle voetbaltrainer gewoond. Wat is de naam van deze, 
inmiddels gestopte, trainer? ( 1 punt) 

 

Antwoord  Martin Jol 
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Onze Nederlandse sporthelden juichen we uitgebreid toe wanneer ze weer eens punten scoren op 
het wereldpodium! Hun namen worden gescandeerd door een duizendkoppig-publiek in volle 
stadions. Herken je onze helden ook alleen aan de klinkers? Van iedere sport zoeken we een man en 
een vrouw. (20 punten) 
 

 
 

1.  ieeu & eae  6. aaeaue & iaeeee 
2.  iiea & aiaeo  7. ayaue & eoeuea 
3.  ieaeooa & aoiooioo  8.  eeea & eeae 
4.  iiaij & ieeae  9. aeie & uayaia 
5. oiaae & iiee  10. aeee & eeoea 

 

Antwoord 
 

1. Ireen Wust  &  Sven Kramer  

2. Niki Terpstra  &  Marianne Vos 

3. Pieter van de Hoogeband  &  Ranomi Kromowidjojo 

4. Virgil van Dijk  &  Lieke Martens  

5. 
 
Robin Haase  &  Kiki Bertens 

6. Maartje Paumen  &  Mink van de Weerden 

7. Anky van Grunsven  &  Jeroen Dubbeldam 

8. Celeste Plak  &  Peter Blange 

9. Dafne Schippers  &  Churandy Martina 

10. 
 
Sanne Wevers  &  Epke Zonderland 

 

134  Al vele jaren lopen we in Loon op Zand de avondvierdaagse. Hieronder staan 4 stukjes van de routes 
van 2018 beschreven. Weet jij nog op welke dag, welk stukje route is gelopen? (8 punten) 
 

1. Fietspad buigt naar links, R.D. Heideweg oversteken en weer R.D. volgen. 
Einde fietspad L.A. (rood/witte anwb wijzer) 
Na 50 meter, R.A. door poort en zandpad volgen, (poort sluiten). 
Zandpad buigt naar links. 

2. Einde L.A. en Meteen R.A.. Langs Nieuwe Doelen en meteen R.A. Tuinstraat. 
R.D. Strieckenlaan volgen. 
R.D. van Hornestraat oversteken –via verkeersregelaars en R.D. zandpad in (bank) 

3. Moleneind R.D. volgen 
Bij 3e zandpad rechtsaf (dit is meteen na lantaarnpaal met nr 11) 

4. Bij bord Loonse en Drunense Duinen R.D. bos. 
1e pad L.A. Knooppunt 23 route 35 volgen. 
Bij groen gele markering R.D. 
Mountainbikepad R.D. oversteken. 

 

Antwoord 
 

1.  donderdag / 4 / 17 mei  3.  maandag / 1 / 14 mei 

2.  woensdag / 3 / 16 mei  4.  dinsdag / 2 / 15 mei 
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Je ziet negen verschillende foto's van sporten of sporters. Schrijf van iedere foto op bij welke  
sport deze hoort. Vervolgens zie je negen anagrammen behorende bij de negen sporten. Ontcijfer de 
anagram en noteer deze bij de sport. (27 punten) 
 

 
 
 

1. Abel Davits Onto  4. Argos Vet  7. Abs Ilene 
2.  Igor Serpens VC  5. Hedda Thorns  8.  Pepito Solon 
3. Pete Peg Rab  6. Darner Giving  9. Bam Tans 

 

Antwoord 
 

  sport  ontcijferde anagram 

1.  Voetbal  voetbalstadion 

2.  Volleybal  sprongservice 

3.  Wielrennen  bergetappe 

4.  Zeilen  overstag 

5. 
 

IJshockey / Basketball  shorthanded 

6.  Golf  driving range 

7.  Tennis  baseline 

8.  Formule 1  / Autosport  pole-position 

9.  Cricket  batsman 
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Het spel en het verhaal Pokémon is al jaren populair bij jong en oud. De 'battles' tussen de fictieve 
wezentjes fascineert menigeen! 
 
Er is inmiddels een enorme diversiteit aan Pokémon figuren ontstaan en negen daarvan zijn 
hieronder te zien. Iedere Pokémon heeft unieke eigenschappen en aan jullie de vraag om de namen 
en gewicht van iedere Pokémon te noemen. (18 punten) 
 

 
 

Antwoord   
1.  Ivysaur (13kg)  6.  Slowpoke (36kg) 

2.  Heracross (54kg)  7.  Meowth (4,2kg) 

3.  Pikachu (6kg)  8.  Snorlax (460kg) 

4.  Blastoise (85,5kg)  9.  Raichu (30kg) 

5.  Jigglypuff (5,5kg)     
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In de zandgronden rondom het dorp is het slecht varen. Enkele Loonse inwoners van ons kiezen toch 
echter regelmatig het ruime sop met hun surfplank, kano, sloep, motorkruiser, zeilboot of jacht. Zij 
zullen geen moeite hebben met onderstaande vraag!  
 
Je ziet hier zes situaties op het water. Aan jullie de vraag om steeds de juiste volgorde van voorrang te 
beschrijven. (12 punten) 
 
Voorbeeld: boot 'B' heeft voorrang op boot 'C' en 'C' heeft voorrang op boot 'A' dan is de juiste wijze 
van schrijven: BCA. Ahoy! 
 

 

Antwoord   
1.  AB  4.  DACB 

2.  BA  5.  AB 

3.  BA  6.  BA 
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138  6 oktober is dit jaar weer een feestelijke dag in ons dorp! Op deze datum zijn wereldwijd wel meer 
memorabele zaken aan de hand geweest. Schrijf het jaartal en het goede antwoord op 
 
Welke Egyptische staatsman werd op deze dag vermoord? (2 punten) 

Antwoord  1981, Anwar Sadat 

139  9% van het grondgebied van Canada bestaat uit water en telt meer dan 3 miljoen meren. Welk meer 
kent de langste naam ter wereld. (1 punt) 

Antwoord  Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg 

140  Hieronder staan tien politici omschreven. Noem de voor- en de achternaam van deze persoon. (10 
punten) 
 

1.  Staatssecretaris van een sociaal-democratische partij die al vrij snel na zijn aantreden aftrad 
vanwege gedoe met reiskostendeclaraties. 

2.  Lokale politicus die in verlegenheid werd gebracht toen hij halverwege de jaren ’90 dronken in 
een sloot belandde. 

3.  Britse Europarlementariër die bekendheid verwierf als felle criticus van de Europese Unie. 

4.  Na zijn overlijden kreeg zijn zoon Willem de heerlijkheden Drunen, Gansoijen en de Tol van 
Venloon in handen. Er is ook een straat naar hem vernoemd. 

5.  Staatssecretaris die al na een paar dagen aftrad na vermeende betrokkenheid bij 
oorlogsmisdaden in een voormalige Nederlandse kolonie. 

6.  Niet-Republikeinse Amerikaanse presidentskandidaat die zich terugtrok uit de 
verkiezingsstrijd na het uitlekken van diverse pikante afbeeldingen van een gezwollen 
bloedlichaam. 

7.  Vlaamse politicus die al 13 jaar aan het hoofd staat van een Vlaamse stad die bekendheid 
verwierf vanwege zijn universiteit en begijnhof. 

8.  Communistische politicus die na het uiteenvallen van zijn land aangeklaagd werd vanwege 
betrokkenheid bij bijna 200 doodslagen. Het proces heeft echter nooit plaatsgevonden 
vanwege ziekte van de persoon in kwestie. 

9.  Populistische Nederlandse politicus die zich profileert op het gebied van dierenwelzijn en ook 
aan de wieg stond van het alarmnummer waarmee dierenleed gemeld kan worden. 

10.  32-jarige liberale politicus waarvan de ouders wonen in een straat die vernoemd is naar de 
beeltenis van een bier, gebrouwen in Arcen. 

 

Antwoord   
1.  Co Verdaas  6.  Anthony Weiner 

2.  Hans van Dun  7.  Louis Tobback 

3.  Nigel Farage  8.  Erik Honecker 

4.  Paulus van Haastrecht  9.  Dion Graus 

5.  Philomena Bijlhout  10.  Frank van Wel 
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Op deze foto's zie je verschillende kastelen in Europa. Graag willen we van jullie weten wat de naam 
van het kasteel is, en in welk land het staat. (12 punten) 
 

 

Antwoord 
 

1.  Waterfall castle, Polen  7.  Chenonceau Castle, Frankrijk 

2.  Sazova Castle, Turkije  8.  Castle Island. Ierland 

Cliffhouse 

3.  Peles Castle, Roemenie  9.  Kasteel Drachenburg, Duitsland 

4.  Neuschwanstein, Duitsland  10.  Kasteel Maurik, Nederland 

Chateau de Chambord 

5.  Heroes square, Hongarije 

Ashford Castle 

11.  Castelos do Vale, Frankrijk 

6.  Predjama, Slovenië  12.  Kasteel de Haar, Nederland 
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Vele wegen leiden naar Loon op Zand. Zo ook de N261.  
 

1. Welke plaatsnamen staan er op het bord wanneer je de afslag neemt naar Loon op Zand, 
vanuit de richting van Kaatsheuvel? (2 punten) 

 
Wanneer je Loon op Zand verlaat via de Kasteelhoevenweg vanuit oostelijke richting, kom je ook een 
verkeersbord tegen, ter hoogte van Uno Animo. 
 

2.  Welke plaatsnamen/bestemmingen staan hier op? (2 punten) 
 

Antwoord   
1.  Loon op Zand, Udenhout en de Moer 

2.  De Moer, Tilburg, Kaatsheuvel, Waalwijk, 's-Hertogenbosch en de Efteling. 

 

143  Money, money, money. ABBA en vele anderen zongen erover en dagelijks gaat het over dit 
waardevolle ruilmiddel. In ons dorp (en in diverse andere Europese dorpen ) betaal je met de Euro. 
De volgende vragen gaan over de Euro. Destijds was er een ezelsbruggetje waarmee je de 
eurolanden kon onthouden, DING FLOF BIPS 
 
Vul in onderstaande tabel de landen in en tegen europrijs hebben ze die ingeleverd? Schrijf het 
getal in twee cijfers achter de komma en zet er ook de juiste afkorting van de valuta bij. (12 punten) 

Antwoord   
  Land  Koers  Valuta 

D  Duitsland  1,95  DM 

I  Italië  1936,27   ITL 

N  Nederland   2,20  NLG 

G  Griekenland  340.75  GRD 

 
F 

 

Finland  
 

5,94 
 

FIM 

L  Luxemburg   40,33  FRL 

O  Oostenrijk   13,76  ATS 

F  Frankrijk   6,55  FRF 

 
B 

 

België  
 

40,33 
 

BEF 

I   Ierland  0.78  IEP 

P  Portugal   200.48  PTE 

S  Spanje  166.38  ESP 
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Overal kon je ondergronds met de metro, in Nederland hebben we sinds kort de noord-zuidlijn, 
maar van welke steden zijn hieronder de metrolijnen weergegeven. We geven jullie alvast de landen 
in willekeurige volgorde: (12 punten) 
 

 

Antwoord 
 

1.  Frankrijk  Toulouse 

2.  USA  Los Angeles 

3.  Spanje  Sevilla 

4.  Brazilië  Sao Paulo 

5.  China  Ningbo 

6.  Georgië  Tbilisi 
 

145  LoonZ heeft een nieuw customer loyalty programma voor haar klanten. Bij  
elke aankoop ontvangt u een kortingsbon te besteden bij de eerstvolgende 
aankoop. Wat is de waarde van de kortingsbon als u voor €219,- aan artikelen 
koopt? (2 punten) 
 
 

Antwoord  €21,90 
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Vergaderen…we zijn er in Nederland gek op. In diverse bestuursorganen op verschillende lagen 
wordt er soms urenlang vergaderd over beleid, beslissingen en actualiteiten. De volgende vragen 
zijn voor de politieke dieren onder jullie (22 punten) 
 

1.   Tel de zetels van de volgende bestuursorganen bij elkaar op. Kies het maximaal aantal zetels 
per orgaan: 

● Gemeenteraad Loon op Zand 
● Gemeenteraad Tilburg 
● Bovenste laag Raad van State 
● Provincie Friesland 
● Algemeen bestuur Waterschap Brabantse Delta 
●  Stichtingsbestuur De Efteling 
● Algemeen bestuur Regio Hart van Brabant 

2.  Wie heeft, binnen deze zeven bestuursorganen, de langste zittingstijd? 

3.  Welke van bovenstaande openbare bestuursorganen heeft in 2018 de grootste begroting en 
wat is het exacte bedrag? 

4.  Welke partij heeft bij de Tweede Kamer verkiezingen de meeste zetels ingeleverd en hoeveel 
waren er dit? 

5.  Wat is het grootste aantal zetels dat een Nederlandse partij ooit heeft behaald bij de Tweede 
Kamer sinds de grondwetswijziging in 1887? 

6.  In een uitgave van een lokaal huis-aan-huis blad werd een weergave gegeven van enkele 
stellingen uit de Stemwijzer waarop de lokale politieke partijen uit onze gemeente hun 
mening gaven. Er was één stelling waar alle partijen het over eens waren. Wat was deze 
stelling? 

7.  De Loonse gemeenteraad werd afgelopen voorjaar maar liefst twee keer geïnstalleerd, 
vanwege fouten in de installatieprocedure die gemaakt werden tijdens de afwezigheid van 
burgemeester Hanne van Aart. Wie nam in de eerste vergadering de honneurs waar bij de 
installatie van de raadsleden? 

8.  Twee raadsleden waren op de dag van de eerste installatie afwezig. Welke raadsleden waren 
dit? 

9.  De partij die bij vraag e zoveel zetels won is echter procentueel gezien niet de grootste partij 
die ooit in de Tweede Kamer heeft gezeten. Welke partij had procentueel gezien het grootste 
aantal zetels in de Tweede Kamer sinds de grondwetswijziging van 1887 en hoe groot was dat 
percentage? 

10.  In ons politieke bestel zal je altijd coalities moeten smeden. Niet zelden maakte een 
christelijke partij deel uit van ’s lands coalitie. Tel per kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog 
alle christelijke partijen per coalitie op. Uiteraard komen dezelfde partijen meerdere 
kabinetten terug. 

11.  In enkele Nederlandse plaatsen werden enorm hoge verkiezingswinsten behaald tijdens de 
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. In welke plaats werd het hoogste 
stemmenpercentage behaald door één lokale partij en hoe groot was dat percentage? 

 

Antwoord 
 

1.  163  7.  Gerard Bruijniks 

2.  Bertus Kemmeren  8.  Jan Brekelmans – Bart van Drunen 

3.  Tilburg (859,5 miljoen euro)  9.  Liberale Partij – 53 procent 

4.  PvdA – 29  10.  39 

5.  CDA – 54  11.  Tubbergen – 61,2 procent 

6.  ‘Vakantieparken en campings mogen alleen gebruikt worden door toeristen.Dus 
niet door buitenlandse werknemers of vluchtelingen’ 
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Politici en staatshoofden domineren vaak ons nieuws, je ziet ze in kranten, online en op televisie in 
actualiteitenrubrieken. De volgende politici zijn geregeld te zien geweest, herkennen jullie ze in hun 
jonge jaren? (12 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  Angela Merkel  7.  Joop de Uijl 

2.  Churchill  8.  Kurt Waldheim 

3.  Francois Mitterand  9.  Mandela 

4.  Hans Wiegel  10.  Mark Rutte 

5.  Helmut Kohl  11.  Soekarno 

6.  J.F. Kennedy  12.  Vaclav Havel 
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Hieronder staan een aantal covers van Playboys. Daarbij hebben we drie vragen. Wie staat er op de 
cover, in welke maand van welk jaar staan ze. (24 punten) 
 

 

Antwoord 
 

  naam  maand  jaar 

1.  Shannon Doherty  Maart  1994 

2.  Stella Jongmans  Augustus  1996 

3.  Mariah Carey,  Maart  2007 

4.  Miss Piggy  Januari  2005 

5.  Latoya Jackson  Maart  1989 

6.  Goldie Hawn  Januari  1985 

7.  Goedele Liekens  November  1991 

8.  Dolly Parton  Oktober  1978 

9.  Donald Trump  Maart  1990 

10.  Cindy Crawford  Juli  1988 

11.  Bruno Mars  April  2012 

12.  Barbara Streisand  Oktober  1997 
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Hoe is het met jullie vlaggen kennis? De namen van de landen van onderstaande vlaggen staan 
allemaal in de woordzoeker. Met de letters die overblijven kun je ook een land vormen. Teken de vlag 
van dit land in het overgebleven kader. (5 punten) 
 

 
 

A  L  E  U  Z  E  N  E  V  M  A 

R  N  E  L  L  E  H  C  Y  E  S 

P  A  N  A  M  A  S  S  A  J  O 

O  A  I  S  E  N  O  R  C  I  M 

E  E  U  H  A  E  L  S  I  K  A 

J  U  G  U  D  A  T  I  A  R  L 

N  A  R  A  P  L  O  R  M  U  I 

A  U  N  E  N  L  N  A  A  T  E 

P  E  N  I  P  D  G  K  J  L  A 

S  N  D  E  U  L  A  V  U  T  N 
 

Antwoord  

 
 
Marshalleilanden 

 

150  Veel inwoners van Loon op Zand zullen ooit wel besproken zijn op het welbekende 'leugenbenkske' in 
de duinen. Sinds enkele jaren staan er bij de carpool ook drie bankjes waar vast en zeker het een en 
ander wordt besproken. Welke teksten staan er op deze bankjes? (3 punten) 
 
 

Antwoord  
1.  Akket ha gekanne, dan hakket allang gedaan 

2.  Keeke oftie kekt en assie kekt nie keeke 

3.  Ik bleef hier zitte, 'k heb teed zat 
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Dit jaar is het 100 jaar geleden dat er een eind kwam aan een van de meest bloedige conflicten in de 
menselijke geschiedenis. Nederland en ons dorp Loon op Zand is gelukkig gespaard gebleven toch 
wilde we jullie historische kennis op dit gebied ook testen! Een aantal stellingen, noteer of deze waar 
of niet waar zijn. (10 punten) 
 

1. Tijdens de 1ste W.O. stonden ‘Centralen’ en de ‘Entente’ tegenover elkaar. 
2. Nederland was neutraal tijdens deze oorlog. 
3. Rusland sloot in 1916 een wapenstilstand met Duitsland. 
4.  In Frankrijk braken bij het leger op grote schaal muiterijen uit. 
5. De V.S. hebben deelgenomen aan de 1ste Wereldoorlog. 
6. De britten zetten voor het eerst tanks in aan het Westelijk Front. 
7. Adolf Hitler heeft tijdens de 1ste W.O als militair gevochten aan het front. 
8.  Winston Churchill heeft in deze oorlog als militair gevochten aan het front. 
9. Duitsland heeft tijdens W.O. 1 bombardementen uitgevoerd op Engeland. 

10. Het aantal doden wordt geschat op 8,5 miljoen. 
 

Antwoord 
 

1.  Waar  6.  Waar 

2.  Waar  7.  Waar 

3.  Niet waar  8.  Waar 

4.  Waar  9.  Waar 

5.  Waar  10.  Niet waar 

 

152  Na wat 'makkelijke' vragen nu de wat moeilijkere, deze vragen iets meer van jullie kennis! (10 
punten) 
 

1. Tijdens de 1ste Wereldoorlog had Nederland 1 regering, die echter het einde van de oorlog net 
niet haalde. Wie was de minister-president? 

2. Nederland mobiliseert bijna als eerste land. Op welke datum? 
3. Er kwamen in het eerste oorlogsjaar maar liefst 1 miljoen Belgen naar ons land. Hoeveel bleven 

er de hele oorlog? 
4. Er waren 2 interneringskampen voor Duitse en Engelse militairen. Waar? 
5. Wat was de ‘dodendraad’? 
6. De Engelsen bombardeerden per ongeluk een Nederlandse stad in apr. 1917. Welke stad ? 
7.  In Amsterdam was er in 1917 een oproer. Onder welke naam werd die bekend? 
8.  Mata Hari was een Nederlandse spionne en werd geëxecuteerd. Waar was zij geboren? 
9. Keizer Wilhelm van Duitsland vluchtte op het einde van de oorlog naar Nederland. In welke 

plaats kwam hij uiteindelijk terecht en stierf hij? 
10. Bijna waren we na de oorlog grondgebied kwijtgeraakt aan België. Welke gebieden werden 

opgeëist? 
 

Antwoord 
 

1.  Cort van der Linden  6.  Zierikzee 

2.  31 juli/1 augustus 1914  7.  Aardappeloproer 

3.  80.000 / 105.000  8.  Leeuwarden 

4.  Gaasterland en Groningen  9.  Doorn 

5.  Elektrische draad die liep langs de 
Nederlands/Belgische grens 

10.  Zuid-Limburg (onder Roermond) en 
Zeeuws-Vlaanderen 
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Hieronder staan een aantal veldslagen, zet ze in chronologische volgorde. (2 punten) 
 

1.  Slag om de Somme  4.  1ste slag om Ieper 

2.  Slag om Verdun  5.  Slag om Passchendaele 

3.  Slag om Tannenberg  6.  Slag om Luik 
 

Antwoord  Luik (6) - Tannenberg (3) - 1e Ieper (4) - Somme (1) - Verdun (2) - Passchendaele (5) / 
Luik (6) - Tannenberg (3) - 1e Ieper (4) - Verdun (2) - Somme (1) - Passchendaele (5) 

154  In een andere mysterieuze wereld van draken, tovenaars en magie wordt veel gebruik gemaakt van 
toverspreuken. Het vergt veel oefening om deze spreuken zo uit te voeren dat ze ook doen wat ze 
horen te doen. Hieronder staan 10 beschrijvingen van uitwerkingen van toverspreuken. Schrijf de 
juiste spreuk op. (10 punten) 
 

1.  Deze spreuk maakt ALLE andere spreuken ongedaan. 

2.  Een spreuk waarmee een sterke windvlaag wordt veroorzaakt, gericht op 
een tegenstander, of om mensen op te tillen. 

3.  Deze spreuk geeft aan of er mensen aanwezig zijn. 

4.  Maakt dat iemand totaal verstijft. 

5.  Deze spreuk is bedoeld om iemand weer bij bewustzijn te brengen. 

6.  Zorgt er voor dat er een slang uit je toverstok komt. 

7.  De spreuk duwt mensen omver. 

8.  Met deze spreuk sluit je je gedachten af voor inbreuk van buitenaf. 

9.  Spreuk om dingen op te ruimen en schoon te maken. 

10.  Spreuk waarmee iemands geheugen volledig wordt gewist. 
 

Antwoord 
 

1.  Finite Incantatem  6.  Serpensortia 

2.  Ventus  7.  Flipendo / Everto statum 

3.  Homenum Revelio  8.  Occlumens 

4.  Petrificus Totalus  9.  Sanitato / Hygiena 

5.  Renervatio  10.  Amnesia Completa 

 

155  De COOP is onlangs geopend waarmee ons dorp weer is voorzien van 
een supermarkt, nadat de EmTé in september sloot. Deze opdracht 
dienen jullie uit te voeren in de COOP.  
 
Stuur 1 teamlid tussen 19.30 en 21.00 uur met 2 ronde voorwerpen op zak  
naar de COOP. (2 punten) 

Antwoord  Deze opdracht voer je uit op locatie zorg dat je daar tussen 19.30 en 21.00 bent geweest. Daarna lever 
je de opdracht in via de kwiswebsite. 
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Nederland kent vele tradities en hecht hier veel waarde aan. Elk jaar vieren we de verjaardag van de 
koning met heel Nederland. December wordt niet voor niets de duurste maand van het jaar 
genoemd, sinterklaas en kerst vergen veel van onze portemonnee. Als de ooievaar is langsgekomen 
met een kleine spruit eten we gezamenlijk beschuit met muisjes. Hoe is dit eigenlijk in de rest van 
de wereld? Plaats bij onderstaande tradities uit welk land het afkomstig is en benoem de 
gelegenheid waarbij de traditie plaatsvindt. (10 punten) 
 

1.  In dit land mogen de inwoners dag en nacht gedurende 3 dagen geen gebruik maken van de 
sanitaire voorzieningen. Het enige wat is toegestaan is het nuttigen van kleine hoeveelheden 
eten en drinken. Dit laatste met de gedachten dat het toiletbezoek hiermee ook uitgesteld kan 
worden. Mochten ze deze barre tocht overleven leven ze nog lang en gelukkig. 

2.  In dit land is traditie om tijdens een belangrijke viering de voet uit te steken, wel de rechter. 
Wanneer dit de linkervoet betreft betekent dit niet veel goeds voor de toekomst. 

3.  Tijdens deze tradities geloven de inwoners dat de huid open gaat staan en pas na een maand 
van de gebeurtenis weer dicht gaan. Hygiënisch is anders, de vrouw mag zich een maand niet 
wassen. 

4.  Een voor vele mindere traditie, met een emotioneel ritueel, het afsnijder van minstens een 
vinger. De gedachten hierachter is pijn en verdriet te laten verdwijnen. Sommige vrouwen 
hebben alle vingers al afgesneden. 

5.  In Nederland zouden wij twijfels hebben bij deze traditie. Hierbij is het gebruikelijk om 
kinderen omgedraaid op te tillen en zachtjes tegen de vloer te tikken. Het hoofd raakt zo de 
grond en dit brengt volgens deze traditie geluk. 

 

Antwoord 
 

  land  gelegenheid 

1.  Borneo / Indonesië  traditie bij pasgetrouwde stellen 

2.  Argentinië / Griekenland  traditie bij oud en nieuw 

3.  China  traditie bij geboorte van kind 

4.  Indonesië / Papua Nieuw 
Guinea 

traditie bij overlijden familielid 

5.  Ierland  traditie bij kinderverjaardag 

 

157  Er staan acht wereldburgers omschreven. Noem de naam van deze persoon/personen. (8 punten) 
 

1.  Broers die Facebook aanklaagden en rijk zijn geworden met bitcoins 

2.  Oprichter van een ruimtevaartbedrijf en een bedrijf dat zonnepanelen ontwikkeld 

3.  Halfbroer van de rijkste man op aarde 

4.  Nederlandse oprichter van een wereldwijd gebruikte programmeertaal 

5.  Vrouw die als man klokkenluider was 

6.  Eerste in Nederland geboren ruimtereiziger 

7.  Ajax speler in seizoen 2017-2018 met rugnummer 39 

8.  Nederlandse ‘zanger’ in de pornoindustrie 
 

Antwoord 
 

1.  Winklevoss  5.  Chelsea Manning 

2.  Elon Musk  6.  Lodewijk van den Berg 

3.  Mark Bezos  7.  Koen Weijland 

4.  Guido van Rossum  8.  Rapper Sjors 
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In het NTR programma 'Hier Zijn De Van Rossems' bezoeken Maarten, Sis en Vincent van Rossem 
diverse Nederlandse en Belgische steden. Je ziet hier zeven fragmenten uit het programma. Aan 
jullie de vraag 'Waar Zijn De Van Rossems?' (7 punten) 
 

 

Antwoord   
1.   Leuven  5.  Rotterdam 

2.  Groningen  6.  Arnhem 

3.  's Hertogenbosch  7.  Delft 

4.  Eindhoven     
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In 1981 waren er nog geen drones. Toch is er een mooi naslagwerk ontstaan waarbij vele 
Brabantse dorpen en steden van bovenaf zijn gefotografeerd. Hieruit hebben we 9 luchtfoto's 
van Brabantse plaatsen geselecteerd. Welke 9 Brabantse plaatsen zoeken we? (18 punten) 
 

 

Antwoord 
 

1.  Berkel-Enschot  6.  Loon op Zand 

2.  Eindhoven  7.  Oirschot 

3.  Heusden  8.  Sprang-Capelle 

4.  Hilvarenbeek  9.  Waspik 

5.  Klundert     

 

160  Garagebedrijf Van Drunen-Klijn is al jaren een vertrouwd adres 
voor uw heilige koe. René en Danny bieden vele diensten om uw 
auto in topconditie te houden. De foto (foto a.) is genomen bij het 
bedrijf en toont één van de diensten van het bedrijf. Over welke 
dienst gaat dit? (1 punt) 
 
 

Antwoord  Autotaalglas / ruitenservice 
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In ons dorp torent onze Sint Jans Onthoofding ver boven ons uit. Dit bouwwerk is echter maar een 
schijntje vergeleken met de onderstaande metershoge bouwwerken waarvan sommigen zelfs tot 
aan de hemel reikten. Noem de naam en de plaats van ieder bouwwerk. (12 punten) 
 

 

Antwoord 
 

1.  Turning torso  te  Malmo 

2.  Shanghai tower  te  Shanghai 

3.  432 Park Avenue  te  New York 

4.  Televisietoren  te  Loon op zand 

5.  Trump international Hotel  te  Chicago 

6.  Stadsheer  te  Tilburg 

7.  Admirant  te  Eindhoven 

8.  Boerentoren  te  Antwerpen 

9.  Carlton Centre  te  Johannesburg 

10.  Achmeatoren  te  Leeuwarden 

11.  Hoftoren  te  Den Haag 

12.  Transamerica  te  San Francisco 
 

162  Als je de hoogte van vier van bovenstaande bouwwerken bij elkaar optelt dan komt daar een hoogte 
uit van 871 meter. Van welke vier gebouwen moet je hiervoor de hoogte optellen? (4 punten) 

Antwoord  432 Park Avenue (426 m), Turning Torso (190 m),  
Televisietoren Loon op Zand (140 meter) en de Achmeatoren (115) 
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Musea vind je in alle soorten en maten op vele plaatsen in de wereld. Je ziet 12 verschillende 
musea van bovenaf. De vraag is; wat is de naam van het museum en in welke plaats staat dit 
museum? Om je te helpen hebben we ook 12 hints erbij gedaan. Koppel de juiste hint aan het 
juiste museum. (24 punten) 
 

 
 

 

Antwoord   

  Museum  Hint    Museum  Hint 

1.  Prado  i  7.  Guggenheim  l 

2.  Groninger Museum  f  8.  De Pont  k 

3.  Bonnefantenmuseum  j  9.  Museum Jaren 40-45  c 

4.  Mauritshuis  d  10.  Louvre  e 

5.  Rijksmuseum  g  11.  Openluchtmuseum  b 

6.  Kröller Müller  a  12.  Van Abbe Museum  h 
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164  6 oktober is dit jaar weer een feestelijke dag in ons dorp! Op deze datum zijn wel meer memorabele 
zaken aan de hand geweest. Schrijf het jaartal en het goede antwoord op. 
 
Deze schoenmaker trouwde op 28 jarige leeftijd met Elisabeth Maria Coomans, hij werd op 6 
oktober geboren maar in welk jaar?  (2 punten) 

Antwoord  1903, Hendrikus van der Pas 

165  Hoewel het echte Loonse dialect langzaam aan het verdwijnen is, spraken vele dorpsgenoten 
vroeger wel dit écht Loonse dialect. De Loonse heemkundekring heeft enkele echte Loonse 
uitdrukkingen verzameld, die vroeger door Loonse boeren werden gebruikt. Wat is de betekenis van 
iedere uitdrukking? Schrijf de correcte letter op. (10 punten) 
 

1.  ne Vrouwehaand en 'ne pèèrdetaand 
mogen nooit stilstaon 

A.  Het is moeilijk om trouw te blijven aan één 
vrouw. 

2.  meej un jonge vrouw en 'n aauw huis 
komde gauw vur groîte kosten te staon 

B.  Een gezin kan heel duur zijn. 

3.  Wie higget ooît 'nen dominee heuren 
preken? 

C.  Je moet goed voor de echtgenoot en het 
vee zorgen. 

4.  Wie slaopen onder ééîn deken krèègen 
dezelfde streken 

D.  Je praat echt onzin. 

5.  Waor 'n maoger pèèrd ies en 'ne vetten 
hond, daor iest goewd vrijen 

E.  Rustig aan, je hebt nog tijd genoeg. 

6.  Ge kunt beter 'ne halve dag prakkezeren 
dan drie daog werken 

F.  Eens verbruid, altijd verbruid. 

7.  Es ge in de pestoor z'n klompen piest, dan 
worren ze nooît meer dreug 

G.  Een echtpaar kan op elkaar gaan lijken. 

8.  De locht zie blauw van d'n daog  H.  Werk eens door! 

9.  Ge kunt veur één vlooi nie hil oewen buik 
kepot krabben 

I.  Bezint eer je begint. 

10.  Ge kunt d'n schof wel langer maoken, mer 
den dag nie 

J.  De kans op geluk en rijkdom is met deze 
harder werker best groot. 

 

Antwoord   
1.  C  6.  I 

2.  B  7.  F 

3.  D  8.  E 

4.  G  9.  A 

5.  J  10.  H 
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De onderstaande foto’s hebben jullie vast al eens in het echt gezien, maar er ontbreekt een stukje 
tekst. Wat stond er ook alweer? Geef van elke foto aan welke tekst er mist. (18 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  Onderwijsboulevard  6.  Verkoop en informatie 

2.  Kwiek over een lijn lopen  7.  Hemelwater 

3.  Te conformeren aan  8.  U bent hier 

4.  Efteling  9.  Auto te gast 

5.  Loonse duinen 2,-     
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In de afgelopen 12 maanden waren er veel verschillende activiteiten en opmerkelijke momenten in 
en rondom ons dorp. Vul de juiste datum in bij de juiste activiteit. (12 punten) 
 

1.  Wanneer was ook alweer de grote stroomstoring? 

2.  Sophia hield haar jaarlijkse klapstoelenconcert 

3.  10 jaar de Venloene 

4.  Winterstorm met veel papier overlast 

5.  Wanneer kon je je inschrijven voor de Loonse Dorps Kwis editie 2018 

6.  Start jubileumviering residentie Molenwijck 

7.  Installatie burgemeester van Aart 

8.  De in Loon geboren Marieke Vromans kreeg de Brabantse Cultuurprijs 

9.  Joris van Lier fietst de Ventoux op 

10.  Top 2000 ontbijt 

11.  Wanneer was de reünie van de Anton Pieckschool 

12.  Rond de Toren schenkt bankje aan het Oranjeplein 
 

Antwoord 
 

1.  23 augustus 2018  7.  20 november 2017 

2.  2 juli 2018  8.  26 februari 2018 

3.  17 april 2018  9.  13 juni 2018 

4.  18 januari 2018  10.  7 december 2017 

6.  24 maart 2018  11.  8 september 2018 

6.  17 mei 2018  12.  7 oktober 2018 
 

168  Benzinestation Wijtvliet bestond afgelopen jaar 50 jaar. Ooit is dit station  
gestart als de Witte Raaf en gaat nu verder als benzinestation Wijtvliet - 
Berkman. Welke 2 internationale oliemaatschappijen hebben  
benzine geleverd? (2 punten) 

Antwoord  Shell en Total 

169  In ons prachtige dorp worden door verschillende aannemers en project- 
ontwikkelaars woningen gerealiseerd. Een van die personen is onze eigen  
Jan van Besouw, Hoeveel woningen worden er gerealiseerd aan de 
Kasteelweide. (1 punt) 

Antwoord  8 woningen 
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170 
 
Loon is een bedrijvig dorp, maar door diverse ontwikkelingen verdwijnen er helaas steeds 
meer winkels uit het Loonse straatbeeld. We hebben enkele advertenties gevonden van 
bedrijven die ooit deel uitmaakten van het Loonse ondernemersland. Van welk bedrijf is welke 
advertentie? Noem de volledige naam van het bedrijf! (8 punten) 
 

  

Antwoord   
1.  Tuincentrum Schalk  5.  Van Dongen Graphics 

2.  De Raad Kantoormachines  6.  Gaby's 

3.  Menino  7.  Art Photostudio 

4.  Rekreatief  8.  Het Zaadhuisje 
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171 
 
Zeeland heeft zijn verdronken land en verloren dorpen. Loon op Zand zijn verloren huizen en 
gebouwen. Beantwoord de vraag bij de foto. (20 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  Wat zit hier nu?   Apotheek de Koning 

2.  Wat was het en wat is het nu?   Cafe Hogesteenweg / Kringloopwinkel 

3.  Wat was het en wat is het nu?   Bazar / Kruitvat 

4.  Wat en waar is het?   Schuur langs Waalwijkse baan 

5.  Waar is dit?   Oranjeplein 3 

6.  Wat en waar was het?   Sigarenzaak van Esch / Hoge Steenweg 14 

7.  Wat was het en wat is het nu?   Neerlandia Fabriek / Neerlandia 

8.  Wat zit hier nu?   Boerenleenbank / de Bank 
(fitness/boekenbank/benkske) 

9.  Wat was het en waar is het?   Cafe Onzenoord / Hoge Steenweg Kerkstraat 

10.  Wat was het en wat staat er nu?   Gerlachushuis / Venloene 
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172 
 
Je ziet hier een Loonse kruidenierswinkel uit 
vervlogen tijden. (4 punten) 
 

1.  Hoe heette deze winkel die in 1952 opende?   

2.  Wie was de eigenaar van deze winkel? 

3.  Later stapte de eigenaar over naar een  
andere supermarktformule. Naar welke  
organisatie stapte hij over? 

4.  Welke zaak is momenteel in dit pand  
gevestigd? 

 

Antwoord 
 

1.  VéGé  3.  Centra 

2.  Kees van de Ven  4.  LOONZ 

 

173  De Loonse IJsbaan is niet meer weg te denken uit onze bossen. 
Hoewel het een natuurwonder lijkt, is het toch echt door 
werkverschaffing ontstaan. In welk jaar is de IJsbaan gegraven 
en hoe heette de dienst die dit project coördineerde? (2 punten) 

Antwoord  Dienst Uitvoering Werken, 1936 

174  De Wetering bruist momenteel niet echt. Dat is ooit anders geweest. 
De Wetering had zelfs een heuse programmaraad! Hier zie je een  
foto van de programmaraad. Benoem zoveel mogelijk leden met  
voor- en achternaam die te zien zijn op deze afbeelding. (5 punten) 

Antwoord  Letty Haen, Frans van Dongen, Ad Vissere, Sjef Kolsteren, Mieke Brekelmans 
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175 
 
In ons dorp zijn veel artefacten te vinden waar de ouderdom vanaf te zien is. Op locatie is vaak te 
vinden 'anno' wanneer iets is. Kunnen jullie de juiste jaartallen vinden? Geef van elk object aan 
hoeveel jaar oud het is. Bijvoorbeeld bij nummer 4, hoe oud is de fiets. (18 punten) 
 

 

Antwoord   
1.  1995 - 23 jaar  6.  1974 - 44 jaar 

2.  1394 - 624  7.  1984 - 34 jaar 

3.  1960 - 58  8.  1941 - 77 jaar 

4.  1940 - 78 jaar  9.  1994 - 24 jaar 

5.  2016 - 2 jaar     
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176 
 
Tegenwoordig stuur je een appje of zet je een foto van je vakantie op je social media. Vroeger 
stuurde de toerist die ons dorp bezocht een ouderwetse ansichtkaart. Je ziet hier zes ansichten van 
vroeger. Welke straten zijn hier te zien? (6 punten) 
 

 

Antwoord 
 

1.  van Hornestraat  4.  Venloonstraat 

2.  Kerkstraat  5.  Oranjeplein / Kloosterstraat 

3.  Land van Kleef  6.  Kasteellaan 

 

177  Residentie Molenwijck bestaat in 2018 40 jaar. Ieder jaar vieren we dat 
verschillende collega’s 12,5 jaar of zelfs al 25 jaar in dienst zijn. Weet u hoeveel 
jaren ervaring de jubilarissen uit 2016 en 2017 samen met elkaar bij Residentie 
Molenwijck werkten? (Tip: deze jubilarissenborrels werden in november 
gehouden.) (2 punten) 
 
 

Antwoord  237,5 jaar 

178  Lederfabriek "Gebroeders v Esch" bestaat al sinds 1963!! De vraag is: Wat zijn de 
geboortedata van de drie grondleggers van dit bedrijf? (2 punten) 

Antwoord  JMM Jan v Esch: 20-09-1934 
CJM Cees v Esch: 25-01-1938 
MJM Rien v Esch 02-03-1932 
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179 
 
Sinds 2007 is de eerste echte smartphone te koop. Die is ondertussen alweer heel wat keer 
geupdate en al bijna niet meer te herkennen met alle functionaliteiten die we nu binnen 
handbereik hebben. We zijn eens op zoek gegaan in onze eigen troepkamers en dozen en daar 
vonden we nog wel wat oude telefoons, herken jij ze nog? Noteer merk en model. (30 punten) 
 

 

Antwoord 
 

1.  Sony Ericsson W810i  9.  Samsung SGH-C270 

2.  Sony Xperia Z3  10.  Nokia 6700 Classic 

3.  Sony Ericsson W890i  11.  HTC One V T320E 

4.  Samsung Galaxy Core (GT-i820)  12.  Samsung Galaxy S4 (GT-i9505) 

5.  Nokia N81  13.  Nokia 6500 slide 

6.  Nokia 1600  14.  HTC Tattoo 

7.  Nokia 3300 / Nokia 3310  15.  Nokia 6610 

8.  Nokia 6300     
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180 
 
Loon op Zand heeft het zwaar te verduren gekregen in de Tweede Wereldoorlog. Het museum 1940 – 
1945 van Frans en Alexander van Venrooij heeft hier een uitgebreide collectie aan gewijd. We hebben 
een bezoek gebracht aan het museum en hebben onderstaande vragen geformuleerd over deze 
heftige periode in de Loonse geschiedenis en over het museum. Lees goed de vraag! (10 punten) 
 

1.  Je ziet hier een vlag die achter is gelaten in ons dorp en gevonden is na de Tweede 
Wereldoorlog. Van welk land is deze vlag? (foto a.) 

2.  In het museum zijn twee vorken tentoongesteld. Van welke twee historische figuren zijn deze 
vorken naar verluid? (foto b. en c.) 

3.  Je ziet een foto van drie Loonse kinderen tijdens de oorlog. Wat is hun gezamenlijke 
achternaam? (foto d.) 

4.  Op deze afbeelding zie je een communie optocht tijdens de oorlog. In welke straat is deze 
afbeelding genomen?  (foto e.) 

5.  Op het huis is de afkorting MAST te zien. Dit verwijst naar een belangrijk gebied in onze 
omgeving. Wat betekent de afkorting MAST? (foto e.) 

6.  Je ziet hier een Loonse ondernemer ten tijde van de oorlog. Wie is dit? (foto f.) 

7.  Je ziet hier een zwaar beschadigd huis. In welke straat is deze foto genomen en wie woont er 
nu? (foto g.) 

8.  Op de foto is een belangrijk voorwerp te zien uit deze periode. Wat was de functie van dit 
voorwerp?  (foto h.) 

9.  Op deze afbeelding poseert een militair voor een markant Loons gebouw tijdens de oorlog. 
Voor welk gebouw staat deze militair? (foto i.) 

10.  Op deze afbeelding is een legervoertuig te zien met een speciale tank achterop. Wat is de naam 
van het legervoertuig en welke functie had de brandstoftank achterop?  (foto j.) 
 

 

Antwoord 
 

1.  Canada  6.  Jos Dankers 

2.  Adolf Hitler en Heinrich Himmler  7.  Dr. Van Kesselstraat / Schoolstraat 
/ Lauwkestraotje - Christ Wijtvliet 

3.  Hoezen  8.  Voedselbonnen 

4.  Kerkstraat  9.  Basisschool de Springplank 

5.  Militaire Ausgabe Stelle  10.  Brencarrier – vlammenwerper 
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181 
 
In deze tabel, 4 bij 4 staan verschillende namen van mensen uit Loon op Zand. 4 mensen hebben 
telkens een connectie met elkaar. Welke 4 mensen horen bij elkaar en wat verbindt hen? (8 punten) 
 
Henri Smals  Pierre van der Velden  Pieter van Beers  Jan van den Hoven 

Walter van Noije  Theo Kemmeren  Aloys de Vries  Karel Pijnenburg 

Alphons Coolen  Frans Steenmetser  Martijn v.d. Aa  Leo van Iersel 

Leo Ligtenberg  Marinus Voets  Wim Meijer  Michiel Snieders 
 

Antwoord   
1.  Dokters:  

Henri Smals, Aloys de Vries, Frans Steemetser, Michiel Snieders.  

2.  Postbodes:  
Leo Ligtenberg, Marinus Voets, Martijn van der Aa, Leo van Iersel.  

3.  Melkboeren:  
Alphons Coolen, Theo Kemmeren, Pieter van Beers, Jan van den Hoven. 

4.  Voetballers:  
Walter van Noije, Pierre van de Velde, Wim Meijer, Karel Pijnenburg. 

 

182  Stylish Glass maakt o.a. deze prachtige deuren. Ook voor douchecabines, 
scheidingswanden, spiegels en glazen aanrecht- of wastafelbladen bent u bij 
hen aan het juiste adres. Kijk op www.stylishglass.com voor meer informatie 
over hun producten. 
 
Het maken van floatglas is een continu en volkomen geautomatiseerd proces. 
De grondstoffen worden automatisch uit de silo's gehaald, gewogen, 
samengevoegd en gemengd en op het gewenste ogen- 
blik in de ovenmond gestort.  Je ziet een afbeelding van 
een Floatglasoven. (2 punten) 
 
 

1.  Wat is de levensduur van een Floatglasoven?   

2.  Hoe kan het dat de glasplaten recht afgesneden 
worden als het een continu proces is? 

 

Antwoord   
1.  15 jaar 

2.  doordat de snijinstallatie schuin staan 
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183 
  
Je ziet hieronder zes afbeeldingen van fabrieken.  
 

1.  Drie van deze fabrieken zijn Loons. Welke drie van deze zes foto's zijn foto's van Loonse 
fabrieken? (3 punten) 

2.  Twee van deze drie afbeeldingen betreffen Loonse schoenfabrieken. Op welke twee foto's zijn 
Loonse schoenfabrieken te zien en wat is de naam van de fabriek? (2 punten) 
 

 

Antwoord    
1.  2, 5 en 6 

2.  Van Lier (2), Neerlandia (6) 

 

Einde van de kwis. We hopen dat jullie ervan hebben genoten. 
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001  Wat is de naam van de jaarlijks in augustus terugkerende meteorietenregen? (1 punt)

Antwoord  Perseïden

002  Hoeveel kabinetten heeft Jan-Peter Balkenende geleid? (1 punt)

Antwoord  4

003  Wie ontwikkelde de zwaartekrachttheorie? (1 punt)

Antwoord  Isaac Newton

004  Welk symbool staat er op de Ierse euro? (1 punt)

Antwoord  Harp

005  Welk instrument bespelen de gebroeders Jussen? (1 punt)

Antwoord  Piano

006  Hoeveel artiesten werkten er mee aan het Koningslied in 2013? (1 punt)

Antwoord  55

007  Uit hoeveel symbolen bestaat het Talpa logo? (1 punt)

Antwoord  10

008  Waar staat de afkorting NFC voor? (1 punt)

Antwoord  Near Field Communication

009  In welke plaats vindt ieder jaar De Zwarte Cross plaats? (1 punt)

Antwoord  Lichtenvoorde

010  ‘Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd’. Welke koning wordt bedoeld? (1 punt)

Antwoord  Karel V

011  Hoe heet de Commissaris van de Koning in Noord-Holland? (1 punt)

Antwoord  Johan Remkes

012  Hoe heet de uitvinder van de Bluetooth technologie? (1 punt)

Antwoord  Jaap Haartsen

013  Noem de volledige naam van de vloeistof die gebruikt werd om koelkasten en vriezers koel te houden.
(1 punt) 

Antwoord  Chloorfluorkoolstofverbinding
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014 
 
Bij hoeveel Nederlandse clubs is Ronald Koeman werkzaam geweest als trainer? (1 punt) 

Antwoord  5 

015  In welk jaar viel de enclave Srebrenica? (1 punt) 

Antwoord  1995 

016  Hoe vaak heeft een Nederlander een Grand Slam tennistitel veroverd in het heren enkelspel? (1 punt) 

Antwoord  1x 

017  Op welk platform werd het afgelopen seizoen  Temptation Island uitgezonden? (1 punt) 

Antwoord  Videoland  

018  Bij welke koers bestaat er op een zeilboot het risico van een klapgijp? (1 punt) 

Antwoord  Voor de wind 

019  Uit hoeveel kleuren bestaat de vlag van Zuid-Afrika? (1 punt) 

Antwoord  6 

020  Hoeveel gemeenten met meer dan 30.000 inwoners telt de provincie Noord-Brabant? (1 punt) 

Antwoord  22 

021  Hoeveel abonnees heeft de Loonse vlogster Victoria Vermeer/Mogutchikh op YouTube? (1 punt) 

Antwoord   

022  Noem de namen van de Backstreet Boys. (1 punt) 

Antwoord  Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Dorough en Kevin Richardson  

023  Welke van deze organismen heeft het grootste aantal chromosomen? Hond, mens, muis, kikker, tulp, 
roos, zwarte moerbei, kat, chimpansee. (1 punt) 

Antwoord  Zwarte moerbei 

024  Hoeveel leden telt de Staten-Generaal? (1 punt) 

Antwoord  225 

025  In welke Duitse deelstaat ligt Nassau? (1 punt) 

Antwoord  Rijnland-Palts 

026  Welke Europese voetbalclub staat ook wel bekend als Die Königsblauen? (1 punt) 

Antwoord  Schalke 04 
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027 
 
Hoeveel Nederlandse trainers zijn er bij het antwoord van vraag 26 werkzaam geweest als 
hoofdtrainer, interim meegerekend? (1 punt) 

Antwoord  3 

028  Welke geleerde ontwikkelde een classificatie voor windsnelheden? (1 punt) 

Antwoord  Beaufort 

029  Uit welk land komt modeketen Zara? (1 punt) 

Antwoord  Spanje 

030  Wie zaten er in de jury tijdens de laatste editie van Idols? (1 punt) 

Antwoord  Roland Molendijk, Eva Simons, Jamai Loman, Martijn Krabbé 

031  Wat is, qua oppervlakte, het grootste land van Afrika? (1 punt) 

Antwoord  Algerije 

032  Voor welke televisieomroep werkt presentator Sybrand Niessen? (1 punt) 

Antwoord  Omroep Max 

033  Hoeveel kilobyte is 1 terabyte? (1 punt) 

Antwoord  1.073.742.000.000.000 

034  Wat is de hoofdstad van Burkina Faso? (1 punt) 

Antwoord  Ouagadougoe 

035  Wie is de voorzitter van de Raad van State? (1 punt) 

Antwoord  Koning Willem-Alexander 

036  Voor welk bedrag werd voetballer Neymar van FC Barcelona aan PSG verkocht? (1 punt) 

Antwoord  222 miljoen 

037  In welk jaar startte de Eerste Wereldoorlog? (1 punt) 

Antwoord  1914 

038  Uit hoeveel wethouders bestaat uit Loonse college van B&W? (1 punt) 

Antwoord  3 

039  Welke Nederlandse YouTuber heeft de meeste abonnees? (1 punt) 

Antwoord  Nikki tutorials 
 
 
 

 
Pagina 4



 

 

040 
 
Uit hoeveel vrouwen bestaat de huidige Nederlandse regering? (1 punt) 

Antwoord  6 

041  Hoeveel kijkers trok de eerste finale van Idols waarin Jamai uiteindelijk met de winst aan de haal ging? 
(1 punt) 

Antwoord  5,5 miljoen 

042  Hoe heet het voetbalstadion van FC Emmen? (1 punt) 

Antwoord  De Meerdijk 

043  Welke keten heeft de slogan: ‘It’s finger lickin’ good’ (1 punt) 

Antwoord  KFC 

044  Wat is, qua inwoners, de grootste stad van Europa die ook volledig in Europa ligt? (1 punt) 

Antwoord  Moskou 

045  In welke stad wordt Ketel 1 jenever gestookt? (1 punt) 

Antwoord  Schiedam 

046  Wat is het grootste zoogdier op aarde? (1 punt) 

Antwoord  Blauwe vinvis 

047  Wie heeft er het langst als bondscoach van het Nederlands mannenvoetbalelftal gewerkt? (1 punt) 

Antwoord  Bob Glendenning 

048  Hoeveel actieve kolencentrales telt Nederland? (1 punt) 

Antwoord  5 

049  Welke sport heet in het Japans ‘zachte weg’? (1 punt) 

Antwoord  Judo 

050  Wie ontwierp de Nederlandse euromunten met Willem-Alexander daarop? (1 punt) 

Antwoord  Erwin Olaf 

051  In welke gemeente was de Tilburgse burgemeester Theo Weterings eerst werkzaam voordat hij naar 
de Kruikenstad kwam? (1 punt) 

Antwoord  Haarlemmermeer 

052  Wat is de meest zeldzame Pokémon kaart ter wereld? (1 punt) 

Antwoord  Pokémon Illustrator 
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053 
 
Welk land heeft een hoger voltage op het stroomnet; België of Saudi-Arabië? (1 punt) 

Antwoord  België 

054  Hoeveel minuten muziek kan er in totaal op beide zijden van een LP met een doorsnede van 30 cm?  
(1 punt) 

Antwoord  60 minuten 

055  Noem het merk en type van de auto waarin Bassie en Adriaan rondreden  in de serie ‘Bassie en 
Adriaan en de Verdwenen Kroon’? (1 punt) 

Antwoord  Honda Prelude 

056  In welk jaar vertegenwoordigde Marlayne Sahupala ons land tijdens het Eurovisie Songfestival? (1 
punt) 

Antwoord  1999 

057  Met wie is acteur Brad Pitt getrouwd? (1 punt) 

Antwoord  Angelina Jolie 

058  Hoe heet in de golfsport het aantal slagen waarin een gemiddelde professionele golfer een hole zou 
moeten kunnen spelen? (1 punt) 

Antwoord  Par 

059  In welk land heeft make-up fabrikant Max Factor zijn oorsprong liggen? (1 punt) 

Antwoord  Polen 

060  Waar staat de afkorting MULO voor, wat vroeger een Nederlandse onderwijsvorm was? (1 punt) 

Antwoord  Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 

061  Wat is de hoogste score die behaald kan worden op een  Centrale Eindtoets CITO van de basisschool? 
(1 punt) 

Antwoord  550 

062  Wat is de naam van de loonse sporthal die werd vervangen door de sporthal in De Wetering? (1 punt) 

Antwoord  De Doelen 

063  Welk dorp heeft meer inwoners; Udenhout of Loon op Zand? (1 punt) 

Antwoord  Udenhout 

064  Welk nummer heeft het langst op de nummer 1 positie gestaan in de Nederlandse top 40? (1 punt) 

Antwoord  Calvin Harris en Dua Lipa – One Kiss 
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065 
 
Welk dier is Bolt, de hoofdpersoon uit de gelijknamige Disney film? (1 punt) 

Antwoord  Hond 

066  Wat is de naam van het bedrijf dat in Loon op Zand verantwoordelijk is voor de gaswinning? (1 punt) 

Antwoord  Vermillion 

067  Op welk Amerikaans programma was het Nederlandse televisieprogramma ‘Geer en Goor Over de 
Vloer’ gebaseerd? (1 punt) 

Antwoord  The Simple Life 

068  Hoeveel bezoekers had attractiepark De Efteling in 2017? (1 punt) 

Antwoord  5,2 miljoen 

069  Welke snelweg komt langs de plaatsen Gorinchem, Sliedrecht, Ridderkerk en Tiel? (1 punt) 

Antwoord  A15 

070  Uit welk land komt mode ontwerper Karl Lagerfeld? (1 punt) 

Antwoord  Duitsland 

071  Uit welk nummer komt de zin: ‘Fat bottomed they’ll be riding today’? (1 punt) 

Antwoord  Bicycle Race 

072  Hoe heet het diepst bekende punt ter wereld? (1 punt) 

Antwoord  Marianentrog 

073  Wat is het huisnummer van jongerencentrum De Kuip? (1 punt) 

Antwoord  42 

074  Hoe wordt een Italiaans bitterkoekje ook wel genoemd? (1 punt) 

Antwoord  Amaretti 

075  Wat is, qua huidig inwonersaantal, het kleinste land dat ooit wereldkampioen voetbal is geworden?  
(1 punt) 

Antwoord  Uruguay 

076  Door welke uitgeverij wordt het Brabants Dagblad uitgegeven? (1 punt) 

Antwoord  De Persgroep 

077  Hoe heet de professor uit de Suske en Wiske reeks? (1 punt) 

Antwoord  Barabas 
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078 
 
Wie speelde de rol van Opa Henry Buijs in de VARA-komedie Oppassen!!! (1 punt) 

Antwoord  Coen Flink 

079  In welke stad ligt stadion Sclessin? (1 punt) 

Antwoord  Luik 

080  Wie wordt er bedoeld met ‘het meisje met de rode haren?’ (1 punt) 

Antwoord  Hannie Schaft 

081  In welke Netflix serie komen de personages Red, Piscatella, Caputo en Piper voor? (1 punt) 

Antwoord  Orange Is The New Black 

082  In welke plaats vinden de Olympische Winterspelen van 2022 plaats? (1 punt) 

Antwoord  Peking 

083  Van welk dier is de wit-zwarte bontkraag gemaakt op de mantel van de Nederlandse Koning? (1 punt) 

Antwoord  Hermelijn 

084  Met welke spreuk kan men in de wereld van  Harry Potter de tegenstander ontwapenen door de 
toverstok uit de handen te toveren? (1 punt) 

Antwoord  Expelliarmus 

085  Welke filmmaatschappij bracht de film The Green Mile uit? (1 punt) 

Antwoord  Warner Bros 

086  In welk attractiepark staat de hoogste achtbaan van Europa? (1 punt) 

Antwoord  Europapark 

087  Wie is de voorzitter van ons dorpsblad Rond de Toren? (1 punt) 

Antwoord  Geert Wijtvliet 

088  Welke Zeeuw vroeg octrooi aan voor de telescoop die ook wel bekend staat als ‘de Hollandse kijker’?  
(1 punt) 

Antwoord  Hans Lippershey 

089  Uit hoeveel hoeken bestaat het Amerikaanse gebouw van het Ministerie van Defensie? (1 punt) 

Antwoord  5 

090  Wat is het snelste landdier ter wereld? (1 punt) 

Antwoord  Jachtluipaard 
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091 
 
Welk bedrijf beheert vrijetijdscentra zoals Beekse Bergen en de Brabanthallen? (1 punt) 

Antwoord  Libéma 

092  Van welke landelijke politieke partij is de Loonse burgemeester Hanne van Aart lid? (1 punt) 

Antwoord  VVD 

093  Met welke vorm van intimiteit kwam Patricia Paay in februari 2017 in de media? (1 punt) 

Antwoord  Plasseks 

094  Wat zijn de voornamen van de huidige drie zangeressen van K3? (1 punt) 

Antwoord  Hanne, Marthe & Klaasje 

095  Wie stond er op het Nederlandse guldenbiljet van 1000 gulden? (1 punt) 

Antwoord  Barach Spinoza 

096  Hoe heet de zus van de mini uitvinder Dexter uit de gelijknamige Cartoon Network tekenfilm? (1 punt) 

Antwoord  Dee Dee 

097  Uit hoeveel leden bestond de laatste muzikale bezetting van BZN? (1 punt) 

Antwoord  6 

098  Hoeveel nummer 1 hits heeft Justin Bieber in Nederland gehad? (1 punt) 

Antwoord  6 

099  Wat is de straat in Loon op Zand met het hoogste huisnummer? (1 punt) 

Antwoord  Hoge Steenweg 

100  Waar staat de afkorting van het Dorps Kwis radiostation LOZZZEO voor? (1 punt) 

Antwoord  Loon op Zand zoekt zich een ongeluk 
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