


080 Woordgraptogram. Vul onderstaande puzzel in. In elk vakje komt één letter. (16 punten)

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

1. Feestelijk opblaasbare kroegsnack

2. Stevige kuch van een grote uil

3. Automatisch ladder die ook als wc-papier dient

4. Grote zoetwatervis zwerft zoals gewoonlijk door de hal

5. Iberische verraderstaal

6. Sprookjesfiguur die altijd als laatste komt aankakken

7. Staartbeen, vindt zichzelf mooi en goedr

8. Kiekje van een vreemdgaand echtpaar

9. Samenzwering via deurtelefoon

10. Druk erop, de auto gaat vooruit, de prullenbak open

11. Lange hond om je eten mee naar binnen te werken

12. Vaststaand boomsoort waar je andere bomen aan kunt meten

13. Skieen tijdens de grootste Nederlandse hongersnood

14. Niet veel alcoholisch druivensap

15. Spaans racefeest, waarbij je steeds het stokje doorgeeft

A. Waar zijn we eigenlijk mee bezig

Antwoord

081 Ubrirry cbfvgvrf mvwa qr yrggrf va qrmr irnnt bctrfpubira?  (3 punten)

Antwoord
1. Hoeveel posities zijn de letters in deze vraag opgeschoven? 13
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082 In 2010 zong De Jeugd van Tegenwoordig er al over: Kaleidoscopische oogs, Ik kijk omhoog m'n
pupillen worden groot. De wereld is weer plat ja op je bolle bips na'. Het kan zijn dat het je inmiddels
begint te duizelen, en mocht dat niet zo zijn, dan gaat dat bij deze vraag wel gebeuren. Hieronder
zijn logo's van merken met het caleidoscoop effect te zien. Welke logo’s zoeken we?  (18 punten)

Antwoord 1. Firefox 6. Starbucks

2. Bacardi 7. ING

3. WNF 8. John Deere

4. Unilever 9. Ferrari

5. Tacobell
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083 Loon op Zand heeft vele connecties met andere dorpen, steden en beroepen.
Hier zie je wat naamkaartjes uit die dorpen en steden.

Maak uit onderstaande naamkaartjes een beroep?  (10 punten)

1. N. Weis, Reusel 6. R. Vork, Epe

2. Ria Origans, Stroe 7. S. Nee, Graz

3. Teo Fod, Mol 8. R. Craut Ede

4. Rene Es, Heg 9. Aat Kina, Halderen

5. Ine G., Oslo 10. T. Krik, Eerde

Antwoord

084 Puzzelen, hele generaties zijn  groot mee geworden. Thuis aan de eettafel en dan
voorzichtig optillen zodat er weer gegeten kon worden. Tegenwoordig kan je dat
natuurlijk ook digitaal en  dus hebben we voor jullie online een puzzel klaargezet.
Wanneer je deze hebt opgelost komt er een vraag in beeld. Vul het antwoord op
deze vraag hier in. (20 punten)

Antwoord 1. 117
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085 Misschien ken je het programma wel.. 'Floortje Naar Het Einde Van De Wereld'. Maar als échte Loonse
blijf je in Loon. Welke plek/straat omschrijven we? (8 punten)

1. Ik zie ik zie wat jij niet ziet en dat is... 14 bomen, 6 grondspots, 3 bankjes, 2 gele prullenbakken

2. Ik zie ik zie wat jij niet ziet en dat is... Zandbak, springkussens, wip, schommels, glijbaan,
klimtoestellen, autobaan, voetbalgoals, parkeerplekken

3. Ik zie ik zie wat jij niet ziet en dat is... 3 vlaggen, 3 sierpaaltjes, 2 bankjes, 2 glasbakken, 1 gele
prullenbak

4. Ik zie ik zie wat jij niet ziet en dat is... 1 basketbalveld, 1 voetbalveld, 6 trampolines, 3 koeien

Antwoord 1. Jeu de Boule baan, Andromeda

2. De Financiën, Kasteellaan 29

3. Oranjeplein

4. Amo, Moleneind 25

086

(10 punten)

Antwoord 1. Verhaal
(181 woorden, middelste is 91 woord - 14 leestekens + 10 hoofdletters = 87e woord)
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087 In de coronatijd zijn we in ons dorp massaal thuisgebleven en hebben ons moeten vermaken binnen
de vier muren van ons huis. Er werd massaal gepuzzeld!  Voor die puzzelaars hebben we hier een
bijzondere Sudoku; de KillerSudoku!

Alle regels die gelden voor een gewone Sudoku gelden ook voor een Killer Sudoku. Daarnaast is een
Killer Sudoku onderverdeeld in verschillende gebieden van verschillende afmetingen en vormen. Het
getal in de hoek van elk gebied geeft aan wat de som van de cijfers in dat gebied is. Tot slot mag in
elk gebied elk cijfer maximaal één keer voorkomen. (15 punten)

Antwoord

088 Een klassieker....welke plaatsnamen zoeken we? (10 punten)

1. Terwijl ome Wim zo wit als sneeuw blijft, hoeft Tante Jo hoeft maar even te zonnen en....
2. Toen de kerk in de oorlog zijn spits verloor restte niets meer dan een...
3. Na de daad vroeg de beleefde maar verwarde man zich verschrikt af; Hoe kom ik in....
4. Wellicht wordt Hanne eens minister en vertrekt ze .... Haag
5. Eerder was het water vies, maar na een zuivering stroomt er nu weer een....
6. Er is een nieuwe tandarts in het dorp, maar ik denk dat het beter is dat ik naar de ....
7. Tijdens het carnavalsblaasfestijn werd er veel muziek gemaakt door de....
8. In de dierenflat vind je boven tijgers en...
9. Toen men de landmeter vroeg voor de elfde keer aan de gang te gaan verzuchtte hij: 'Kom op,

ik heb er net....'
10. Geen land in zicht en er is een noodsituatie; die kist moet aan de grond! De piloot: "Ik heb

geen andere optie dan dat ik in de..."

Antwoord 1. Bruinisse 6. Oudega

2. Stompetoren 7. Kapelle

3. Utrecht 8. Beneden-Leeuwen

4. Naarden 9. Tiengemeten

5. Schoonebeek 10. Zeeland
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089 Een kruiswoordpuzzel met Loonse antwoorden  (20 punten)

Horizontaal Verticaal

2. Adellijke familie uit Loon op Zand, nauw
verwant met het Witte Kasteel. Bezitten
familiegrafkelder bij de kerk..

1. Naam van Loon op Zand met
carnaval.

8. Achternaam van vader en zoon, brachten
midgetgolf en pannenkoeken naar ons dorp.

3. De langste straat van Oud-Loon

9. Keten van supermarkten aan het Oranjeplein 4. Een ijsje na het zwemmen bij...

11. Partner van de burgemeester 5. Voordat Jacqueline hier neerstreek
heette het...

14. Verantwoordelijk voor de hoogspanningskabels
in de omgeving.

6. Herensociëteit, iedere donderdag bij
De Kiosk

15. Voormalig dorpshuis, voorganger van De
Wetering

7. Voorganger van Luijckx

17. Naam van de voormalige eigenaar van Loonse
slijterij, voorganger van Bernard Goossens

10. Loons zeskamp festijn.

18. Straat vernoemd naar 'het groene gilde' 12. Zandpad waar wat afgeknuffeld is.

19. Artiestennaam van Henk van Broekhoven 13. Organisatie die het pleinfeest met
carnaval organiseert

20. Hier vindt iedere maand de kinderdisco plaats. 16. De Loonse Bas van Loon voetbalde bij

Antwoord
Horizontaal Verticaal

2. Fam. Verheijen 1. Theebuikenland

8. Fam. van Son 3. Kloosterstraat / Hoge Steenweg

9. Plus 4. Delizioso

11. Bob van Oosterhout 5. Golden Key

14. Tennet 6. Amicitia

15. De Hoorn 7. Rene Aerden

17. Frits Kemper 10. Loonstars

18. Hubertusstraat 12. Vrijerslaantje

19. John Spencer 13. LOS / Los in Loon

20. De Kuip / Alles Kids 16. Willem II
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090 De laatste bladzijde van het kwisboek is dit jaar gereserveerd voor een heuse “Sinterklaaspuzzel”.
Hieronder vind je verschillende fragmenten uit het kwisboek.
Op welke pagina van het kwisboek staat het fragment? (24 punten)

Antwoord
1. Pagina 49 7. Pagina 21

2. Pagina 41 8. Pagina 17

3. Pagina 23 9. Pagina 64

4. Pagina 57 10. Pagina 59

5. Pagina 6 / 7 11. Pagina 35

6. Pagina 41 12. Pagina 1

Einde van de kwis. We hopen dat jullie ervan hebben genoten.
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001 Hoe hoog is de televisietoren van Loon op Zand (met zendmast)? (1 punt)

Antwoord 153 meter

002 Wat voor soort dier is een zilverrug? (1 punt)

Antwoord Aap / Gorilla

003 Hoe lang duurde de Tachtigjarige oorlog? (1 punt)

Antwoord 68 jaar

004 Wat is het laatste woord in de Bijbel (Nieuwe Testament)? (1 punt)

Antwoord Amen

005 Hoe heet de angst voor spinnen? (1 punt)

Antwoord Arachnofobie

006 Hoe heet een ringvormig koraaleiland? (1 punt)

Antwoord Atol

007 Wie was de 1ste president van Algerije? (1 punt)

Antwoord Ben Bela

008 Hoe heet de kromme tussen 2 punten op een cirkel? (1 punt)

Antwoord Boog

009 Hoe heet de bridgeclub uit Loon op Zand? (1 punt)

Antwoord Bridgeclub Loon op Zand

010 Waar staat de R. voor in wijlen Peter R. de Vries.? (1 punt)

Antwoord Rudolph

011 Waar voerden de Rode Khmer oorlog? (1 punt)

Antwoord Cambodja

012 Welke zee omringt de Kaaimaneilanden? (1 punt)

Antwoord Caraïbische zee

013 Hoe noemt men makers van landkaarten?  (1 punt)

Antwoord Cartografen



014
Wie ontdekte Jamaica? (1 punt)

Antwoord Columbus

015 Wat is het meest gebruikte sociale media platform van Nederland? (1 punt)

Antwoord Whatsapp

016 Wie is de moordenaar in de speelfilm "De Lift"? (1 punt)

Antwoord De lift

017 Wat is het Afrikaans woord voor trommel? (1 punt)

Antwoord Djembe

018 Hoeveel rode strepen heeft de vlag van Loon op Zand? (1 punt)

Antwoord 3

019 Uit hoeveel typen banden kan er in de Formule 1 tijdens 1 race worden gekozen? (1 punt)

Antwoord 3

020 Met welke hit brak André Hazes (Sr.) door? (1 punt)

Antwoord Een beetje verliefd

021 Waar staat het van Abbemuseum? (1 punt)

Antwoord Eindhoven

022 Wie schreef de hit "Circle of Life" uit the Lion King? (1 punt)

Antwoord Tim Rece

023 Van welke boom komt het blad op de vlag van Canada? (1 punt)

Antwoord Esdoorn

024 Hoe heet het duo wat op internet bekend werd door het optuigen van de kerstversiering? (1 punt)

Antwoord Tiny en Lau

025 Hoe heet een studiestuk voor piano? (1 punt)

Antwoord Etude

026 Hoeveel supermarktketens hebben er na de Jumbo in het huidige supermarktpand gezeten? (1 punt)

Antwoord 3 (Em-Te, Coop en nu Plus)



027
In welke stad kun je de David van Michelangelo bewonderen? (1 punt)

Antwoord Florence

028 In welke stad is Anne Frank geboren? (1 punt)

Antwoord Frankfurt

029 Waar wordt festival Bospop ieder jaar gehouden? (1 punt)

Antwoord Weert

030 Wie was ' de laatste bakker voor de Efteling'? (1 punt)

Antwoord Frans Michielsen

031 Met welke godin was Wodan getrouwd? (1 punt)

Antwoord Freya

032 Wie vloog als 1ste in een baan om de aarde? (1 punt)

Antwoord Gagarin

033 Wie neemt je mee naar Rome en Parijs? (1 punt)

Antwoord Gers Pardoel

034 Wat was het beroep van de naamgever van de Van den Hummelstraat? (1 punt)

Antwoord Schout/burgemeester

035 Hoe heet de kannibaal in de film "Silence of the Lambs?? (1 punt)

Antwoord Hannibal (Dr. Lecter)

036 Wie speelt van Joker in "The Dark Knight'? (1 punt)

Antwoord Heath Ledger

037 Welk dorp kon dankzij 30 mei 1960 worden gebouwd? (1 punt)

Antwoord Het Dorp

038 Wat is de op 1 na hoogste berg in de wereld? (1 punt)

Antwoord K2

039 Welke rockband kwam op met geschminkte gezichten? (1 punt)

Antwoord Kiss



040 Waar stond de abdij waar, volgens het verhaal van Villa Volta, Hugo van den Loonsche Duynen
vervloekt werd? (1 punt)

Antwoord Postel

041 Hoe heet een vrouwelijke olifant? (1 punt)

Antwoord Koe

042 Welke vorm heeft de KAABA in Mekka? (1 punt)

Antwoord Kubus

043 Wat betekent foerageren? (1 punt)

Antwoord Dieren die zoeken naar eten

044 Wie maakte het plan waardoor Flevoland werd ingepolderd? (1 punt)

Antwoord Cornelis Lely

045 Hoe heette Café Het Loons Kwartier voordat deze de huidige naam kreeg? (1 punt)

Antwoord De Driesprong

046 Wat zijn Helvetica en Bodoni? (1 punt)

Antwoord Lettertypen

047 Wat betekent "celibaat"? (1 punt)

Antwoord Leven zonder seks

048 Welk oor sneed Vincent van Gogh af? (1 punt)

Antwoord Linker

049 Welke hit begint met "I met her in a club down in old Soho"? (1 punt)

Antwoord Lola

050 Welk museum staat zowel in Bilbao als in New York? (1 punt)

Antwoord Guggenheim

051 Waar staat de Venus van Milo? (1 punt)

Antwoord Louvre (Parijs)

052 Eten bevers vis ? (1 punt)

Antwoord Nee



053 Wat is de echte naam van de meest recente carnavalsprins Paulus van Haestrecht? (1 punt)

Antwoord Jeroen Smits

054 Wat betekenen de letters in N.A.C.? (1 punt)

Antwoord Noad Advendo Combinatie

055 Wie schreef het boek "Waterschapheuvel"? (1 punt)

Antwoord Richard Adams

056 Van wie hangt er een poster in de cel van Andy Dufresne? (1 punt)

Antwoord Rita Hayworth

057 Wie was de voorlaatste burgemeester van Loon op Zand? (1 punt)

Antwoord Wim Luijendijk

058 Bij welke sport horen de termen: puddle,rigger,sculler? (1 punt)

Antwoord Roeien

059 Welke Oostenrijkse stad dankt zijn naam aan de zoutwinning? (1 punt)

Antwoord Salzburg

060 Welk eiland heette vroeger Ceylon? (1 punt)

Antwoord Sri Lanka

061 Welk heiligenbeeld staat bij de Venloene? (1 punt)

Antwoord St. Gerlachus

062 Wie werd als eerste tweede bij de eerste versie van het destijds nieuwe programma Idols? (1 punt)

Antwoord Jim Bakkum

063 Hoe heet de beschermheilige van Ierland? (1 punt)

Antwoord St. Patrick

064 Hoe heet het stadion van Benfica? (1 punt)

Antwoord Estadio Da Luz

065 Waar werd Shakespeare geboren? (1 punt)

Antwoord Stratford upon Avon



066 Wat is de langste rivier in Nederland?  (1 punt)

Antwoord De Maas

067 Hoeveel films zijn er rondom 'The Hangover' gemaakt (1 punt)

Antwoord 3

068 Wat betekent TT in de TT van Assen? (1 punt)

Antwoord Tourist Trophy

069 Hoeveel raadszetels heeft Voor Loon? (1 punt)

Antwoord 2

070 Hoeveel werd er voor verdediger Matthijs de Ligt betaald door Bayern München? (1 punt)

Antwoord 70 miljoen

071 Wie was de 1ste Bondgirl’? (1 punt)

Antwoord Ursula Andress

072 Waar woonden  Romeo en Julia? (1 punt)

Antwoord Verona

073 Hoeveel snaren heeft een ukelele? (1 punt)

Antwoord 4

074 Wie presenteert het programma "Kopen Zonder Kijken"? (1 punt)

Antwoord Martijn Krabbé

075 Wat is het laatste  nummer bij de Tienkamp? (1 punt)

Antwoord 1500 meter

076 Wat is de wetenschappelijke naam voor 'hondsdolheid'? (1 punt)

Antwoord Rabiës

077 Wat is xenofobie? (1 punt)

Antwoord Vreemdelingenhaat / Vreemdelingenangst

078 In welke stad staan de standbeelden van Goethe en Schiller?! (1 punt)

Antwoord Weimar



079 Via welk platform is de serie "Stranger Things" te zien? (1 punt)

Antwoord Netflix

080 Wat is de volledige naam van Mozart?’ (1 punt)

Antwoord Wolfgang Amadeus Mozart

081 Welke hond loopt geen katten achterna? (1 punt)

Antwoord Zeehond

082 In welke sport strijdt met om de "America's Cup"s? (1 punt)

Antwoord Zeilen

083 Hoeveel zijden heeft een kubus? (1 punt)

Antwoord 6

084 Hoeveel werken van barmhartigheid zijn er? (1 punt)

Antwoord 7

085 Hoeveel nekwervels heeft een mens? (1 punt)

Antwoord 7

086 Wat betekent het Schotse voorvoegsel: Mac? (1 punt)

Antwoord Zoon van

087 Hoe heet de bewakingseenheid in het Vaticaan? (1 punt)

Antwoord Zwitserse Garde

088 Hoe heet de hoofdtrainer van Uno Animo 1? (1 punt)

Antwoord Rick van Loon

089 Welk proces wordt beschreven?; 'Het uitschuren van het landschap door water en/of wind". (1 punt)

Antwoord Erosie

090 Wat is de voor- en achternaam van de mannelijke eigenaar van De Kiosk?? (1 punt)

Antwoord Frans Timmers / Jan van Besouw



091 Wie vermoordde John F. Kennedy? (1 punt)

Antwoord Harvey Lee Oswald

092 Welke club werd het vaakst kampioen in de Engelse Premier League? (1 punt)

Antwoord Manchester United

093 Wat is de echte naam van zangeres Lady Gaga? (1 punt)

Antwoord Stefanie Germanotta

094 Uit welk land komt de hotdog oorspronkelijk? (1 punt)

Antwoord Duitsland (Frankfurt)

095 Als welk typetje kwam André van Duin op bezoek bij bekende Nederlanders in de André van Duin
Show? (1 punt)

Antwoord Gerard van Bezij

096 Hoe heet de stichting die de grootste villa van Loon op Zand beheert? (1 punt)

Antwoord Stg. Jacques de Leeuw

097 Voor hoeveel betaald voetbalclubs kwam dorpsgenoot Mats van Huijgevoort uit? (1 punt)

Antwoord 4 (Feyenoord, Willem II, FC Den Bosch, Excelsior)

098 In welk jaar werd het Kraokfestival voor het laatst georganiseerd? (1 punt)

Antwoord 2018

099 Hoeveel personen heb je nodig voor een 'Tower Bridge'? (1 punt)

Antwoord 3

100 De hoeveelste editie van de Loonse Dorps Kwis is dit, corona edities niet meegerekend? (1 punt)

Antwoord 5e
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Reglement Loonse Dorps Kwis 2022
1. Algemeen

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
1. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 15 personen
2. Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie

aanmeldingsformulier.
3. Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Loon op Zand en is minimaal 18 jaar.
4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamcaptain.
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. Inschrijven

1. Inschrijven voor DLDK dient te gebeuren tijdens de vooraf gecommuniceerde inschrijfperiode.
2. Wanneer er meerdere teams onder dezelfde teamnaam inschrijven wordt eerst gekeken naar de eerste deelname en

daarna op basis van de volgorde van inschrijving.
3. Tijdens de inschrijving dient het inschrijfgeld direct te worden voldaan. Dit kan contant of per Tikkie.
4. Indien een team gebruik maakt van een gratis deelname bij sponsoring zal het inschrijfgeld worden gerestitueerd wanneer

de sponsorgelden zijn voldaan.
5. Na de inschrijving vindt geen restitutie van het inschrijfgeld meer plaats anders dan bovenstaande.
6. De organisatie behoudt zich het recht voor om teams na de inschrijfperiode onder voorwaarden in te laten schrijven.

4. Deelnemen
1. Alvorens de kwis begint krijgt de teamcaptain informatie over de kwisavond.
2. De teamcaptain is verantwoordelijk voor verdere verspreiding van het reglement en overige, door de organisatie verspreide

informatie.
3. Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels voor DLDK uitgedeeld.
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.
5. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekje niet tijdig ophalen of

(onjuist) inleveren.
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.

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

8. Het boekje dient bij inleveren per categorie aan elkaar geniet, op volgorde, ingeleverd te worden.
5. Verkeer

1. 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 strafpunten
worden toegekend per geconstateerde overtreding.

2. 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.

6. AVG
1. De organisatie vraagt bij inschrijving en voor de start van de kwis diverse gegevens op te geven. Teamnamen en

teamcaptains worden tijdens de kwisavond 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.

2. Tijdens de 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. 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.

7. Punten en uitslag
1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwis op hun juistheid beoordeeld en voor elke

vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend.
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.
3. De bekendmaking van de uitslag van DLDK zal plaatsvinden op de feestavond in De Wetering.
4. De uitslag van DLDK is bindend en staat niet ter discussie.

8. Tenslotte
1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan DLDK.
2. Deelnemen aan DLDK is geheel op eigen risico.
3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te

nemen.
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Digitaal inleveren
 Dit jaar 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 uitgereikte tas inleveren. De tas dient samen met het kwisboek te
worden ingeleverd.

Inleveren van het kwisboek
Het inleveren van het kwisboek met antwoorden dient te gebeuren tussen 23.00 en 23.30.

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 ‘Sport & spel’  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 de radio, in de Kiosk. Zij zijn
bereikbaar voor technische vragen over de kwis. Niet voor antwoorden uiteraard. Het crisiscentrum is te
bereiken op het volgende telefoonnummer:

06-83275107
Contact
Voor sfeerfoto's van de kwisavond en overige zaken kunnen jullie gebruik maken van ons
algemene e-mailadres:

info@loonsedorpskwis.nl
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 Let op! 1 teamlid gaat naar de Kuip voor het spel Op de latten. Stuur het sportiefste
teamlid. 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 Willibrordusstraat 73 voor het spel Dat
smaakt naar meer. In het tijdschema, op de volgende pagina's, staat aangegeven
hoe laat jullie beste fijnproever van het  team verwacht wordt. Vergeet niet om de
paarse deelnamecoupon mee te nemen.De scores/antwoorden van deze opdracht,
worden genoteerd op de spellocatie.

 Let op!! Deze opdracht bevat alcohol!!!

 Let op! 1 teamlid wordt verwacht bij Manege van Loon. Hier spelen jullie het spel Hou
‘m recht. We verwachten jullie meest flexibele teamlid. In het tijdschema, op de
volgende pagina's, staat aangegeven hoe laat jullie daar moeten zijn. Vergeet niet om
de blauwe deelnamecoupon mee te nemen. De scores/antwoorden van deze
opdracht, worden genoteerd op de spellocatie.

 Let op! 2 teamleden gaan naar het plein voor de Kiosk voor de opdracht Kappen
nou… Welke twee teamleden kunnen krachtig samenwerken? In het tijdschema,
op de volgende pagina's, staat aangegeven hoe laat jullie team aan de beurt is.
Vergeet niet om de oranje deelnamecoupon mee te nemen. De scores/antwoorden
van deze opdracht, worden genoteerd op de spellocatie.

 
 Let op! 1 teamlid wordt verwacht op  de Hogesteenweg de dam in tussen

huisnummer 36 en 38 voor het spel Mag het een onsje meer zijn? Stuur jullie
nauwkeurigste teamlid. 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! Tussen 19.30 en 21.00 uur heeft 1 lid van jullie team vrije inloop voor een
opdracht in een garagebox aan de Ursa Major (tegenover nr. 18) De
scores/antwoorden van deze opdracht, worden genoteerd op de spellocatie.

 Let op! 1 teamlid moet om 21.30 uur aanwezig zijn bij de Wetering. Hier vindt de
Geheime opdracht plaats. Wie van jullie heeft het altijd warm? Vergeet niet om de
rode deelnamecoupon mee te nemen. De scores/antwoorden van deze opdracht,
worden genoteerd op de spellocatie.
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Nr. Teamnaam de Kuip Kioskplein
Hoge

Steenweg 42
Manege van

Loon
Willibrordus

straat 73

tussen tussen tussen tussen tussen

1 De Andromedanen 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

4 People from the block 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

5 Per Consumptie Wijzer 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

6 De Swaan met de broek aan 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

7 Nou breekt mijn klomp! 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

8 De vuile vinger 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

10 Blozers 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

11 A Lucky Strieck 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

12 De Kuiten 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

13 Team Import 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

14 TuttiFrutti 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

15 Jetzt geht's LOZ 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

16 Sophia's Secret 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

17 De Looners 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00

Nr. Teamnaam de Kuip Kioskplein
Hoge

Steenweg 42
Manege van

Loon
Willibrordus

straat 73

tussen tussen tussen tussen tussen

18 Borrelclub 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

19 Team de Vlinderboom 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

20 Net nie de Leste 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

21 Les Quizerables 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

22 ge wit nie 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

24 Nog 1tje dan 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

25 Witte gij’t 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

26 Pak 'm Beet 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

27 Net te weinig! 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

28 Lest Best 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

29 Mens Joep 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

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

31 Madiwodo 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

32 KwisNiks 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

33 Nondetjuukes 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00

34 Bier & Bitterballen 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00
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Nr. Teamnaam de Kuip Kioskplein
Hoge

Steenweg 42
Manege van

Loon
Willibrordus

straat 73

tussen tussen tussen tussen tussen

36 Team Hector & Geers 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

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

38 We gaon Los kids 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

39 I got Bitches 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

40 Mallemolens 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

42 De Gouden Leeuwtjes 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

43 Disney niks 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

44 Blusploeg 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

45 de Skottelsletten 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

47 Vondstendrairy's 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

49 OnderDaanen 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

50 The Busy Beezzz 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

51 Team Clever 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30

Nr. Teamnaam de Kuip Kioskplein
Hoge

Steenweg 42
Manege van

Loon
Willibrordus

straat 73

tussen tussen tussen tussen tussen

54 Nie Nix Nie 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

56 Carpe Diem 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

57 Stamhuys 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

58 Merry Kwismas 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

59 De sterke arm 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

61 gekkehuis tyfuszooi 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

62 De superbuurtjes 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

63 Kwodektwies 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

64 De Witte Raaf 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

65 Huh?! 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

66 Titties on Tour 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

67 De Nieuwkomers 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00

68 T Zooike 21.00 – 21.30 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00
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Nr. Teamnaam de Kuip Kioskplein
Hoge

Steenweg 42
Manege van

Loon
Willibrordus

straat 73

tussen tussen tussen tussen tussen

69 Zandmannetjes 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

70 De Bockereijders 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

71 Gatochfietsen 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

72 De godenzonen van Mariska 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

73 Komkommernieop 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

74 (On)voldoende Motivatie 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

75 "De Taurus Gang" 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

76 De Trotters 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

77 De Loontjes 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

78 De Duveltjes 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

79 Brand en Co 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

81 Mix 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

82 D.A.W. 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

83 Aaier Nor Paose 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

84 Plumbie 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

85 Pinten boven Punten 21.30 – 22.00 19.30 – 20.00 20.00 – 20.30 20.30 – 21.00 21.00 – 21.30

pagina 11



Deelnamecoupon Deelnamecoupon

Op de latten Dat smaakt naar meer

Teamnummer:

Teamnaam:

Teamnummer:

Teamnaam:

De Kuip Willibrordusstraat 73

Deelnamecoupon Deelnamecoupon

Mag het een onsje meer zijn Kappen nou…

Teamnummer:

Teamnaam:

Teamnummer:

Teamnaam:

Hogesteenweg 42 Kioskplein

Deelnamecoupon Deelnamecoupon

Hou hem recht Geheime opdracht

Teamnummer:

Teamnaam:

Teamnummer:

Teamnaam:

Manage van Loon Weteringplein
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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:

06-83278911
Hoewel er door de avond heen diverse opdrachten zijn, zijn de volgende tijden erg belangrijk! Op deze
momenten vinden er namelijk belangrijke mededelingen plaats:

20.00: belangrijke mededeling.
20.30: vragenronde via de radio.
21.30: vragenronde via de radio.
22.00: belangrijke mededeling.

De antwoorden van de vragenrondes kun je hieronder kwijt.

20.30 Welk woord kun je met de verkregen letters maken? Elke correcte letter telt dus je hoeft niet alle
letters te gebruiken. (10 punten)

Antwoord
1. Diskjockey

21.30 Welke personen waren er te horen? (4 punten)

Antwoord
1. Rene Karst

2. André Kuipers
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001 De Loonse Dorps Kwis is niet compleet zonder een goede teamfoto. Uiteraard is al
van mijlenver te zien dat er in jullie huis gekwist wordt. Maak een teamfoto voor jullie
huis.  (30 punten)

Daarop moet minimaal te zien zijn:

● alle teamleden
● de teamnaam
● het teamnummer
● iets in het winterthema
● een sneeuwschep

Antwoord Foto (5) Teamleden (5) Teamnummer/naam (5) Winterthema (10) Sneeuwschep (5)

002 Over het ontstaan van Padel zijn veel verschillende verhalen te vinden. Even zoeken op internet
levert je al snel 74,4K aan hits op. Een van de snelstgroeiende sporten van Nederland en ook in Loon
op Zand zeer populair. (3 punten)

1. Wie was het 100ste padellid bij onze plaatselijke racketsportvereniging?
2. Hoe heet het pleintje waar de padelbanen aan liggen?
3. Welke 4 spelers uit de top 100 van Nederland stonden tegenover elkaar in de finale van Loon

op Zand open 2021

Antwoord
1. Tommy Boom

2. Rambla del Ad

3. Nick Demin, Stijn Simons, Boris Oomes en Jaap Smit

003 Tijdens de meest recente Olympische Zomerspelen haalde Nederland veel medailles. Echter ook veel
4de plaatsen. Weet jij nog op welk onderdeel/discipline die 4de plaatsen werden behaald?  (9
punten)

1. Paardensport 4. Zwemmen teams 7. Judo

2. Triatlon teams 5. Atletiek 8. Zwemmen individueel

3. Handboogschieten 6. Wegwielrennen 9. Zeilen

Antwoord
1. Springtoernooi Landenteams / Springen 6. Wegwedstrijd (Mannen)

2. Gemengde team / Mixed Relay / Gemengde Estafette 7. Gemengd team

3. Mannenteam / Recurve 8. 50m. vrij (Dames)

4. 4x100 m. vrij (Dames) 9. Finnklasse

5. 4x400 m. (Gemengd)

004 Het afgelopen jaar werden in Peking de Olympische Winterspelen gehouden. Ze waren erg succesvol
voor de Nederlandse schaatsers. Bij elk onderdeel kregen de eerste 8 een Olympisch diploma.
Stel dat  de  winnaars 8 punten krijgen; de nrs. 2 krijgen 7 punten t/m de nummers 8 die 1 punt
krijgen.  Hoeveel punten verzamelden de Nederlandse schaatsers in totaal? In het geval van een team
krijg je maar 1 keer punten per plaats (3 punten)

Antwoord 1. 173

pagina 15



005 In Loon op Zand wordt wat afgesport en gespeeld. Maar geen spel zonder regels! Je ziet hier enkele
passages uit reglementen van diverse Loonse sportevenementen of verenigingen. Over welk
evenement of welke vereniging gaat ieder stukje tekst? (14 punten)

1,

2,

3.

4.

5.

6.

7.

Antwoord 1. Tennisvereniging TV Loon op Zand 5. Uno Animo

2. Loonstars 6. Volleybalvereniging SetUp

3. Bridgeclub BC Loon op Zand 7. POZO / Cochonnetclub

4. Scouting PSG

pagina 16



006 Hoeveel punten scoor je met deze woorden op dit scrabblebord.
Score volgens scrabble aanwijzingen, waarbij het 1ste woord: CORONA dubbel telt. (20 punten)

Antwoord
1. 191 punten

007 In 2021 kwam Lego Masters weer terug op TV. In deze tv-show creëerde teams
schitterende bouwwerken met Lego, elke aflevering in een ander thema. Hebben
jullie goed opgelet? Aan jullie de taak om onderstaand logo van de Loonse
Dorpskwis na te bouwen met Lego. Stuur je foto in met minimaal 1 teamlid op de
foto. (20 punten)

Antwoord Foto (5) / Teamlid (5) / Hamers & Vraagtekens (5) / Letters (5)
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008 Jan van Haasteren heeft zijn eigen stijl binnen het puzzelwereldje. Erg drukke afbeeldingen met
heel veel personen erop. Maar elke puzzel van Jan bevat één of meerdere kenmerken die terugkeren
in bijna al zijn puzzels. Dit zijn o.a. een haaienvin, een Sinterklaas, een kunstgebit, een glas met een
tandenborstel er in, een zaag, een slak, een periscoop, een papieren vliegtuigje, een zwart/witte kat
en de zogenaamde handjes. We vragen jullie om in deze afbeeldingen op zoek te gaan naar de
kenmerken die je hieronder ziet.

Omcirkel de kenmerken duidelijk in de plaatjes (16 punten)

Antwoord Lever deze vraag in in het tasje.

009 Je ziet hier een aantal sporters/sportclubs. De vraag is wat ze als bijzondere gemeenschappelijke
factor hebben (behalve dat het bv. voetballers of wielrenners zijn). (20 punten)

1. Martin Jol – Aad Mansveld – Jan Klaasens – Pierre Massy
2. Kees Verkerk – Ard Schenk – Eric Heiden – JanOlav Koss
3. Jan van Dijk – Jo Bonfrere – Harry v.d. Ham – Rene Trost
4. Pitssburg Pinguins – Detroit Redwings – Edmondon Oilers – Montreal Candians
5. Chris Evert – Maria Sjarapova – BillyJean King – Steffi Graf
6. Sherida Spitse-  Lieke Martens – Shanice v.d. Sanden – Viviene Miedema
7. Vincenzo Nibali – Felice Gimondi – Chris Froome – Jacques Anquetil
8. Eddy Eagel – Clara Hughes – Eddy Eagan – Lauryn Williams
9. Anderlecht – Aston Villa – Atletico Madrid – AZ
10. Jens Voigt – Rohan Dennis – Bradley Wiggins – Victor Campenaerts

Antwoord
1. STANDBEELDEN van voetballers

2. Tweevoudig winnaar Oscar Matys TROFEE, schaatsen

3. Voetbalclub ICONEN

4. Tweevoudig winnaar STANLEY CUP, ijshockey

5. Winnaars GRAND SLAM

6. Voetbalsters, gespeeld voor HEERENVEEN

7. Winnaars 3 GROTE WIELERRONDEN

8. DEELNEMERS aan zowel Olympische Zomer- als winterspelen

9. In 1 seizoen zowel landskampioen als bekerwinnaar, voetbal

10. Houders WERELDUURRECORD, wielrennen

pagina 18



010 Onze lokale held Ad Leermakers voltooide in 2021 voor de 50e
keer de Nacht van Loon. Een hele prestatie waar wij ons petje
diep voor afnemen! Er waren in september ook andere
deelnemers waarvan je er hier twee ziet.  (2 punten)

1. Noem beide namen van deze deelnemers.

Onze dorpsgenoot Joris van Lier heeft tijdens de 51e Nacht
van Loon in 2022 op de fiets deze Loonse wedstrijd volbracht

2. Hoeveel kilometer fietste hij in 15 uur?

Antwoord
1. Peter Asselman (winnaar) & (An)toon van Dongen (deelnemer)

2. 146,6 km

011 In Loon op Zand kun je natuurlijk naast de grote en kleine ronde van de Nacht van Loon ook heerlijk
rondjes fietsen in onze omgeving. Hieronder vind je zo’n rondje rondom het dorp, maar hoeveel
kilometer is het totale rondje eigenlijk?

Omcircel bij ieder rondje het juiste antwoord (9 punten)

Gebruik de QR code om nog 2 rondjes te zien en een groter formaat van deze afbeelding

Antwoord
1. 6,44km / 8,11km / 10,22km / 12,22km

2. 22,81km / 24,61 km / 26,51km / 28,21km

3. 16,88 km / 19,11km / 23,66km / 25,33km
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012 Een elftal van Uno Animo in de loop der jaren. Wie zijn de 11 spelers/trainers?  (24 punten)

Antwoord 1. Gerard Spapens 7. Rick van Loon

2. Koos Coomans 8. Harrie v.d. Velden

3. Theo Spapens 9. Karel Pijnenburg

4. Job Boons 10. Jan Meier

5. Harrie Leermakers 11. Walter van Noije

6. Henk Steer 12. Cees van Loon

013 Sens Gezondheidszorg is al jaren een trouwe en trotse sponsor van
de Loonse Dorps Kwis. Uiteraard staan zij weer voor je klaar als je
net iets te enthousiast hebt geKwist of te fanatiek de piste af bent
geweest; bij Sens weten ze alles van het menselijk lichaam! Maar wat
weten jullie er van? (2 punten)

1. Vanavond gebruik je uiteraard je koppie bij het maken van de
Kwis. Maar hoeveel gaten zitten er eigenlijk in je schedel?

2. Je kunt bij ons ook terecht voor de
behandeling van rugklachten en wanneer
je hernia-klachten hebt. Gelukkig hoef je
ondertussen niet stil te zitten! Welke
positie raden wij aan voor vrouwen met
een hernia?

Antwoord 1. 12 gaten 2. Positie 1
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014 Bananen, appels en peren kennen we allemaal. In tropische oorden hebben ze echter nog hele
andere fruitsoorten. Kennen jullie de namen van de fruitsoorten op deze afbeeldingen? (9 punten)

Antwoord 1. Kiwano of gehoornde meloen 6. Ramboetan

2. Pandanus / Schroefpalm / Hala Fruit 7. Taba Coumba

3. Bittermeloen / Sopropo 8. Granaatappel

4. Pitaya of Dragon fruit 9. Physalis (peruviana) / Ananaskers / Goudbes / Kaapse bes

5. Mangoestan / Mangosteen
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015 Vlees, er is veel over te doen de afgelopen tijd. Is het niet vanwege de uitstoot, dan is het wel om het
gebruik ervan. Vleesvervangers, vegetarisme, veganisme, vleesschaamte en mensen die zweren bij
hun stukje vlees. Voor die mensen is de volgende vraag. Je ziet hieronder een ‘leeg varken'. Teken in
het varken op de juiste plek het cijfer waar het betreffende stuk vlees voorkomt. Uiteraard is er een
kleine marge, ieder varken is immers anders. (5 punten)

1. schenkel
2. varkenshaas
3. zult
4. spareribs
5. oester

Antwoord

016 Niet alleen kapsels kunnen pittig zijn, eten ook! Heet soms zelfs! Zet de onderstaande 'heetheden' op
volgorde van 'heetheid'.. Hoe lager, hoe minder heet het product is. Begin met de heetste en eindig
met de minst hete (3 punten)

1. Jalapeño
2. Tabascosaus van tabascopeper
3. Habanero
4. Suiker
5. Carolina Reaper
6. Pepperspray

Antwoord 1. 6 - 5 - 3 - 1 - 2 - 4 of 5 - 6 - 3 - 1 - 2 - 4

017 In de Loonse lockdown werd er veel gewandeld, veel geknuffeld, maar stond men
ook zeker veel in de keuken. Dat belooft wat! Waar zie je hier het logo van. (1
punten)

Antwoord 1. Loon Aan De Kook
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018 Harrie Stokwielder, een vermaarde natuurfotograaf maakte foto's van vogels in de Loonse en
Drunense duinen. Welke wild gevogelte herken je? (18 punten)

Antwoord 1. Blauwborst 6. Korhoen

2. Bonte specht 7. Rietgors

3. Boomklever 8. Roodborstje

4. Bosuil 9. Zwarte Specht

5. Gekraagde roodstaart
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019 Het is heerlijk om bij een winterse kwis een kopje thee te drinken. Wie weet ben je dit wel aan het
doet tijdens het maken van de kwis, kijk dan snel op het label want we hebben de volgende vraag.

Zoek in je voorraad theezakjes hetzelfde Thee Topic (Label) als op de foto en plak het in het vakje
hieronder (20 punten)

Antwoord

020 Tja, hoewel het mager gesteld is met het Loonse horeca aanbod is er gelukkig toch genoeg te
krijgen in ons dorp. Hieronder zie je enkele producten die je kunt kopen in de winkel of kunt
bestellen in de lokale horeca. Noem per gerecht de plek waar deze te koop is. (8 punten)

1. Hazebol 5. Vulkano

2. Zuivel uit Heukelom 6. Gebakken banaan

3. De Schout van Loon op Zand 7. DeMuerte Gold

4. Big American Burger 8. 'Champignons-Paprika-Prei-Ui'

Antwoord 1. De Kiosk 5. Aspendos

2. Thijs van Loon 6. De Mandarijn / Wok Of King

3. Mitra 7. Brilliant Bottles

4. 't Pleintje 8. De Financiën

021 Iets op TV verkopen is meer iets voor overdag of in de late uurtjes maar niet voor tijdens de kwis.
Vandaag is dat anders want de opdracht is: Maak een zelfgemaakte "Tell Sell" reclame. (30 punten)

De regels:
● Presenteer met minimaal 1 persoon in maximaal 2 minuten een 'winters' product.
● Laat in minimaal 3 voorbeelden zien, waarvoor en hoe dit product op een nieuwe manier

gebruikt kan worden ipv van het normale gebruik van het product.
● Gelet wordt op: Enthousiasme, verkooptechniek, originaliteit, na-synchronisatie).

Antwoord Lever deze opdracht digitaal in op de website.
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022 Ook al wonen wij niet in de grote stad, zelfs niet in een groot dorp, toch zijn er een aantal
marktlieden die op vrijdagochtend hun waren aanbieden op het Oranjeplein. Maar weten jullie ook
de namen van deze bedrijven? (5 punten)

Antwoord 1. Rijnen (vis) 4. Jolikaas (Kaas)

2. 't Stoepje (brood) 5. Van Berkel (Kip)

3. Dennis Hesselberth (groente en fruit)

023 Als je door de supermarkt loopt en je naar de artikelen kijkt kijken ze soms ook ook naar je terug.
Hieronder zie je verschillende altijd vrolijke terugkijkers. Weet jij bij welk merk ze horen?  (18 punten)

Antwoord 1. Quaker 6. Croky

2. La Morena 7. Douwe Egberts

3. Birra Moretti 8. Bolletje

4. Iglo 9. Prince

5. St. Bernardus
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024 In het onvolprezen kinderprogramma Bassie en Adriaan reisden die clown en acrobaat de hele
wereld over en beleefden de mooiste avonturen. Je ziet hier zes beelden uit zes verschillende Bassie
en Adriaan avonturen. Geef van elk avontuur aan in welk jaar deze is uitgebracht. (6 punten)

Antwoord
1. 1992 4. 1978

2. 1994 5. 1987

3. 1989 6. 1982

025 Langstraat TV is te vinden op YouTube, maar haalt het niet bij andere YouTube kanalen. De volgende
vragen gaan over YouTube kanalen. (9 punten)

1. Welk YouTube kanaal is in 2012 opgericht en voert opdrachten uit die door eigen kijkers
worden bedacht?

2. Wie richtte dit kanaal op?
3. Welke deelnemer van alle seizoenen ‘Het Jachtseizoen’ had de beste score?
4. Welk voorwerp werd tijdens de Prankoorlog besmeerd met pindakaas?
5. Door naar het volgende kanaal; welke Nederlandse vlogger is sinds 2008 actief en is bekend

geworden door in het Engels games te spelen en hier commentaar op te leveren?
6. Hij is één van de grootste Nederlandse vloggers. Hoeveel volgers heeft hij?
7. Over wie gaan de volgende woorden? '1,80 m', 'Ellen DeGeneres' , 'Vissen', 'Uden'
8. Welke Nederlandse YouTuber, geboren in het jaar van de laatste Elfstedentocht, heeft een

bekende broer welke te zien is op de NPO en YouTube en die zelf bekend is geworden door
commentaar te leveren op Nederlandse programma's zoals Temptation Island, The Bachelor,
First Dates en vele andere. Hij heeft ook wat online programma's gepresenteerd.

9. Deze vlogger kan genomineerd worden voor een Gouden Kalf, is te vinden bij de Bruna,
knalde in 2017 door een magische grens en bestelt dialecttechnisch geen 'ijs' maar 'ies'.

Antwoord 1. Stuk TV 6. 14,9 miljoen (23 september 2022)

2. Giel de Winter 7. Nikkie de Jager / Tutorial

3. Humberto Tan 8. Rijk Hofman

4. Een fiets (zadel) 9. Dylan Haegens

5. Kwebbelkop / Jordy vd Bussen

pagina 28



026 Het hoogte punt van de Gaypride is de Canal Parade, hier zijn elk jaar veel BN’ers aanwezig. Welke
BN'ers vieren op deze foto's de Gaypride? (6 punten)

Antwoord
1. Mark van Eeuwen 4. Gordon

2. Derek Ogilvie 5. Ellie Lust

3. Elize van der Horst 6. Willem -Jan Schrama

027 Vroeger huurden we videobanden bij de videotheek, tegenwoordig hebben we streamingdiensten.
Voor een klein bedrag per maand heb je je eigen videotheek.  Onderstaande fragmenten komen van
deze streamingdiensten af, namelijk Netflix. Uit welke film komt dit fragment? In welke minuut
komt dit fragment voor? (18 punten)

Antwoord
1. White Chicks minuut: 58-59 4. Shrek (4) voor eeuwig en altijd minuut: 35-36

2. New Kids Turbo minuut: 11-12 5. Dirty Dancing minuut: 44-45

3. Mathilda minuut: 41-42 6. Jurassic Park minuut: 29-30
Stond niet meer op Netflix
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028 Hoewel er vast vele beelden van diverse Loonse mensen circuleren op het internet halen deze
beelden het niet bij de faam die anderen hebben verworven met hun pikante beelden.

Hieronder zie je 16 woorden die te maken hebben met bekende natuurtapes. Maak uit onderstaande
woorden 4 setjes van 4 bij elkaar passende woorden (16 punten)

Vivid Entertainment
Jan van Noorwegen
Boy George
Emmapassage
2007
Werkstraf
I Hit It First
Biecht

Eendevanger
Snickers
Michel V.
Kim Holland
Shemale
William Ray Norwood
La Paay
Sjors Peter

Antwoord
1. Kim Holland 3. Michel V.

Jan van Noorwegen La Paay

Biecht Werkstraf

Emmapassage Eendevanger

2. Snickers 4. William Ray Norwood

Sjors Peter Vivid Entertainment

Shemale I Hit It First

Boy George 2007

029 Vroeger had je de dorpsomroeper, maar tegenwoordig zijn er vele manieren om de Loonse mens te
bereiken. We kozen twee mediaplatforms uit waarop diverse personen te horen zijn, namelijk vier
radio DJ's en vier vloggers die uitzenden via YouTube.

Op de site vind je een kopje waar je de audiofragmenten kunt beluisteren. Noem de voor- en de
achternaam die deze bekende artiesten gebruiken op hun platform. (8 punten)

Antwoord

1.

Radio DJ’s

Frits Spits 3. Giel Beelen

2. Gerard Ekdom 4. Jan van Veen

1.

Vloggers

Dylan Haegens 3. Nikkie de Jager/Nikkietutorials

2. Gerard Joling 4. Yvonne Coldeweijer/Life of Yvonne
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030 Het is allemaal begonnen op Broadway maar ook in ons land zijn ze een grote hit en een veel genoten
uitje. Heel veel musicals hebben groot succes gekend.
Hieronder staan stukjes van de promotieposters van een aantal bekende musicals. Kunnen jullie ons
vertellen welke het zijn? (15 punten)

Antwoord 1. Anastacia 9. The Phantom of the Opera

2. Cabaret 10. West Side Story

3. Les Miserables 11. Ciske de Rat

4. My Fair Lady 12. Wicked

5. Cats 13. Soldaat van Oranje

6. Miss Saigon 14. Mamma Mia

7. Evita 15. Petticoat

8. Saturday Night Fever
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031 Ondanks dat de online streamingdiensten aanzienlijk minder abonnees hebben na de corona
groeispurt, blijven TV series populair onder jong en oud.  Raad welke TV series worden uitgebeeld
door de emoticons.. (16 punten)

1. ❤🛳 9. 🪳
2. 🕗🕤 10. 🦑🎮
3. 🥇🏖 7. ⚫🌷
4. 🏠♥♠ ♦ ♣🃏 12. 🐟🅰🐟
5. ✖📁💾 13. 🥳
6. ➕ 14. 🔴💡
7. ❌ 15. 🤺❤
8.  16. 👁🍏🍎🍏

Antwoord 1. Love boat 9. Luizenmoeder

2. GTST 10. Squid game

3. Goudkust 11. Zwarte tulp / Black tulip

4. House of Cards 12. Vis a vis

5. X Files 13. Meisje van plezier

6. Married with children 14. Red light

7. Divorce 15. Vechtershart

8. Hollands hoop 16. Oogappels

032 Nederland heeft een rijke historie aan bands en duo's, maar de vraag is, ken je ze ook aan hun
voornamen? Om het niet te makkelijk te maken hebben we van sommige namen alleen de eerste
letter en hun geslacht gegeven. (8 punten)

1. Jan, Jan, Jan, J. (m), Dick, C. (v) 5. Anne, Annelies, J. (v), Joost, B. (m), Jan Peter

2. Emerson, J. (m), J. (m), Edson, Melvin 6. Jaap, Jan, R. (m)

3. Ramon, Theo 7. Ray, Anita

4. D. (v), Hilde, Ber, Noutd, Thijs 8. Ernst, Jan, Carel, H. (m), Joost, Piet

Antwoord
1. BZN 5. Krezip

2. Broederliefde 6. 3Js

3. Charly Lownoise & Mental Theo 7. 2 Unlimited

4. Ogham 8. Doe maar
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033 Clever bestaat inmiddels uit twee groeiende bedrijven. Clever Finance
voor administratieve en fiscale zaken. Clever Business Partners voor
complexe financiële vraagstukken en interim opdrachten. Het intensief
samenwerkende team bestaat uit 10 professionals. Noem de voor- en
achternamen van 5 van hen die momenteel in de gemeente Loon op
Zand wonen. (2 punten)

Antwoord
1 - 5. Nick Clemens

Toby Verlouw
Ronald Sterrenburg
Sepp Hamers
Rens Mols
Claudia Kivits
José Clemens

034 Ons dorp is, net als zowat de hele wereld, in een strenge lockdown gegaan. Het was stil op de straten
en pleinen, tenzij je je speakers af had gestemd op Radio LOZZZEO!

De organisatie van deze Kwis heeft in coronatijd enige afleiding proberen te bieden met een
radiostation. Vele honderden dorpsgenoten wisten deze Loonse piratenzender te vinden.

De volgende vragen gaan over dit houtje touwtje station. (6 punten)

1. Hoeveel weekenden achter elkaar is er uiteindelijk radio gemaakt?
2. Waar bevond zich de 'geheime' studio van Radio LOZZZEO?
3. Hoe heette het sportprogramma op de zondagochtend?
4. Hoe heette het gelegenheidsteam wat achter het personage Master Jeng zat, die met

cryptische boodschappen en cadeau's de DJ's verrastten?
5. Enkele DJ's hebben een lange geschiedenis in de Loonse radiopiraterij. Zo waren daar DJ's

Toon Leermakers en Geert van Dongen die in de jaren '80 radio maakten. Wat waren hun
vroegere radionamen?

6. Met welk nummer werd iedere zondagavond steevast afgesloten?

Antwoord
1. 5 weekenden

2. De Kuip, Loon op Zand

3. Langs De Zijlijn

4. De Prijzenharkers (Marina, Ralph, Johan, Edwin, Nicole, Gert)

5. Ben Diller en Bart Fixx

6. We'll Meet Again - Vera Lynn
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035 Er is veel te doen rondom het Loonse Theater de Wetering, 9.1 miljoen euro moet het nieuwe plan
gaan kosten. Wellicht lijkt de indeling op onderstaande theater plattegronden.

Welke theater plattegronden zijn afgebeeld? Plattegrond 3 bevindt zich buiten onze landsgrenzen,
de overige plattegronden bevinden zich op Nederlandse bodem. (18 punten)

Antwoord
1. De Leest 4. 't Speelhuis

2. Chassé 5. De La Mar

3. Scala 6. Wilminktheater

036 Hoewel we voorheen naar de Bank gingen voor geldzaken, zijn veel
inwoners er nu te vinden om fit te worden en te blijven.

Op 5 september 2015 opende Easyfit haar deuren voor het eerst in Loon
op Zand. Easyfit Loon op Zand heeft een ruim aanbod waardoor zij
iedereen kunnen ondersteunen om zijn of haar doel(en) te behalen.

Zo kun je er onder andere trainen met een zogenaamd cirkel concept. Dit
zijn 8 slimme krachttoestellen die met elkaar een ultieme training bieden
voor alle grote spiergroepen van het lichaam, waardoor je binnen 30
minuten een complete workout doet. Hoe heet dit cirkel concept? (1 punt)

Antwoord 1. EGYM
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037 Een beetje film heeft een kleine portie 'beschaafde' erotiek. Hier zie je 9 fragmenten uit bekende
nationale en internationale films. Noem de juiste film.  (18 punten)

Antwoord 1. Flodder 6. Showgirls

2. Turks Fruit 7. Oesters van Nam Kee

3. Brokeback Mountain 8. Ghost

4. Belofte van Pisa 9. The Notebook

5. Titanic

038 Wat ondertussen een begrip is in Loon op Zand tijdens Carnaval is het evenement 'Los in Loon'.
Tijdens dit door CV Loon op Stap georganiseerd evenement, komen vele carnavalsvierders naar de
kasteelweide om flink te hossen terwijl zij omringd zijn door carnavalswagens. (4 punten)

1. Welke artiesten traden op tijdens de meest recente LOS in Loon?
2. Er was een speciaal drankje te verkrijgen dat vergelijkbaar is met Flügel, hoe heet dit

drankje?
3. Wat betaalde je voor 1 muntje?
4. Welk openingslied werd er gedraaid?

Antwoord 1. Buren VD Brandweer, Ransom Fat Guys, Otto Wunderbar, DJ Martijn, Feest DJ Toob.

2. Flamingo's 4. Er was geen openingsnummer.

3. 2,50
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039 In Nederland zijn veel verschillende vlaggen in gebruik. Elke vlag heeft zijn eigen kleuren waardoor
hij heel herkenbaar wordt. Maar ken je de vlaggen nog wel als de kleuren veranderd zijn. Deze 6
Nederlandse vlaggen hebben nieuwe kleuren gekregen. Waarvan is de originele vlag? (12 punten)

Origineel Nu
rood limoengroen
blauw kastanjebruin
geel oranje
wit fuchsia
zwart geel
groen blauw

Antwoord
1. Nederland 4. Provincie Utrecht

2. Loon op Zand 5. Terschelling

3. Noord-Brabant 6. Middelsé Krite Waterschap

040 Money money money... Must be funny!

In februari 2002 is de euro als officieel betaalmiddel ingevoerd in de EU. We kennen ze in
verschillende groottes, munten en briefgeld. Hierbij de opdracht om zoveel mogelijk 20 eurocent
munten in te leveren uit verschillende landen. Het verzoek om van ieder land 1 stuk in te leveren,
maximaal 12. (24 punten)

De opbrengst schenken wij na de Kwis aan een goed doel!

Antwoord Lever deze opdracht in bij het kwisboek in het tasje.
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041 Van oost naar west....Brabant telt honderden grote en kleine plaatsen. Hieronder zie je diverse rijtjes met
plaatsnamen waarvan er telkens één niet in Brabant. Noem telkens de 'niet-Brabantse' plaatsnaam. (9 punten)

1. Dorpen met OUD
a. OUDGastel
b. OUDEmpel
c. OUDerkerk
d. OUDendijk
e. OUDHeusden

2. Nu met een echt bosch
a. VorstenBOSCH
b. OudenBOSCH
c. KoningsBOSCH
d. WijBOSCH
e. Den BOSCH

3. Dorpen op een DONK (heuvel)
a. Beek en DONK
b. MeerDONK
c. SoerenDONK
d. KelDONK
e. BoerDONK

4. Genoemd naar heiligen
a. SINT Oedenrode
b. SINT Agathe
c. SINT Geertruid
d. SINT Anthonis
e. SINT Hubert

5. Genoemd naar een bos (HOUT)
a. VoorHOUT
b. LiesHOUT
c. WernHOUT
d. MarieHOUT
e. ElsHOUT

6. Dorpen gelegen aan een beek
a. SamBEEK
b. StrijBEEK
c. SpauBEEK
d. VierlingsBEEK
e. StevensBEEK

7. Welke hun naam ontlenen aan 'hoeve"
a. WesterHOVEN
b. VEldHOVEN
c. EygelsHOVEN
d. BokHOVEN
e. RietHOVEN

8. In de buurt van veengebieden: MOER
a. MOERdijk
b. De MOER
c. MOERgestel
d. MOERstraten
e. MOERkapelle

9. Dorpen aan een landsverhoging: BERG
a. ZevenBERGEN
b. NieuwBERGEN
c. RijsBERGEN
d. SteenBERGEN
e. WagenBERG

Antwoord
1. Ouderkerk 6. Spaubeek

2. Koningsbosch 7. Eygelshoven

3. Meerdonk 8. Moerkapelle

4. Sint Geertruid 9. Nieuwbergen

5. Voorhout

042 Zomervakantie.. Helaas is dit alweer even achter de rug. De Kiosk heeft
met Het Loons Zomerfestival er in ieder geval voor gezorgd dat de
vakantie goed werd afgesloten. En misschien er ook voor heeft gezorgd
dat je je eerste school-/werkdag met een lichte hoofdpijn bent begonnen?

We kunnen bij deze in ieder geval mededelen dat er in 2023 een tweede
editie van het Loons Zomerfestival gaat plaats vinden bij De Kiosk. Op
welke datum zal dit evenement georganiseerd worden? (1 punt)

Antwoord 1. Zondag 27 augustus 2023
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043 Nederlandse gemeenten, ze zijn er is alle soorten en maten. Dat blijkt wel uit onderstaande
afbeeldingen. Op elke afbeelding staat een gemeente afgebeeld. Helaas zijn we er het noorden
vergeten bij te zetten dus dat zullen jullie zelf moeten uitvogelen. Welke gemeente staat er op het
plaatje? (16 punten)

Antwoord
1. Zandvoort 5. Baarle Nassau

2. Loon op Zand 6. Amsterdam

3. Zevenaar 7. Eersel

4. Woudenberg 8. Sudwest Fryslan

044 Het is een klassieker, maar blijft altijd leuk, terug naar het gevoel van toen: een speurtocht!. Ga het
dorp in om de volgende vragen te beantwoorden: (24 punten)

A. Hoeveel grote betonnen palen zie je in de voorgevel van de Venloene?
B. Hoeveel garageboxen staan er tussen de Gagarinstraat en de Ursa Minor.
C. Hoeveel straatnaambordjes van de 'Ambrosiusstraat ', staan er in de Ambrosiusstraat?
D. Hoeveel vogelhuisjes hangen er aan de voorgevels van de huizen in de
Grevenbroeckstraat aan de oneven kant?
E. Tel het aantal lantaarnpalen in de Kornetstraat.

Uiteindelijk willen we de uitkomst van de volgende som. Vul de antwoorden van de bovenstaande
vragen hier in bij de betreffende letter

Som: A+(B:E)xC-D= ?

Antwoord
A. 11 palen D. 27 vogelhuisjes

B. 22 garageboxen E. 2 lantaarnpalen

C. 5 straatnaambordjes Som. 39
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045 Er zijn zoveel steden op de wereld. Het leuke is, is dat je van hot naar her kan. Met de fiets, de auto,
de benenwagen.

Alles kan, maar om het antwoord te geven op onderstaande is een helikopter nodig. De hieronder
genoemde steden zijn hemelsbreed verwijderd van welke Europese stad? (8 punten)

Antwoord
1. Wenen 3. Barcelona

2. Rome 4. Tilburg

046 Te warm, te koud, te droog, te nat...qua weer is er altijd wel wat te klagen. Er zijn echter plekken op
aarde waar ze met meer extremen te maken hebben. Je ziet hier vier grafieken van klimaten die
ergens op aarde voorkomen. Gegeven zijn zeven verschillende klimaten. Vier daarvan passen bij de
klimaatgrafieken. Kies de vier juiste.

Je kunt kiezen uit: landklimaat, poolklimaat, toendraklimaat, gematigd zeeklimaat, woestijnklimaat,
savanneklimaat en tropisch regenwoudklimaat. (4 punten)

Antwoord
1. Woestijnklimaat 3. Landklimaat

2. Tropisch regenwoudklimaat 4. Toendraklimaat
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047 Hoewel we zelf ook wel eens van de kaart zijn, ontvangen we ook regelmatig kaartjes. Hieronder zie
je een kaart met de grootste plaatsen van Nederland zoals gebruikt wordt op middelbare scholen.
Hierop zie je de plaatsen van waaruit we afgelopen jaar kaartjes hebben ontvangen. Tel de eerste
twee cijfers van de postcodes van deze plaatsen bij elkaar op en schrijf het juiste antwoord
hieronder. (5 punten)

Antwoord
1. 370 (Emmeloord: 83, Gouda: 28, Hoogeveen: 79, Doetinchem: 70, Terneuzen: 45, Tilburg: 50, Zaandam: 15)

048 U denkt misschien na het zien van al deze vragen; die van de Loonse Dorps Kwis zijn gek geworden.
Dat is waarschijnlijk ook zo, maar het haalt het niet bij de gekte die is ontstaan op de woningmarkt.
Net zoals in de rest van ons land vliegen de woningen als warme broodjes over de toonbank.
Hieronder zie je vier afbeeldingen van Loonse huizen die de afgelopen tijd zijn verkocht. Noteer per
foto het adres. Noem daarnaast het huis met de hoogste oorspronkelijke vraagprijs en het huis met
de laagste oorspronkelijke vraagprijs. (18 punten)

Antwoord
1. Venloonstraat 13 3. Andromeda 45

2. Gerlachusstraat 26 4. Hertog van Brabantweg 32

Duurste Gerlachusstraat 26 Goedkoopste Hertog van Brabantweg 32
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049 Een belangrijke bezienswaardigheid en niet weg te denken uit Loon op Zand is wel de kerk van St.
Jans Onthoofding. Iedere inwoner van Loon op Zand is wel eens op onderstaande locaties geweest,
maar waar is dit ook alweer?

Geef op de plattegrond aan waar de foto genomen is  (18 punten)

Antwoord

De antwoordmogelijkheid van foto 3 is helaas niet op de plattegrond terecht gekomen
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050 Als we, in een gesprek, iets duidelijk of met meer nadruk aan willen geven, kunnen we gebruik
maken van uitdrukkingen. Kunnen jullie de missende woorden invullen? (15 punten)

1. Zo ....... als een biljartbal 9. Zo ....... als de mieren

2. Zo ....... als een aal 10. Zo ....... als een kanon

3. Zo ....... als het lang is 11. Zo ....... als een pier

4. Zo ....... als een huis 12. Zo ....... als een reiger

5. Zo ....... als een oester 13. Zo ....... als een bij

6. Zo ....... als glas 14. Zo ....... als een garnaal

7. Zo ....... als de beul 15. Zo ....... als een klontje

8. Zo ....... als een haring

Antwoord 1. kaal 9. arm

2. glad 10. doof

3. breed 11. dood

4. vast 12. dronken

5. gesloten 13. bezig

6. broos / helder 14. stoned

7. brutaal 15. klaar

8. droog

051 Sommige dames behoeven geen introductie. (2 punten)

1. Van welke vijf vrouwen zijn hier de gezichten afgeschermd?
2. Hoe worden zij ook wel als ensemble genoemd?

Antwoord 1. Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell en Claudia Schiffer

2. The 'Big Five'
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052 Soms zou je wel eens iets uit het raam willen gooien. Bij deze vraag mag je dat ook echt gaan doen,
de opdracht luidt:

Maak een film waarbij iemand een bal uit een raam op minimaal de eerste verdieping gooit waarna
deze op een trampoline stuitert en jullie hem daarna met een kruiwagen opvangen.
(30 punten)

Antwoord Ingeleverd (15) / Succesvol (15)

053 Films zijn een plaatje op zich. Hier hebben we een zestal schilderijen waarin een film, filmreeks of
acteur/actrice is verwerkt in een bekend kunstwerk.

Geef per kunstwerk aan wie is de originele kunstenaar is en welke film, filmreeks of acteur/actrice
erin is verwerkt.  (12 punten)

Antwoord

1.

kunstenaar:

Rodin

film, filmreeks of acteur/actrice:

Batman

2. Picasso Captain America

3. Edvard Munch Macaulay Culkin (Home Alone)

4. Vincent van Gogh Harry Potter

5. Andy Warhol Star Wars

6. Johannes Vermeer Scarlett Johansson
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054 Loon op Zand was fraai versierd afgelopen Kerstmis. Niet alleen binnen stonden de kerstbomen maar
ook buiten was op veel plaatsen kerstverlichting te vinden.

In welke straat vond je deze kerstverlichting?  (24 punten)

Antwoord 1. Armstrongstraat 7. Ursa Major

2. Ambrosiusstraat 8. Taurus

3. Ursa Major/Ursa Minor 9. Ecliptica

4. (Kruising) Kasteellaan/Oranjeplein/Kerkstraat 10. Hogesteenweg

5. van Hornestraat 11. Juweelstraat

6. Venloonstraat 12. Keizersplein

055 De cover van de 'LINDA' deed dit jaar heel wat stof opwaaien. Te veel borsten, te weinig borsten, te
witte borsten, te dunne borsten...
Gelukkig kiest ons dorpsblad Rond de Toren voor een veiligere weg. Hier zijn vijf gedeeltes van de
covers van het afgelopen jaar van Rond de Toren te zien. Noem per afbeelding de editie waarin zij
verschenen. (4 punten)

Antwoord
1. 5-2022 3. 2-2022

2. 12-2022 4. 9-2022
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056 Graffiti wordt door velen gezien als een vorm van vandalisme. Echter weet deze kunstenaar het om
te zetten in ware schoonheid. Je ziet een detail van elk kunstwerk. In welke stad is de originele
graffiti van Banksy gerealiseerd? (12 punten)

Antwoord
1. Parijs 4. Napels

2. Wenen 5. Galicia

3. Londen 6. Bristol

057 Kleuren is tegenwoordig ook een bezigheid voor veel volwassenen. Het kleuren op nummer kennen
we waarschijnlijk allemaal wel.

De kleurplaat die je in het tasje vind is echter anders. Je ziet van te voren niet wat je gaat kleuren, of in
dit geval, wie.

Kleur de kleurplaat en vul de naam van de persoon die er uit komt in bij deze vraag. (5 punten)

De vakjes zijn genummerd van 1 t/m 5. Welke kleuren je gebruikt is op zich eigen keuze maar werk
wel van donker naar licht en blijf in hetzelfde kleurgenre. Hierbij is 1 het donkerste en 5 het lichtste.

Antwoord 1. Elvis Presley
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058 We kennen allemaal de schilderijen van het huishouden van Jan Steen wel. Zo zijn er vele
groepsportretten geschilderd. Zoals andere jaren hebben we ook deze editie weer een foto opdracht
voor jullie. Kies uit deze portretten 1 schilderij dat jullie zo goed mogelijk proberen na te bootsen.
Maak hiervan een foto en lever deze in.

Er zijn punten te verdienen met het aantal personen, de kleding, de poses en de sfeer (25 punten)

1. Het vrolijke huisgezin (Jan Havicksz. Steen)
2. Bacchus (Caravaggio)
3. De anatomische les van Dr Nicolaes Tulp (Rembrandt)
4. American Gothic (Grant Wood)

Antwoord Foto (5) / Personen > 2 (5) / Kleding (5) / Pose (5) / Sfeer (5)

059 Amsterdam heeft z'n PC Hooftstraat, New York Fifth Avenue en wij hebben het Oranjeplein. Helaas
vind je hier weinig haute couture, maar om dat gat enigszins op te vullen hebben we de naam van
ons dorp geschreven in diverse lettertypes van bekende modemerken of winkels. Schrijf het juiste
modemerk/winkelketen op bij de juiste letter.  (18 punten)

Antwoord 1. L: Louis Vuitton 6. Z: Zara

2. OO: Hugo Boss 7. A: Adidas

3. N: Nike 8. N: Ray Ban

4. O: Tommy Hilfiger 9. D: Dior

5. P: Prada
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060 Hilversum heeft Edwin Smulders, Loon op Zand heeft Jacques Bertens. Onze Loonse dorpsfotograaf
legt in rap tempo nagenoeg elke hoek van ons dorp op de gevoelige plaat vast. Dat verdient een
eervolle vermelding én een vraag in onze Kwis! Je ziet 9 foto's, gemaakt door Jacques Bertens, van
Loonse evenementen of gebeurtenissen. Bij welke gebeurtenis is de foto genomen?  (9 punten)

Om je te helpen zie je hier een aantal keuzemogelijkheden. Om het niet al te makkelijk te maken
hebben we er drie evenementen bijgezet die niet terug te zien zijn in de foto's.

Expositie Marjan Horvers, Zicht op Loon, Valentijnsdag bij de Kiosk, Summerfair, Carnaval in de
Wetering, Expositie Place du Kiosk, Koningsdag, Kunst voor het raam, Burendag, JVW, Loonse
Garagesale, Bendefestijn Witte Kasteel

Antwoord 1. Zicht Op Loon 6. JVW

2. Loonse Garagesale 7. Summerfair

3. Burendag 8. Valentijn bij De Kiosk

4. Expositie Marjan Horvers 9. Kunst Voor Het Raam

5. Bendefestijn Witte Kasteel
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061 In de nabije omgeving van Loon op Zand bevinden zich een aantal musea.
Weet je de naam van het museum?  (18 punten)

Antwoord 1. Natuurmuseum 6. Noordbrabants Museum

2. Textielmuseum 7. Looiers Museum

3. Museum Vekemans 8. Gouverneurshuis

4. Museum De Roos 9. Nationaal Monument Kamp Vught

5. Museum De Pont
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062 Een bezoek aan Volendam is niet compleet zonder een foto in de typisch Volendamse klederdracht.
Je ziet verschillende afbeeldingen van personen in klederdracht uit hun land. Uit welk land komt de
kledij? (6 punten)

Antwoord
1. Japan 4. Denemarken

2. Sri Lanka 5. Armenië

3. Nieuw Zeeland 6. Afghanistan
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063 Liefde en erotiek ... is al zo oud als de mensheid. Hieronder staan 10 woorden die met liefde en erotiek
te maken hebben. Je hoeft alleen de letters goed te zetten.  (10 punten)

1. EEEOONLRRHP 6. LKSBSTTUEEIIIA

2. BCHCNTLUA 7. LCNRFOEIIE

3. BLNRPCEAU 8. NPMTTOIIEE

4. GRSTCLSGHNAAAEO 9. HLDGSSKDRIIUOEE

5. CRTCNRPEIAOO 10. DRFSCAAAIIO

Antwoord
1. Hoerenloper 6. Biseksualiteit

2. Nachtclub 7. Necrofilie

3. Parenclub 8. Impotentie

4. Geslachtsorgaan 9. Kuisheidsgordel

5. Pornoactrice 10. Afrodisiaca

064 De betekenis van een boodschap wordt door 55% bepaald door non-verbale lichaamstaal. Als wat
iemand zegt dan niet strookt met hoe iemand iets zegt dan hechten we het meeste belang aan de
non-verbale expressies. Hieronder zijn 3 signalen te zien, wat betekenen deze signalen?  (3 punten)

Antwoord
1. Bloods (Gang) 3. Koffie (bestellen)

2. Nog 50 bar
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065 De Weteringstraat in Loon op Zand staat ook wel bekend als 'D'n Uilenhoek'. Wanneer je door de
straat loopt en kijkt naar de daken, zal het je snel duidelijk worden waarom het deze bijnaam heeft
gekregen. Naast de bekende naam, heeft deze straat een rijke Loonse historie.  (5 punten)

1. Wat is de naam van het gebouw in de weteringstraat, waarin het afgelopen anderhalf jaar
verschillende exposities en andere activiteiten werden georganiseerd?

2. Wat is de naam van de initiatiefnemer?
3. Wat was de eerste functie van het gebouw toen het halverwege vorige eeuw in gebruik werd

genomen?
4. En wie was de eerste eigenaar hiervan?
5. Later kwam er in het gebouw een groothandel voor verf en behang. Wie was toen de

eigenaar?

Antwoord
1. Het Uilennest 4. P. van den Elzen

2. Hein Verschure 5. Gerard van Loon

3. Schoenfabriek

066 Gezien we deze editie in een mooie winterse sfeer zitten, hebben we hier een mooie opdracht voor
jullie. Maak een foto met een opgetuigde kerstboom met daarin:

● Verlichting
● Dorpskwis hanger
● Minimaal 5 kerstballen.
● Levende kindeke Jezus (Jong/Oud)
● Een piek in de top.

Bij, op of onder de versierde kerstboom, is een teamlid zichtbaar, met een kerstmuts op.
(50 punten)

Antwoord Foto (5) / Kerstboom (10) / Verlichting (5) / Hanger (5) / Kerstballen (5) / Jezus (5) / Piek (10) / Teamlid (5)

067 Het is een veilig idee dat de Loonse brandweer er is. Al vele jaren spelen zij een belangrijke rol in de
veiligheid van ons dorp. Van bange katten tot grote branden; onze Loonse helden zijn er. De volgende
vier vragen gaan over de Loonse brandweer. (4 punten)

1. Hoe heet de huidige commandant van de post Loon op Zand?
2. Hoeveel bluswagens heeft de post Loon op Zand?
3. Aan welke straat vond je de oude brandweerkazerne, vlak voordat deze naar De Hoogt

verhuisde?
4. De Loonse brandweer leeft al lang in goede vriendschap met een korps uit een Duitse plaats.

In welke Duitse deelstaat ligt deze plaats

Antwoord
1. Jean-Pierre van Wanrooij / Maikel Pollaert

2. 2

3. (Hoek) Van Salm-Salmstraat en/of Hoge Steenweg

4. Hessen
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068 Nog steeds worden er nieuwe dingen uitgevonden. Hieronder zie je een aantal uitvindingen. Zoek
hierbij de naam van de uitvinder en het jaar van de uitvinding (18 punten)

Antwoord
1. uitvinder:                                                jaar:

Gustaf Erik Pasch                                 1844

6. uitvinder:                                                jaar:

Whitcomb Judson                               1893

2. uitvinder:                                                jaar:

Mary Phelps Jacobs                            1910

7. uitvinder:                                                jaar:

John Peak Knight                                1868

3. uitvinder:                                                jaar:

Scott Fahlman                                      1982

8. uitvinder:                                                jaar:

Charles Foley                                         1966

4. uitvinder:                                                jaar:

Joseph Priestley                                   1770 / 1790

9. uitvinder:                                                jaar:

John B. Curtis                                        1848

5. uitvinder:                                                jaar:

Sheriff Joseph F. Glidden                  1873 / 1874

.
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069 Het hele jaar 2019 stond in het teken van 750 jaar HEERLIJKHEID LOON OP ZAND. Het gehele jaar
door waren er veel festiviteiten in het dorp, maar wanneer was wat nu ook alweer?
Vul achter de datum de festiviteit in.  (11 punten)

Antwoord 1. 23 januari Openingsfestijn Efteling 7. 7 september Theaterwandeling

2. 27 april Intocht (graaf) (Willem) van Horne 8. 28 september Kaatsheuvelse paardendagen

3. 25 mei Pleinfestival 9. 3 november Hubertusviering

4. 28 juni Kasteelfeesten / Rokade 10. 14 december Winterrun Villa Pardoes

5. 25 augustus Voetbaltoernooi 11. 15 december Kerstklokkenloop

6. 1 september Dorpsfeest De Moer

070 Bij de Financiën kun je heerlijke pannenkoeken eten. Ze hebben ook een
mascotte haar naam is Fientje. Fientje heeft een hele mooie jas maar van
wie is die jas vroeger geweest? (1 punt)

Antwoord 1. De Koetsier

071 We kunnen niet meer om deze beroepsgroep heen, ze staan volop in het nieuws rondom het
boerenprotest. Loon op Zand kende ook vele soorten boeren: kolenboeren, melkboeren,
groenteboeren en de ‘gewone’  boeren. Zet de personen onder de juiste tak van de agrarische
sector. (16 punten)

Jan de Kort
Kees van der Lee
Jan van Rooij
Raar Wijtvliet
Bart Kemmeren
Koos van der Ven
Jantje van den Bijgaart
Alphons Koolen

Cor Maas
Theo Kemmeren
Kees Wolfs
Kees van Noije
Frans Kuijpers
René Verhagen
Harrie Huijbregts
Jos van Beers

Antwoord
1. Kolenboeren:

Harrie Huijbregts
3. Groenteboeren

Cor Maas

Bart Kemmeren Kees Wolfs

Kees van Noije Rene Verhagen

Raar Wijtvliet Koos van der Ven

2. Melkboeren:
Alphons Koolen

4. Boeren:
Jan de Kort

Jos van Beers Frans Kuijpers,

Jan van Rooij Kees van der Lee

Theo Kemmeren Jantje van den Bijgaart
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072 Vaak wordt een logo gezien als vertaling van de identiteit van het bedrijf, maar geldt dat voor
onderstaande logo’s ook?
Van welke bedrijven zijn deze logo's  (12 punten)

Antwoord 1. (Assurantiekantoor) van Klaveren 7. (Schoenfabriek) van Lier

2. (Garage) van Roosmalen 8. (Café, zaal, partycentrum) De Eenhoorn

3. (Benzinestation) Wijtvliet 9. (Restaurant) De Gouden Laars

4. (Drogisterij) (DA Drogist) Dijkgraaf 10. (Schilder) Jef Mols

5. (Schildersbedrijf) van Veggel 11. (Schoenfabriek) van Esch

6. (Bouwbedrijf) Van Besouw 12. (Slagerij) Piet van Leeuwen
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073 Veel mensen richten zich tot god met het Onze vader die in de hemelen zijt.

Wanneer je dit tijdens de kwis bij onze kerk gaat doen zie je daar halverwege een vlag met daarop 3
verschillende bijbelse verzen op 3 verschillende formaten.

Zoek deze verzen op en noteer de tekst van elke vers hieronder.  (9 punten)

Antwoord
1. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (Psalm 133:1)

2. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken

wanneer het oud geworden is. (Spreuken 22:6)

3. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. (1 Korintiërs 16:14)

074 In 2022 herdenken we het rampjaar 1672,  350 jaar geleden. Wat weet jij nog van dat jaar?

Vul de ontbrekende gegevens in. (12 punten)

Het volk was redeloos de regering ___1___ en het land ___2___.

Nederland werd in het westen aangevallen door Engeland dat op ___3___ de oorlog verklaarde.

Vanuit het zuiden verklaarde Frankrijk op ___4___ de oorlog, op ___5___ gevolgd door de
bisdommen van Keulen en Munster.

De aanvoerder van dit laatste leger was Bernard van Galen oftewel ___6___.

Het franse leger trok bij ___7___ ons land binnen in de slag bij ___8___ werd het nederlandse
leger verpletterd.

Het land was in totale paniek. De leiders van het land ___9___  werden vermoord en stadhouder
___10___ nam de leiding over.

Vele steden werden veroverd maar de ___11___ zorgde ervoor dat de opmars gestopt werd.
De vrede van ___12___ betekende het einde van de oorlog.

Antwoord 1. Radeloos 7. Lobith

2. Reddeloos 8. Tolhuis

3. 12 of 27 maart 9. Johan en Cornelis de Wit

4. 6 of 8 april 10. Willem III

5. Eind mei of begin juni 11. Hollandse waterlinie

6. BommenBerend 12. Nijmegen
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075 Bij EHBO vereniging St. Raphaël zijn ze goed in het leggen van verbanden, maar wij kunnen er ook
wel wat van al zeggen we zelf. Dat geldt overigens ook voor vergezochte bruggetjes. Je ziet hier 10
afbeeldingen van 'personen'. Noem hun naam en noem de overeenkomst die we zoeken tussen deze
'personen'. (11 punten)

Antwoord 1. Primoz Trubar 6. Prins Albert II van Monaco

2. Koning Filip 7. Afonso Henriques

3. Groothertog Henri 8. Koning Felipe IV

4. Idool van Pomos 9. Paus Johannes Paulus II

5. Koning Willem-Alexander 10. Wolfgang Amadeus Mozart

overeenkomst: Ze staan allemaal op een Euromunt

076 “Ik geloof dat liefde mensen verbindt”. De visie en kracht van Van Gorp
Uitvaartzorg. Tijdens de zware periodes van het leven zorgen er zij met
passie voor om je te helpen en te ondersteunen.

Naast Uitvaartverzorgers, gastdames en gastheren werken er ook
verschillende uitvaart-assistenten bij Van Gorp Uitvaartzorg. Een van hen
komt oorspronkelijk uit Loon op Zand. Wat is haar naam? (1 punt)

Antwoord 1. Bianca Ligtenberg of Bianca Vriens (laatste is haar meisjesnaam) / Yvonne van Gorp
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077 In de politiek is het een komen en gaan van politici. Soms treden ze gedwongen af, soms vrijwillig,
soms vanwege verkiezingen, maar zelden onopgemerkt. Hier zie je diverse stukken tekst die gaan
over een vertrekkende politicus. Over welke politicus gaat ieder stuk? (8 punten)

1. Vertrok uit de Loonse politiek nadat coalitiepartijen het vertrouwen in hem opzegden na
een overschrijding van de bouw van een sporthal.

2. Meldde zich ziek als parlementariër. Later lekte per toeval een notitie over hem uit wat
leidde tot verzwakking van de positie van de Nederlandse minister-president.

3. Provinciaal politicus die vertrok nadat hij in een interne e-mail een collega parlementariër
vergeleek met een uitgebraakt stuk varkensvlees wat op islamitische wijze geslacht is.

4. Politicus uit Sliedrecht welke na ruim 10.000 dagen als parlementariër vertrok uit de
landelijke politiek en daarmee geldt als één van de langst zittende parlementariërs van ons
land.

5. Trad na enkele uren af als staatssecretaris na te hebben verzwegen te hebben
samengewerkt met een Surinaamse dictator.

6. Loonse lokale politicus, vertrok na de verkiezingen van 2018. Zijn broer zat namens een
liberale partij in diezelfde raad.

7. Nederlandse minister die vertrok nadat hij loog over zijn aanwezigheid in een buitenwoning
van een Russische leider.

8. Lokale politicus, sinds kort niet meer actief, werd in Kaatsheuvel aangehouden nadat hij in
beschonken toestand naar huis vertrok na een raadsvergadering. Mocht na excuses
aanblijven.

Antwoord
1. Kees Grootswagers 5. Philomena Bijlhout

2. Pieter Omtzigt 6. Gert-Jan van den Dries

3. Cor Bosman 7. Halbe Zijlstra

4. Bas van der Vlies 8. Frans Stobbelaar

078 Wij mensen zijn allemaal anders. We zoeken allemaal op een andere manier naar voldoening en
geluk in het leven. Wat we echter gemeen hebben is dat we allemaal zoeken naar liefde, in wat voor
vorm dan ook. Dit kan in relaties, in werk, in hobby's enz. Over heel de wereld bestaat dus ook het
woord liefde. Uit welke taal komen de onderstaande vertalingen van LIEFDE:  (10 punten)

1. amour 6. caritas
2. αγάπη 7. aşk
3. ljubezen 8. katresnan
4. 愛 9. kärlek
5. te aroha 10. حب

Antwoord
1. Frans 6. Latijn

2. Grieks 7. Turks

3. Sloveens 8. Javaans

4. Chinees (Traditioneel) 9. Zweeds

5. Maori 10. Arabisch
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079 Loon op Zand is een muzikaal dorp en kent vele koren, popgroepen, solo artiesten en bands. Iedere
Loonse kent wel iemand die bij vroeger of nog steeds actief is bij een koor.  In de loop der jaren zijn er
heel wat koren actief (geweest ). Weet jij welk koren dat zijn?  (18 punten)

Antwoord
1. Dameskoor St. Jan 6. Vitamine C

2. Gospelkoor Swing 7. Loons Jongenskoor

3. Herenkoor St. Caecilia 8. Popkoor Kwint

4. Kinderkoor Sjaloom 9. Liedertafel Echo der Duinen

5. Popkoor Undercover
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