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Een vrouw staat op het punt om de deal van haar leven te 
maken. Het enige wat ze nog moet doen is de contractovereen-
komst uit haar brandkast te halen, deze te ondertekenen en af 
te geven bij de bank. Nu heeft ze gisteravond iets te veel 
alcohol gedronken om te vieren dat het contract bijna rond is
en weet ze de juiste code van de brandkast niet meer.  
Wat ze wel nog weet is het volgende: 
          - Het betreft een 5-cijferig getal. 
          - Het eerste getal is minder dan twee keer het tweede 
            getal. 
          - Het vierde getal is één meer dan het tweede. 
          - De som van alle getallen is gelijk aan dertig. 
          - Het vijfde getal plus het derde getal is gelijk aan veertien. 
          - Het tweede getal plus het derde getal is gelijk aan tien. 
Wat is de code om de brandkast te openen?

Tamoil is in een gulle bui en deelt 20 zakken uit met wasmuntjes.
Elke zak telt 200 muntjes van elk 6 gram.Maar er is 1 zak met 
200 valse wasmuntjes van 5,99 gram.
Gelukkig heb je een heel nauwkeurige weegschaal tot je 
beschikking.
Hoeveel weegbeurten 
heb je nodig om te 
bepalen in welke zak
de valse wasmuntjes 
zitten?.
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In 1995 kwam de Flippo op de markt. Dit ronde schijfje zat in 
de zakken Lays chips en werd snel populair. 
Wie is de bedenker/uitvinder van deze Flippo?
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We gaan even door met die flippo’s.
Op de achterkant van de flippo’s stond namelijk een rekensom. 
De uitkomst hiervan moest altijd 24 zijn. Elk cijfer op de flippo 
mag 1 keer gebruikt worden. 

Schrijf de berekening per flippo op.
ORPSQ

Oei, dit is een misselijk vraagje.
Welke van de onderstaande beweringen (a t/m j) is waar? 

a  Precies 1 van deze beweringen is onwaar.
b  Precies 2 van deze beweringen zijn onwaar.
c  Precies 3 van deze beweringen zijn onwaar.
d  Precies 4 van deze beweringen zijn onwaar.
e  Precies 5 van deze beweringen zijn onwaar.
f   Precies 6 van deze beweringen zijn onwaar.
g  Precies 7 van deze beweringen zijn onwaar.
h  Precies 8 van deze beweringen zijn onwaar.
i   Precies 9 van deze beweringen zijn onwaar.
j   Precies 10 van deze beweringen zijn onwaar.
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We zoeken de 5 woorden die hieronder op aparte wijze
zijn weergegeven. 

a

b

c

d

e
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Vier identieke plaatjes met dieren die je op het Loo regelmatig
zult tegenkomen. Alhoewel, die pinquin alleen bij een lange en 
uiterst koude winter.
En bij nader inzien zijn de plaatjes niet allemaal identiek.
Welk plaatje wijkt af van de andere 3?

a

b

c

d



           categorie RAADSELS
DORPSQUIZ ‘t LOO

10 NOV 

   2
7 O

KT + 

vraag 8
Maak de woordzoeker en plaats de overgebleven letters in 
de vakjes onderaan de puzzel.
Noteer deze zin op het antwoordformulier op de USBstick.

BERGEIJK, BREINBREKERS, DORPSQUIZ, FIETS, HESJE, JOKER,
LOO, OKTOBER, OPDRACHTEN, ORGANISATIE, PUZZELEN,
REGLEMENT, SPIRIT, TEAM, TERLOSTRAAT, TIJD, TIPS, VLUG,
VOETBALVRAGEN, WEETJES, WINNAAR, WISSELBEKER, ZOEKERS

Dit zijn de woorden:

B E E H E S J E F I E T S

L R R E K O J T I R I P S

O T E R L O S T R A A T R

O E K I G U L V R A G E N

Z A E S N E L E Z Z U P T

I M B L A B T E O V E D O

U S L O P D R A C H T E N

Q R E G L E M E N T R P S

S E S R E B O T K O I Q U

P K S I Z B E R G E I J K

R   E     I     T    A    S     I     N    A    G    R    O   D

O   O   W    I     N    N   A    A    R     L    O   S    O

D Z S P I T W E E T J E S
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De inwoners van ’t Loo zien er aan de buitenkant hetzelfde uit, 
maar verschillen in hoe waarheidlievend ze zijn.
We onderscheiden de volgende types:
•   De Kuijken’s, die altijd de waarheid spreken.
•   De Koolen’s, die nooit de waarheid spreken.
•   De Toonders’, die soms de waarheid spreken en soms liegen.
Stel je voor dat je één van deze inwoners tegenkomt, die je 
vertelt: "Ik ben geen Kuijken". 
Welk type inwoner is dit dan?

William Houbraken is geblinddoekt aan het boogschieten. 
Hij heeft altijd al een soort Robin Hood willen zijn.
De eerste pijl die hij schiet, is helaas naast de roos.
De tweede pijl komt nog verder van de roos terecht.
William schiet nog een derde pijl.
De vraag: Hoe groot is de kans in procenten dat zijn derde 
schot ook slechter is dan zijn eerste schot? 

De organisatie van de dorpsquiz ziet zichzelf nog steeds als 
jonge veulentjes. Niets is minder waar. 
Noteer maar eens even hun geboortedatum (dd-mm-jjjj) 
én geboorteplaats op de USBstick.
Kerstkindje Marc Verhoeven krijg je van ons kado: 25-12-1977
te Bergeijk.

Het gaat dus om
a = Ad Houbraken  b =Joost Govaarts
c = Marloes Volker  d = Willem Witteveen
e = Lisanne Daris  f = Mark v.d. Dungen
g = Marco Slenders  h = Mette de Deugd
i = Elly Verrijt   j = Fred Hendriks 

 

vraag 11
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a                  b                 c                 d

a                  b                 c                 d

Hoort a, b, c of d op de plek van het vraagteken te staan?

Hoort a, b, c of d op de plek van het vraagteken te staan?

Hoort a, b, c of d op de plek van het vraagteken te staan?

a                  b                 c                 d
vervolg volgende pagina >

a

b

  c
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Hieronder zie je diverse sommen staan. Echter i.p.v. cijfers zijn 
letters gebruikt! Lukt het jullie om de juiste cijfers te vinden 
zodat je de sommen op kunt lossen? 
Noteer de uitkomst (KEB in cijfers) als antwoord.

  

  

d

Welk getal moet er in het hokje met het vraagteken staan?

e

EGCG       :       HGH     =       G

     -                  +              +
    KJ         +      GFB      =     KEG

    =                       =              =
EGEB        -      ADD     =     KEB
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Je zou het niet zeggen maar slechts 2 dieren zijn identiek.
Wat is de naam van dit dier in de bekende film?

Kees van der Schoot loopt met een mand eieren over de 
Weebosserweg. Plots schrikt Kees van een losgebroken pony 
van Hans van Guste. Deze pony stapt midden in de mand met 
eieren en alle eieren zijn stuk.
Hans biedt aan de eieren te vergoeden alleen weet Kees
niet meer hoeveel er precies in zaten. Wel weet Kees dat als
hij ze er in groepjes van 2 uithaalde er 1 ei overbleef. 
Ook als hij ze er in groepjes van 3 uithaalde bleef er 1 ei over, 
zo ook van 4 van 5 en van 6. Pas bij groepjes van 7 gingen alle 
eieren op.
Wat was het kleinste 
aantal eieren dat 
Kees in zijn mandje 
kan hebben?
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Hier zie je een huizenblok van 10 huizen. 

Zoek uit welke familie in welk huis woont. 
De gegevens hieronder kunnen je daarbij helpen.

De familie Van Poppel woont in het 2e huis voor de helft van 
 het blok
De familie Bax woont op het hoogste nummer dat maar door 2 
 getallen deelbaar is.
De familie Verhoeven woont in het nummer dat je door 11 
 kunt delen.  
De familie Slenders woont in het nummer dat je door 9 en 2 
 kunt delen.  
De familie Smolders woont op het nummer dat op een 6 
 eindigt als je halveert.  
De familie Theuws woont op het eerste nummer dat je met 
 3 cijfers schrijft. 
De familie Tijssen woont op het nummer dat je door 13 
 kunt delen.  
De familie Van Uijtregt woont 3 deuren verder dan de familie 
 Verhoeven.     
De familie Van Montfort woont op het nummer dat 3 geeft 
 als je de cijfers van dat nummer optelt.                                                                                                                                                                                                                                      
De familie Verhagen woont op het nummer dat als je het deelt
 door 6 een priemgetal oplevert boven de 18.

.
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Hoe heet deze succesvolle Nederlandse internet-ondernemer
en hoe heet zijn bedrijf?

Marco Slenders en Fer Smolders hebben samen wederom een 
leuke deal kunnen sluiten bij de inrichting van het pand van Bruns. 
In 2007 heeft Bruns zijn kantine laten inrichten door deze twee 
heren. Ze hebben daarvoor de volgende zaken aangeschaft: 
2 diepvriezers van € 800 per stuk, drie koelkasten van € 525 elk,
75 stoelen van € 42,50  per stuk en 15 tafels van 95 euro ieder.
Dit alles inclusief BTW. Bruns kreeg 10% korting op het bruto 
bedrag.
In 2018 bij het in gebruik nemen van het nieuwe pand, laat 
Bruns zijn kantine opnieuw inrichten. Hij schaft daarvoor weer 
dezelfde artikelen aan. Alleen zijn de prijzen veranderd. 
Een diepvries kost € 815 per stuk, de koelkast € 507,50  per stuk, 
de stoelen € 45,50 euro elk en de tafels € 105 per stuk. 
Dit alles weer inclusief BTW. En nu krijgt hij weer 10% korting 
op het bruto bedrag. 
Los de volgende rekenvragen op (tot op de eurocent nauwkeurig)

a Hoeveel moest hij in 2007 bruto afrekenen?  
b Hoeveel BTW ontving hij in 2007 terug?   
c Hoeveel moet hij in 2018 bruto afrekenen?   
d Hoeveel BTW ontving hij in 2018 terug?   
e Hoeveel euro is hij in 2018 netto meer kwijt van in 2007? 
 

€
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Je hebt 3 snoeppotten met bovenstaande labels.
Helaas zitten alle labels fout.
Je moet zorgen dat de labels weer goed op de potten komen.
Helaas kan dit alleen door te proeven.
Hoe vaak moet je minimaal proeven om de labels weer correct 
terug te kunnen zetten?
( speciaal voor de slimmerikken: ja hoor,de dropjes en de 
pepermuntjes zien er hetzelfde uit. Verschil is alleen te proeven)

Al meer dan 40 jaar wordt dit spel gebruikt op de basisschool. 
Velen van jullie zullen het dan ook wel kennen. 
Maar wat is ook alweer de naam van dit spel? 
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parterretrap
                
                

bonbon
                  meetsysteem

                 maandnaam

Hier willen we het volgende van weten:
welk woord wijkt af 
en 
hoe worden de andere woorden genoemd?

Dorstig?
Welk kopje moet je dan pakken omdat ie het eerste vol is?
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    +                 +                     =  30

   +                 +                     =  18

      -                                       =   2

         +                x                   =  ?

Jullie voelen ‘m al aankomen.
En ja hoor, welk getal moet in plaats van het vraagteken staan?

Mag niet ontbreken: de ouderwetse rebus. Dus hier is ie.
Maar wat staat er nu eigenlijk?
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Hoe heten deze kaartspellen ook alweer?

a                                                     b

c

                                                  d

e
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Drie leden van de Raad van Elf van het Rommegat praten over 
de kunstcollectie van Prins Carnaval.
Harm Verhagen zegt dat de Prins minstens 4 schilderijen van 
Elly Verrijt heeft. Vette onzin zegt Peer van Montfort, hij heeft 
minder dan 4 schilderijen van haar. Maar volgens Jack 
Houbraken heeft de Prins minstens 1 werk van Elly.
Als je weet dat slechts één van deze drie leden van de Raad 
van Elf gelijk heeft, hoeveel schilderijen van Elly heeft Prins 
Carnaval dan in zijn bezit?

Je ziet hier een detailopname van een voorwerp.
Natuurlijk willen wij weten welk voorwerp dit is.
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We hebben ze allemaal wel eens gezien, de kunstobjecten
in Bergeijk.
Hieronder 2 detailfoto’s van 
twee van die kunstwerken.

  a                                  b

Noteer van beide beelden de maat van de bovenzijde 
van de sokkel op het antwoordformulier op de USBstick.

En vooruit, 
nog een rebus:
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Stuur maximaal 2 teamleden naar het kantoor van MARCK, 
Bokkerijder 36 en zorg dat je er tussen 18.30 en 21.00 uur 
geweest bent. Voorspel daar de winnaars van een 5-tal bikkel-
harde confrontaties. Je oplossing meenemen naar je team en 
op het antwoordformulier op de USBstick zetten.

Wanneer is/was in 2018 de langste dag en wanneer de kortste 
dag?
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In een bibliotheek liggen twee boeken op een plank, de één 
met 230 pagina’s boven op de ander die 325 pagina's telt. 
Hoeveel pagina's zitten er tussen de laatste pagina van het 
onderste boek en de eerste pagina van het bovenste boek?
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6 beroemde 
mannen: 
Einstein,
Mozart, 
Sherlock Holmes,
Napoleon, 
Churchill
en Mourinho.

Maar wie van die zes mannen hoort niet in dat rijtje thuis?
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Ken je MAX geheugentrainer? Nou, wat wij gaan doen bij de 
Gemeentewerf van Bergeijk op industrieterrein De Waterlaat
doet daar niet voor onder. 
Stuur je teamlid met het scherpste oog en het beste geheugen 
volgens het tĳdschema op pad.
Ter plekke mag hij of zij de vragen beantwoorden en het 
antwoordformulier bij de organisatie achterlaten.
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