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Over de Bergeijkse grens. In Valkenswaard vindt jaarlijks het 
bloemencorso plaats. Schitterende wagens met de prachtigste 
bloemen trekken dan door Valkenswaard. Hieronder zie je 
een in aanbouw zijnde wagen die dit jaar heeft meegereden. 
De contouren zijn al goed zichtbaar. Van welke buurtschap is 
deze wagen?

Als je vaak over de grens komt is het handig als je behalve 
Bergeijks nog een vreemde taal spreekt.
Hieronder tref je een zin in vijf vreemde talen. 
Welke taal is het?

a  Organisajonen av landsbykwissen ønsker deg lykke til!  
b  Bunyade Dorpsquis baretan mahfaqyat mekhaya! 
c   A organização do jogo da vila, deseja vous muita sorte! 
d  A falusi kvíz szervezői sok sikert kivánnak
e  Організація вікторини село бажає Вам удач!

We doen niet flauw en helpen een handje, want dit is de zin 
in het Nederlands: 
De organisatie van de dorpsquiz wenst je veel succes!

!
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Die hele grote vogel zorgt ervoor dat we vele grenzen over-
schrijden. En er zijn tegenwoordig heel wat grote vogels in de 
lucht.
Van welke vliegtuigmaatschappij zijn onderstaande vliegtuigen?

  a                                   b

  c                                   d

 
  e

Wie letterlijk over de (lichamelijke) grens ging was Maarten 
van der Weijden met z’n Elfsteden-zwemtocht. Ontzettend 
knap en zeker niet voor de organisatie van de dorpsquiz 
weggelegd!  We kennen hem allemaal het beste van zijn
gouden medaille in Peking op de 10km open water. 
Maar met welke hand tikte hij aan? 
Met z’n linker of z’n rechter?
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Komen we zo’n gezellige paddenstoel tegen heeft een of 
andere f**king kabouter een plaatsnaam en afstand weg zitten 
gummen. Dat willen we nu dus van jullie weten. Wat stond er 
op de stippellijn? Plaats én km. Je mag er wat betreft de 
kilometers 10% naast zitten. 

Welke beroemde route wordt hier weergegeven?
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Wat is er leuker om tijdens je vakantie even een kaartje naar het
thuisfront te sturen. We hebben een aantal postzegels van de
kaarten gehaald die wij als organisatie hebben ontvangen van 
vrienden en familie. 
In welk land zijn ze op vakantie geweest? 

 a                            
                                b

 c

                                                    d

 e
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Een kort vraagje:
Ik heb een grens overschreden en half oktober 2012 kende ik 
mijn hoog(s)te punt boven New Mexico. Ik heb zelfs 2 bij-
namen. Welke zijn die bijnamen?
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Mooi plaatje, idyllisch ook en zonnig bovendien. Wat wil een 
mens nog meer. Maar waar staat deze vuurtoren exact?
Plaats en land.

Le pain, le vin et…le potins...
Je vrouw betrekken in je campagne om president te worden 
lijkt ons slim. Haar een niet bestaande functie geven met een 
salaris van €5.000 per maand is dan weer minder slim. 
Welke presidentskandidaat zoeken we?
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Wat is de bijnaam van de speciale Cadillac met kenteken 
800-002 gemaakt door General Motors?

Let’s make America high again.
Welk gebouw is het 4e hoogste van de stad New York?

           categorie OVER DE GRENS
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

vraag 13
God save the Queen........ Maar onze lieve Heer vergat even 
een Brits parlementslid te beschermen. Zij werd in jui 2016, net 
na een toespraak in de plaatselijke bibliotheek, neergeschoten
en overleed. Voor welk kiesdistrict zat zij in het parlement?
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Even een kunstzinnig onderwerp buiten de Brabantse grens:
we hebben wat vragen over de “performance” Kleurenveld 
2018.
a  In welke plaats was dat?
b  Vanwege welke gelegenheid vond Kleurenveld 2018 plaats?
c  In welke buitenlandse stad waren hieromtrent ook 
    activiteiten?
d  Sinds welk jaar wordt het
    onder b genoemde 
    georganiseerd?
e  In welk jaar waren er maar
    liefst 9 uitverkoren steden?
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Kleurrijk vraagje:
welke landen zijn van links naar rechts verwerkt in deze samen-
gestelde vlag?

Stripfiguren komen vaak op bezoek in grote steden of bekende 
gebouwen. Kiekeboe zit hier verstopt achter een standbeeld. 
Weten jullie welk standbeeld dit is?
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Onze zuiderburen hebben heel wat beroemde schilders voort-
gebracht. Bravo daarvoor. 
Onderstaand 3 schilderijen en 2 portretfoto’s. 
Wie zijn de 2 schilders op die portretfotos en wie zijn de 3
schilders van die meesterwerkjes? De achternamen volstaan.

a

c                                             d

                       e                                            

b



           categorie OVER DE GRENS
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

vraag 18

           categorie OVER DE GRENS
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 
vraag 19

Deze brug overspant een bekende grensrivier. Dat betekent 
logischerwijs dat het twee landen met elkaar verbindt maar in 
dit geval ook dat het een plaats in tweeën snijdt. 
Welke 2 landen worden door deze brug met elkaar verbonden?

In 1959 gingen de Oranjes voor het eerst skieën in Lech. 
In Gasthof Post. De uitbaters heette toen Irma and Erich, 
de opa en oma van huidige derde generatie Sandra en Florian. 
Maar hoe heette de tweede generatie?

           categorie OVER DE GRENS
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

vraag 20
In mei 2018 stond er het volgende bericht op nu.nl:
Duizenden eendagsvliegen bedekken een ………………. in het 
Amerikaanse Louisiana. Wij willen wel eens weten wat er be-
dekt werd? Het plaatselijk gemeenschapshuis misschien, of de 
voetbalkantine?
Dus, wat stond er op de stippeltjes? 
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Summer holiday!
Na de vele uren die de organisatie besteed heeft aan het maken 
van de Quiz zijn ze toe aan een welverdiende vakantie. 
Ze hebben nog geen keuze kunnen maken uit één van onder-
staande resorten. 
Kunnen jullie ons even helpen door de naam van het hotel 
(resort) aan te geven en in welk land deze gevestigd is?

a                                               b

 c
                                                 d

 e
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15 juni 2018:
Ik pak in Hoek van Holland een veerboot van 14.15 uur en  laat
mij verrassen waar ik precies terechtkom. Het kan Harwich zijn 
of Hull. Eenmaal aan land huur ik een auto en probeer de A120 
te vinden. Dat lukt gelukkig, al is het inmiddels half 9 plaatse-
lijke tijd. Ik geef flink gas op de A120 en via Colchester en 
Braintree ga ik in de buurt bij Standon naar het noorden via de
A10. Ik kom langzamerhand in de buurt van een universiteits-
stad. Even een korte stop in het centrum om iets te eten en te 
drinken in The Alexandra Arms want ik begon honger te krijgen.
Na het eten krijg ik altijd een dut dus het leek mij verstandig 
een B&B te zoeken voor een overnachting tegen een schap-
pelijke prijs. Niet ver uit de buurt vond ik aan de Lower Road in 
Tadlow een prima onderkomen.

16 juni 2018:
Na een typisch english breakfast op zoek naar de A14 want ik 
ben nog niet op mijn eindbestemming. Tamelijk snel gevonden 
aan de rand van de stad en de drukte op de weg valt reuze mee. 
Het schiet lekker op en in no-time zit ik op de M6 die soepeltjes 
in het verlengde van de A14 ligt. Tegen de middag arriveer ik 
in de plaats van bestemming. Ik wilde daar persé een schoenen-
zaak bezoeken waarover ik goede verhalen had gehoord. 
Het beste leek mij om naar het stadhuis te rijden om van daaruit 
te voet naar die winkel te lopen te lopen. Zover zou het niet zijn. 
Vanaf het stadhuis in NO-richting, aan de linkerkant over het 
plein en gewoon doorlopen de straat in.
Oppassen, kruispunt oversteken, ze rijden hier links. Kijk, daar 
staat de kathedraal tussen de bomen, Ik ben er bijna. Hier op 
nummer 37 zit de schoenenwinkel.  Eens even kijken of het 
klopt dat het een gerenommeerde zaak is met vestigingen in 
Londen, Parijs, New York en Brussel. Ziet er van binnen in ieder
geval chique uit. Dat mag ook wel als je meer dan een eeuw 
geleden als 2 zwagers begonnen bent het maken van schoenen. 
Ik zoek een mooi paar uit en loop vederlicht de winkel uit. Ook 
financieel want een eenvoudig pantoffelachtig instappertje kost 
hier al zo’n 210 pond. Laat staan een krokodillen lederen model-
letje van 4.500 pond. Snel terug naar huis dan maar.
                                                                      vervolg volgend blad >
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17 juni 2018:
Weer thuis en niemand die opvalt dat ik voor een kapitaal aan 
mijn voeten heb zitten. En als mij wordt gevraagd in welk jaar 
deze 2 zwagers/schoenfabrikanten hun fabriek hebben 
opgericht moet ik het antwoord schuldig blijven. 
Helemaal vergeten te vragen.

Kunnen jullie het jaartal noemen?

Kijk nou dan toch, bij het pijltje zit die schoenenzaak.

Er is een programma bij de publieke omroep waarin mensen
worden gevolgd tijdens hun emigratie. 
Een combinatie van bewondering en leedvermaak.
Zo stond de camera ook te draaien bij de familie Lothman.
Maar naar welke streek emigreerde deze familie?
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De verkiezingen zijn dit jaar alweer achter de rug. Grenzen 
dicht of grenzen open was af en toe een thema. Maar er zijn
partijen met veel opmerkelijker slogans.
Van welke partijen komen de volgende slogans :

a  “Bedankt dat je naar me omcake”
b  “Minder belasting. Meer bitterballen”
c  “Zo VRIJ! Als een aardbei”
d  “Ga met … in (de)bad”
e  “Niet kwatsen maar doen”

Yes eindelijk, een beetje royalty.
Van welke vorstenhuizen zie je hier de wapenschilden?

  a                                 b

    c                                d

    e
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Er worden vele fictieve plaatsen en landstreken genoemd in 
de literatuur. Als we lezen trekken we eenvoudig een grens 
over en is een paspoort niet nodig.
Wij noemen hier 5 niet-bestaande plaatsen en vragen jullie om 
te vermelden in welk boek (of boekenreeks) of in welke strip
deze dorpen danwel stadjes danwel landen voorkomen.
a   Rommeldam
b   Syldavië
c   Veendorp
d   Bazaria
e   Brutopia 

De mogelijkheden om je te kunnen navigeren is in de laatste 
jaren steeds meer toegenomen. Zelfs als je ‘in the middle of 
nowhere’ bent, kom je met een beetje techniek weer thuis.
Hieronder vind je GPS coördinaten van een aantal wereld-
beroemde fenomenen. 
Graag horen we van jullie welk fenomeen dit is en in welke 
plaats dit fenomeen zich bevindt.

a   B  48.8583701   L  2.2944813
b   B  27.1750151    L 78.0421552
c   B  51.178882      L  -1.826215
d   B  29.9772962    L 31.1324955
e   B  52.3752182    L 4.8839765
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In Valkenswaard zitten de twee cafetaria’s het Konijntje en het 
Haasje naast elkaar. Dit is elke zondag, voor velen, weer een 
moeilijke keuze. Waar gaan we naartoe?
Onze zuiderburen maken het nog moeilijker. In welk grensdorp
vind je onderstaande cafetaria’s? Ze liggen in dezelfde straat 
vlak bij elkaar en moeten dus oppassen dat de ene z’n friet niet 
in het vet van de ander gooit.
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Bij het lezen van een boek kan men in de geest elke grens over,
zelfs die van de fantasie. Sommige plekken uit boeken zijn zo 
tastbaar omschreven dat je soms denkt dat je er zo echt naar
toe kan reizen. Uit welk boek of welke boekenreeks komen 
onderstaande plekken?
a  Platform 9 ¾
b  Rivendel
c  Het Capitool
d  Lallybroch
e Torteltuin

We gaan weer zwemmen.
Hoe heet de rode, omcirkelde eilandengroep?
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Stuur 2 van uw teamleden volgens het tĳdschema naar de 
zijkant van het Gemeenschapshuis bij de nieuwe kleedkamers.
Daar zal duidelijk worden wat we vragen.
Een beetje landen/provinciekennis kan zeker een voordeel zijn. 
Schrijf je antwoorden ter plekke op het antwoordformulier en 
laat dit achter in de handen van de aanwezige organisatie.

Stuur nogmaals 2 van uw teamleden volgens het tĳdschema 
naar de nieuwe kleedkamers van het Gemeenschpshuis.
Ook nu zal pas daar duidelijk worden wat we willen weten.
En ook nu is wat topografische bagage mooi meegenomen.
Schrijf je antwoorden ter plekke op het antwoordformulier en 
laat dit achter in de handen van de aanwezige organisatie.

Zijn wij allen lieverdjes? Nou nee. Allemaal hebben we wel eens 
een bekeuring gehad. Als het niet voor te hard rijden is geweest, 
dan wel voor wildplassen, met een glas bier over straat, gladde 
banden of de hondendrol niet opgeruimd.

Daarom vragen we per 
team 3 verschillende 
bekeuringen (andere be-
dragen, andere overtre-
dingen) in het zakje in de 
Quiztas te doen zodat we 
het bewijs hebben dat we 
inderdaad allemaal kleine 
crimineeltjes zijn.
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