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1. De Das Groessense Kwis bestaat uit open vragen in tien categorieën. In totaal zijn er maximaal 1000 pun-

ten te verdienen. Controleer s.v.p. het kwisboek op de aanwezigheid van alle pagina’s (53 zonder voorblad).  

2. Op een vraag kunnen één of meerdere antwoorden gegeven worden. Ook een in enkelvoud gestelde vraag 

kan meerdere juiste antwoorden hebben. Vul de antwoorden in het grijze vak bij de vraag. Is het vak te 

klein: schrijf door of  het ernaast of eronder. 

3. Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend. 

4. Spel correct. Als dit symbool         bij de vraag vermeld staat, let dan zeer scherp op de correcte spelling. 

Voudt gespeld is 0 punten. 

5. Als er gevraagd wordt naar de naam van een persoon dan wordt altijd, tenzij anders vermeld, naar de voor- 

en achternaam (meisjesnaam) van de natuurlijke persoon gevraagd. Voluit geschreven. Bijvoorbeeld: Lee 

Towers = Leen Huijzer. 

6. Als het antwoord een niet geheel getal is dan deze afkappen op in cijfer achter de komma. Bijvoorbeeld: 

8,99 wordt 8,9.  

7. Het getal achter het #-teken in de titelbalk van een vraag geeft het aantal te verdienen punten per juist 

antwoord weer. Bijvoorbeeld als alle antwoorden op vraag 10.4 correct zijn verdient het team daarmee 14 * 

2 = 28 punten. 

8. Voor elke categorie, behalve de geheime opdracht, mogen alle denkbare hulpmiddelen worden gebruikt om 

het juiste antwoord op de vraag te vinden, zoals internet, encyclopedie, telefoon, rekenma-

chine, buren en/of andere hulpbronnen. 

9. Als er ergens om een kompasstand of windrichting gevraagd wordt dan moeten de antwoor-

den gegeven worden volgens deze kompasroos. 

10. Er zijn verschillende vragen waarvoor u wellicht de deur uit moet. Alle locaties zijn vanaf de 

openbare weg te zien. Eigen wegen zijn geen openbare wegen. Het is verboden om de diverse objecten in 

ons dorp te verplaatsen, wijzigen, vernielen of te verwijderen. Het gehele team wordt dan gediskwalificeerd. 

11. Overbodig om te zeggen wellicht, maar we doen het toch: Houd u te allen tijden aan de verkeersregels en 

de geldende fatsoensnormen en gebruik als verkeersdeelnemer ook geen alcohol. Zorg dat je als voetgan-

ger en fietser opvalt in het verkeer. Draag een reflecterend vest. 

12. Bij diverse vragen moet er informatie van de kwisavondpagina gehaald worden. Het adres is  

http://dasgroessen.nl/kwisavond-2019/ en het wachtwoord wordt op de kwisavond om 19:30 uur, via 

WhatsApp, gedeeld. Om antwoorden in een webformulier te kunnen plaatsen heb je een unieke toegangsco-

de nodig. Deze staat op de voorkant van dit boek. 

13. De kwis-organisatie is vanavond bereikbaar op 06-15 44 81 34 (Nico Gerrits) 

14. Lever jullie vragenboek tussen 23:30 en 23:45 uur in bij Rinoceros. Er is daar dan ook de gelegenheid om 

onder het genot van een drankje (eigen rekening) nog na te genieten van deze kwis met jouw groep en an-

dere deelnemers. 

15. Op zaterdagavond 29 juni 2019 vindt de prijsuitreiking van De Das Groessense Kwis plaats. De prijsuitrei-

king met aansluitend een feestavond, zal plaatsvinden bij Zaal Gieling. Aanvang 20.30 uur. Voor muziek 

wordt gezorgd. Drank en gezelligheid is voor eigen rekening.  

16. Over vragen, antwoorden en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

17. Deelname aan deze kwis geschiedt volledig voor eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. Stichting 

Das Groessen en overige mensen welke hun bijdrage leveren aan deze kwis kunnen niet aansprakelijk ge-

steld worden voor enig letsel en / of materiele schade. 

18. Met deelname geef je als team de organisatie toestemming om foto’s en/of filmpjes van het team te publi-

ceren. 

19. Bovenstaande punten komen uit het kwisreglement of zijn een aanvulling hierop. Het basis kwisreglement is 

gepubliceerd op dasgroessen.nl 
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Categorie 1 is de geheime opdracht. 

Ieder team moet voor deze opdracht één lid van het team afvaardigen. 

Dat teamlid: 

• moet op tijd (21:00 uur) aanwezig zijn bij de Dorpspomp; 

• moet nuchter zijn, meer dan 0.0 promille; 

• moet zijn/haar legitimatiebewijs tonen; 

• moet een diploma met zijn/haar naam erop tonen; 

• is na een klein uurtje weer klaar. 
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1a. 

2a. 

4a. 

3a. 4. 3. 

1. 2. 

Met passie! (#2) Vraag 2.02 

 a. 

Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag werd, vorig jaar, door het koor In 

Between De Passie opgevoerd. Wie vertolkten de rollen van (a) Maria en 

(b) Pontius? 

b. 

Iets te vieren (#2) Vraag 2.01 

Regelmatig staan er borden in de Groessense tuinen om een gebeurtenis onder de aandacht 

te brengen. Wat is (a) de naam van de persoon waar het bord op betrekking heeft en wat is 

(b) de datum van de gebeurtenis van het gevierde jubileum? 

Ken je ze nog? (#2) Vraag 2.03 

 

1. 

Wat zijn de namen van de personen op de foto? 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

1b. 

2b. 

4b. 

3b. 
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Burgervader #2 Vraag 2.04 

  

Wat is de naam van de laatste burgemeester van de officiële gemeente 

Groessen? 

Burgervader (#2) Vraag 2.05 

 a. 

Wat is de (a) naam van de burgemeester welke regeerde over ons dorp 

tijdens het interbellum? En wat is (b) de naam van de burgemeester op 

de foto? 

In volle vaart (#2) Vraag 2.06 

 

 

Welk uitgestippelde route wordt hier op 

de kaart weergeven? 

b. 
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Eierdopjes #2 Vraag 2.07 

 
1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

In ons dorp woont een mevrouw die eierdopjes verzamelt. Uit welk land komen onderstaan-

de eierdopjes? 

Eierdopjes (#2) Vraag 2.08 

 1. 

Wat is (1) de naam van de mevrouw uit de vorige vraag en in welk jaar 

(2) heeft zij haar eierdopjes in het Liemers Museum tentoongesteld? 

Eierdopjes (#4) Vraag 2.09 

 
 

De mevrouw uit de vorige twee vragen heeft momenteel één eierdopje 

vanaf de straat zichtbaar in haar woning staan. Uit welk land komt dit ei-

erdopje?  

2. 

Zomerlinde #2 Vraag 2.10 

 

 

Waar bevindt zich de boom waar het bord op de foto naar ver-

wijst? Tip: dit bord bevindt zich in de buurt van één van de ob-

jecten uit vraag 3.08. Op de website staat een grotere foto. 
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1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Mooi uitzicht (#2) Vraag 2.11 

Waarvan af zijn deze foto’s genomen. Beschrijf de locatie zo nauwkeurig mogelijk.  

1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Straatzicht (#2) Vraag 2.12 

Groessenaren op Google Streetview. Wie staat er omcirkelt op de foto? 

Optocht #2 Vraag 2.13 

  

Hoeveel “Das Groessen Kwis rebus” kaarten waren er, tijdens de afgelo-

pen carnavalsoptocht, vastgemaakt aan de proclamatiewagen? 
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1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Tuintjes (#2) Vraag 2.14 

Tuinieren is goed voor je gezondheid! In Groessen zijn er dan ook veel creatieve groene vin-

gers. Op welke adressen vind je bijgaande bijzondere tuindecoraties? 

 

Dames (#2) Vraag 2.15 

Wat hebben deze Groessense dames gemeen? 

Waar is Wally? (#10) Vraag 2.16 

 

Tussen 20 en 21 uur bevindt Wally zich in ons dorp.  Laat deze 

pagina door hem afstempelen. 
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Zonnepanelen (#2) Vraag 2.17 

 

1. 

2. 

4. 

3. 
4. 3. 

1. 2. 

Wat is het adres van de huizen waarop deze zonnepanelen lig-

gen? 

Daar red je leven mee (#2) Vraag 2.18 

 

1. 

2. 

4. 

3. 

4. 3. 

1. 

2. 
In ons dorp hangen diverse AED apparaten. Op welk adres han-

gen de AED’s op de foto’s? 

Alweer zonnepanelen (#4) Vraag 2.19 

 

Hoeveel huizen met zonnepanelen bevinden er zich in de straat met de 

bolcoördinaten 51.9294 noord, 6.02734 oost? 

Golven (#2) Vraag 2.20 

 

Waardoor worden de golven in het zwembad “De Waay” veroorzaakt?  
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Theo Scholten (#2) Vraag 3.01 

 

2. 

Theo Scholten kwam december 2017 plotseling te overlij-

den. Tijdens de manifestatie Das Groessen van vorig jaar 

werd Theo op een bijzondere manier herdacht. 

Hoe hoog (1) € was de cheque die de familie Scholten tij-

dens deze manifestatie kreeg overhandigd en (2) door wel-

ke ‘acties’ was dit bedrag tot stand gekomen en wat (3) 

heeft de familie Scholten met dat bedrag gedaan? 

1. 

Wapens in film Vraag 3.03 

 
1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Wat is naam van de fabrikant van het wapen op de foto’s? 

3. 

Rinoceros (#2) Vraag 3.02 

 

Jongerensoos Rinoceros viert in 2020 haar 50e verjaardag. 

Onder welke naam staat “de Rino” als rechtspersoon in het 

handelsregister ingeschreven? 
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Kermis (#5) Vraag 3.05 

 

Tijdens de laatste kermis hingen er 4 verschillende “Das Groessen 

Kwis” kaarten in de tent. Wat stond er, in de correcte volgorde van 

de kaarten, op de plaats van het vraagteken waar de rode pijl naar 

toe wijst?  

 

Das Groesen Manifestatie (#2) Vraag 3.06 

 
1. 

2. 

Onderstaande voorwerpen waren allemaal op de manifestatie aanwezig. Welk bedrijf/

vereniging had het onderstaand product in hun kraampje liggen? 

Vermist. Vraag 3.07 

 

1. 

2. 

Vul het ontbrekende woord in. 

2. 

1. 2. 

1. 2. 3. 

Inhoud (#2) Vraag 3.04 

 

Deze fles stond de afgelopen pronkzitting op de tafels. Welke inhoud (in cen-

tiliter) stond er vermeld op het etiket? 
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Bankjes zat (#2) Vraag 3.08 

 

3. 

Waar staan deze openbaar toegankelijke bankjes? Noem de twee, hemelsbreed, dichtbijzijn-

de officiële straatnamen. De meeste bankjes zijn bereikbaar met de fiets echter, voor een 

aantal, zul de fiets aan de hand moeten nemen en te voet verder moeten gaan. 

Antwoorden invullen op het webformulier (zie website). 

7. 8. 

B. C. 

F. G. 

2. 

5. 6. 

9. A. 

D. E. 

J. K. H. I. 

1. 4. 
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Vervolg (#2) Vraag 3.08 

 

N. 

 

S. T. 

M

Q R. 

O. L. 

Onderstaande bankjes bevinden 

zich in Loo en binnen deze kaart. 

P. 

U. V. 

Laatste bankje (#4) 3.09 

 

Er bevindt zich nog 1 groen bankje in Loo.  

Deze valt echter buiten de kaart van 3.08. 

Waar bevindt zich dit bankje? 
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Krantenkop (#2) Vraag 3.10 

 

Welk woord (1) ontbreekt in de krantenkop en (2) uit welk jaar is 

deze krantenkop?  

1. 2. 

Onafscheidelijk (#2) Vraag 3.11 

 1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Een aantal Europese regio’s wil zich afscheiden van hun land. Zo wil een deel van de bevol-

king van Schotland zich afscheiden van Groot-Brittannië. Er zijn meer van deze geluiden in 

Europa. Bij welke naar onafhankelijkheidsstrevende regio’s behoren deze vlaggen? 

Google (#2) Vraag 3.12 

 
1. 

2. 

4. 

3. 

Google heeft verschillende thema’s die het hele jaar door worden gewijzigd. 

Wat is het thema van deze Google zoekpagina? 

4. 3. 

1. 2. 
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4. 3. 

1. 2. 

Wie heeft de langste (#4) Vraag 4.01 

 

Groessen wordt al enige jaren bevolkt door ooievaars. Dankzij 

een aan aantal nestpalen in Groessen kunnen deze mooie vogels 

veilig hun eieren leggen en uitbroeden. Onderstaande Groes-

senaren hebben een paal hiervoor in hun tuin gezet. De ene 

paal is nog langer dan de andere. Zet ze op volgorde van kort 

naar lang: 

Kampioenen (#2) Vraag 4.02 

  

In welk jaar is Sportclub Groessen 1 voetbal voor het laatst kampioen 

geworden?  

Kampioenen? (#2) Vraag 4.03 

 1. 

Hoeveel punten (1) heeft Groessen 1 voetbal in de afgelopen competitie ge-

haald. Wat is (2) hun doelsaldo? 

2. 

Kampioenen? (#2) Vraag 4.04 

 1. 

Loo 1 voetbal is onlangs gepromoveerd. In welk jaar werden ze (1) voor het 

laatst kampioen? En (2) wie was het afgelopen seizoen de topscoorder?  

2. 
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Keihard knokken (#1) Vraag 4.05 

 

1. 

Team Duiven (met een aantal Groessenaren) hebben al 

heel wat kilometers afgelegd op de Alpe D’huez om geld op 

te halen voor onderzoek naar kanker tijdens de Alpe D’hu-

zes. 

Sinds 2012 is het team actief en heeft het, op een onder-

breking in 2017 na, elk jaar geld opgehaald met verschil-

lende acties en sponsors. Op 6 juni dit jaar deed het team 

dus voor de 7e keer mee. 

De cijfers achter dit prachtige initiatief zijn indrukwekkend. Daarom vonden wij dat ze een 

plekje in de kwis verdienden. Voor jou zijn er uiteraard punten te verdienen voor de kwis. 

Tot 2019 heeft team Duiven door de jaren heen een bedrag opgehaald van € 210.000,-. In 

2019 verwachten ze meer dan € 40.000,- op te halen. Een puike prestatie. Kijk gerust eens 

op hun site: https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Team-Duiven . 

(1) Welke actie heeft  Team Duiven dit jaar heeft georganiseerd om geld op te halen? 

(2) Hoe lang is een enkele Alpe D’huzes route die de deelnemers afleggen per fiets of lo-

pend? 

(3) Hoeveel haarspeldbochten kom je tegen als je de klim waagt op de Alpe? 

2. 

3. 

Het Wilhelmus (#2) Vraag 4.06 

  

Hoe vaak heeft het Wilhelmus inmiddels geklonken tijdens een huldiging van 

een officiële Formule 1 wedstrijd? 

Wat een score (#2) Vraag 4.07 

 

 

Welke voetbalwedstrijd uit de eredivisie van het seizoen 2016/2017 is er 

geëindigd in 6-1? 
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Kampioenen (#2) Vraag 4.08 

 

1. 

Ga naar de Das Groessen Kwis website en luister naar de volkslie-

deren en noteer het juiste land erbij. 

2. 4. 

3. 

1. 4. 3. 

1. 2. 

Afgetraind (#2) Vraag 4.09 

 

Voetballers kunnen de held van de stad of van het land worden. 

Echter is hun carrière als topsporter na hun 30ste al snel voor-

bij. Maar er is een leven na voetbal. Wie zijn de personen op de 

foto’s die in hun jonge jaren furore maakte op de Nederlandse 

voetbalvelden? 

2. 4. 

3. 

Mag ik dat zeggen? (#2) Vraag 4.10 

 
1. 

Ga naar de Das Groessen Kwis website en luister naar de fragmen-

ten van sportwedstrijden. Op welke datum vonden deze wedstrijden 

plaats? 

2. 4. 

3. 

Kampioen (#2) Vraag 4.11 

 

1. 

Op (1) wie heeft dit spandoek betrekking en met (2) welke sport 

heeft Lisa dit resultaat behaald? 

2. 
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Records (#2) Vraag 4.12 

 
1. 8,95 

Hieronder staan een aantal wereldrecords. Noem de sport, het on-

derdeel en de persoon welke het record op zijn/haar naam heeft 

staan. 

2. 348 4. 55,089 

3. 20,91 

Winterspelen (#½) Vraag 4.13 

 
 

Noem de namen van de medaillewinnaars, welke voor Nederland 

uitkwamen, bij de winterspelen van tweeduizendachttien. 

  

 

  

   

Nostalgie (#2) Vraag 4.15 

 

1. 

Uit welke (1) jaar komt deze foto en wat is de (2) naam van de om-

cirkelde persoon? 

2. 

Nostalgie (#2) Vraag 4.14 

 

1. 

Uit welke (1) jaar komt deze foto en wat de (2) naam van de om-

cirkelde persoon? 

2. 
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Voor alle fans (#1) Vraag 4.16 

 

1. 

Via “De Club van 50” kun je fanartikelen bestellen van sportclub Groessen. Wat kost (1) de 

hoodie (maat XL) met een naamsvermelding op de borst, (2) de groene sjaal, (3) de grijze 

handdoek en (4) de RVS flesopener. Allen natuurlijk voorzien van de het Sportclub Groessen 

logo. 

3. 4. 

2. 

Winterspelen (#1) Vraag 4.17 

 
1. 

Hoeveel (1) gouden, (2) zilveren en (3) bronzen medailles hebben 

de Nederlandse sporters gewonnen bij de Olympische spelen uit 

vraag  4.13?? 

3. 

2. 
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4. 3. 

1. 2. 

Spelletjes (#2) Vraag 5.01 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Spelletjes, wie is er niet mee opgegroeid. Bijgaand 4 foto’s van onderdelen uit spelletjes. 

Welke spelletjes zijn dit? 

4. 3. 

1. 2. 

Lijnen (#2) Vraag 5.02 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Welke figuren stellen de gelijnde paaltjes voor? 

Hope XL (#2) Vraag 5.03 

  

Welke voormalige professor heeft voor Hope XL in Duiven een lezing gege-

ven met als voorwaarden gratis bitterballen voor het toehorend publiek? 
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Filmpje (#1) Vraag 5.04 

Ga naar de Das Groessen Kwis website en bekijk het filmpje behoren-

de bij deze vraag. Welke figuren en personen zie je voorbij komen? 

Artikel 5 van het reglement is niet van toepassing op deze vraag. 

 

Paardensprong puzzel (#2) Vraag 5.05 

Welke zin komt tevoorschijn als deze puzzel oplost m.b.v. een 

paardensprong? 

 

Ark van Noach (#2) Vraag 5.06 

 

Wat klopt niet aan deze Bijbelse voorstelling? 
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Woordzoeker (#10) Vraag 5.07 

 

 

De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker gebruikt. Na oplossing 

vormen de overgebleven letters een boodschap. 

Andreaskerk - Barricade - Bedeaux  - Beerenclaauwstraat  - Bingo - Bloemberg - Borden - 

Bridgeclub - Carnaval - Den Balvert - Derksen - Dijk - Dorps - Eefenco - EMM Groessen - 

Feesten - Feestweek - Fietsen - Fruit - Genieten - Geurts - Gruosna - Handbal - Heggeakkers 

- Helhoek - Holland - Huizen - Intocht - Irene - Kaarten - Kampstraat - Kandia -  

Klompenpaden - Kogel - Koning - Lentjes - Liemers - Lokaal Alternatief - Maalderij - Manege 

- Molen - Monument - Muziek - Natuur - Oeverwal - Oldenhoek - Oosthoek - Polder - Politiek 

- Scholten - Scouting - Senioren - Showband KDO - Sinterklaas - Slagerij - Terp - Tiedink - 

Tuinbouw - Van Hal - VanWely - Verdronken - Viaduct - Voetbal - Vossendel - Wandelen - 

Welling - Wethouders - Wijken - Witjes - Zwembad  
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Schaakmat (#2) Vraag 5.08 

  

Wat klopt er niet aan deze schaakopstelling? 

Raboscanner (#2) Vraag 5.09 

 

1. 

Deze opgave stond in de vorige editie van de kwis: “Hieronder zie je 

twee nagenoeg identieke kleurenvelden echter horizontaal en vervol-

gens ook verticaal gespiegeld. Hoeveel punten zijn er verschillend?” Er 

was maar één team welke deze vraag goed had. Goed gedaan Indy! 

Wat is (1) de geboortedatum van Indy en (2) wat de naam van haar 

kat? 

 

2. 



 

 

Categorie 5: Kids 

Pagina  23 

Das Groessen Kwis 2019 

Rebus (#6) Vraag 5.10 

  

Vanavond om 22:00 uur is er één minuut lang een rebus te zien op de 

Facebook pagina van Das Groessen. Wat is de oplossing van deze re-

bus? 

Echte vrienden (#2) Vraag 5.11 

  

Hoeveel “Vrienden” heeft de Das Groessen Kwis? 

Geheimcode (#2) Vraag 5.12 

 

 

Ontcijfer deze tekst. 

4. 3. 

1. 2. 

Bezienswaardigheden (#2) Vraag 5.13 

 1. 

2. 

3. 

4. 

Op een trip door Europa heb ik veel mooie bezienswaardigheden gezien. Ik wilde er graag 

mee op de foto dus ik dacht, selfie! Helaas ben ik vergeten de camera op selfie-stand te zet-

ten waardoor de bezienswaardigheden er niet op staan. Wat had ik willen fotograferen? 
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4. 3. 

1. 2. 

Speelgoed (#1) Vraag 5.14 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

In welk jaartal werd het onderstaande speelgoed ‘speelgoed van het jaar’?   

Er is er een jarig (#2) Vraag 5.15 

 

Hieperdepiep hoera! Haal de kinderboeken er maar snel bij. Of misschien weet jij de ant-

woorden wel uit je hoofd. 

Wat (1) krijgt Janneke van Jip op haar verjaardag in het beroemde boek van Annie M.G. 

Schmidt?  Wat een feest, ook Kikker (in het boek Kikkèr is Jarig van Max Velthuijs) is jarig! 

Wie (2) speelt er op de viool? We blijven feest vieren, want ook Dikkie Dik is jarig. In het 

verhaal (van Jet Boeke) krijgt Dikkie Dik een verjaardagskaart. (3) Van wie? Als laatste is 

Nijntje aan de beurt, want zij is ook jarig geweest. Wat (4) heeft Nijntje gekregen?  

1. 

2. 4. 

3. 

Knappe koppen (#15) Vraag 5.16 

 

Schmink tenminste twee teamleden als een “Kiss” bandlid. 

Schminken jullie jezelf als alle vier de “Kiss” bandleden dan krij-

gen jullie tien punten extra! Maak een foto van jullie kwisband en 

plaats deze vandaag voor 23u30 op de tijdlijn van de facebook 

pagina van Das Groessen. Ook dient er een bord op de foto staan 

waarop duidelijk jullie teamnaam en nummer te lezen is.  
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Zaal Gieling Groessen (#2) Vraag 6.01 

Van welk jaar is dit de agenda van Rob Gieling? 

13 februari: cadeau voor Elselien kopen (niet vergeten!), 1 maart: DJ 

Boemrang voor kermis zo/ma boeken, Wouter D. voor de 13e oktober en 

2 weken later vlees laten schieten,  8 december: Blues Night 

 

Paula van Remmen (#2) Vraag 6.03 

Welke pakkende zoete oneliner staat op de startpagina van de website 

van Paula? 

 

Averdonk (#2) Vraag 6.02 

Wat staat hieronder in braille geschreven? 

 

Palm (#2) Vraag 6.04 

Met de handel in welke machines  is de opa van Günther de zaak in 

Groessen begonnen? 

 



 

 

Categorie 6: Vrienden van .... 

Pagina  26 

Das Groessen Kwis 2019 

Op dieet? Vraag 6.05 

 

 

Rianne Mulder heeft voor de kwissers een strak dieet uitgezocht. Reken 

uit hoeveel suikerklontjes (1 suikerklontje = 20 kcal) aan energie je bin-

nenkrijgt met onderstaand dagmenu? Er wordt een marge aangehouden 

van ± 4 suikerklontjes. 

Ontbijt: 200 ml halfvolle melk, 50 gr havermout, 1 banaan,100 gr blauwe 

bessen. 

Pauze snack: 300 gr galia meloen. 

Lunch: 200 ml fruitsap (blueberry) 3 ontbijt crackers (Bolletje) waarvan 1 

met pindakaas en 30 gr banaan, 1 met zuivelspead bieslook light (AH) en 

een plakje kipfilet, 1 met zuivelspread en 2 plakjes rookvlees. 

Tussendoortje: Latte Macchiato (sachet Nescafé Gold) en 2 speltkoekjes. 

Diner: 75 gr speltpasta (Grand’Italia) 100 gr rundergehakt, 2 tomaten, 

100 gr wortel, 2 theelepels pesto (GrandÍtalia), ½ blikje gepelde tomaten (Heinz bio)  

Late night snack: 40 gr groene chips (Tyrells) 33 ml water met een smaakje (Sanpellegrino) 

 

Winnaars (#2) Vraag 6.07 

 1. 

De Liemers Fietsen heeft een actie gehad waarbij er twee kaarten gewon-

nen konden worden voor de Tour de Liemers. Wat zijn de namen van deze 

gelukkige winnaars? 

2. 

Wat een service! (#2) Vraag 6.06 

 

1. 

Bij Le Petit Pain, centraal gelegen aan de woonboulevard in Doetinchem 

kun je jouw lunch en/of diner ook online bestellen. Je besteld één stok-

broodje met brie, twee Italiaanse bollen met eiersalade, één maal verse 

jus d’ orange en één broodje verschrikkelijk. Wat moet je (1) afrekenen 

als je deze bestelling in Doetinchem laat bezorgen en uit (2) hoeveel ver-

schillende broodjes kun je bij Le Petit Pain kiezen? 

2. 
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Bij de tijd (#8) Vraag 6.08 

  

Bij assurantiekantoor Lentjes en Zn. zijn ze normaal bij de tijd. Vandaag 

echter is de klok tegen de achterwand van het kantoor van Tom stilgeval-

len. Hoe laat is dat gebeurd? 

In de prijzen (#2) Vraag 6.09 

 

 

Bij Bas Derksen van de biologische slagerij De Groene Weg uit Nij-

megen kun je tegenwoordig ook digitaal voor cadeaus sparen. 

Hoeveel punten moet je minstens op je telefoon hebben voor een 

worstplank en koeltas?  

Vermogen met verf (#2) Vraag 6.10 

 

 

Dennis van Dam heeft in 2016 zijn combo voor een spiksplinternieuw bus 

ingeruild. Hoeveel pk heeft deze bus meer ten opzichte van zijn oude Ber-

lingo? 

Waar naar toe (#4) Vraag 6.11 

 

Dorien den Balvert van The Travel Club stelt op maat gemaakte reizen 

voor haar klanten samen. Veelal wordt er gebruik gemaakt van vliegtui-

gen om naar verre en exotische oorden te reizen. Welk vliegtuig (1) merk 

en (2) type vliegt om 23u00 exact het dichtste bij Groessen? 

1. 2. 
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Kom goed voor de dag (#2) Vraag 6.12 

 

1. 

Bloemberg Mannenmode is een eigentijdse winkel in Zevenaar voor 

alle mannen, met zowel zakelijke als casual kleding. Ton en Netty 

Bloemberg pakte de afgelopen Das Groessen manifestatie zelfs 

groots uit met een spetterende modeshow. Wat zijn (1) de namen 

van de modellen die met deze show mee hebben gelopen en (2) 

wie heeft deze modeshow gepresenteerd? 

2. 

1. 

1. 

Virtual Reality (#2) Vraag 6.13 

 

De winkel van Derksen Schoenen in Duiven is al sinds 1928 een 

begrip in onze regio. De zusters Derksen gaan met de tijd mee. Op 

Google Streetview kun je zelf hun winkel binnenwandelen. Hoeveel 

slippers staan er uitgestald boven op de ronde bank aan de linker-

kant van de digitale winkel van Derksen Schoenen? 

 

Zeer tevreden (#2) Vraag 6.14 

 

Stefani Meijer ontvangt tevreden klanten in haar nagelstudio 

aan de Achtergaardsestraat. Wat zijn de namen van de klant 

behorende bij de foto’s? 

1. 

3. 

1. 2. 

3. 

2. 
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Rekenen (#4) Vraag 6.15 

 

Wendy Stokman van Stokman Administratie uit Groessen weet met on-

derstaande redactiesom wel raad. Zij verzorgt namelijk de financiële 

administratie en salarisadministratie van ZZP'ers en MKB'ers. Zo’n re-

kensom lost zij snel en eenvoudig op. En jullie? 

Wendy verdeelt € 19.500,- over 2 bankrekeningen. Bankrekening A 

geeft 1,12% rente per jaar. Bankrekening B geeft 1,61% rente per 

jaar. Op het einde van het jaar ontvangt Wendy € 281,46 . Hoeveel 

heeft Wendy op bankrekening B gezet? 

 

Met afstand de beste (#2) Vraag 6.16 

 

Hotel Gieling Duiven is een charmant driesterrenhotel in Duiven. 

Geniet van de vriendelijke sfeer en profiteer van de mogelijkheid 

om gratis te gaan zwemmen of sporten in een nabijgelegen fit-

nesscentrum. Welk (1) fitnesscentrum is dit? Wat is, vanaf het 

hotel hemelsbreed gemeten, (2) de dichtstbijzijnde bushalte (3) 

het dichtstbijzijnde treinstation en (4) het dichtstbijzijnde fastfood 

restaurant? 

1. 2. 

3. 4. 

Administratie op orde? (#4) Vraag 6.17 

 

Ook Mulder Arnhem Accountancy & Advies in Arnhem heeft een websi-

te, e-mailadres, telefoon, Facebook, LinkedIn  en zelf nog een fax. Sa-

men met 7 medewerkers richt Joost Mulder zich op  MKB-ondernemers 

en DGA's welke hun administratieve en fiscale zaken perfect op orde 

willen hebben. 

Bedrijven zijn verplicht om hun administratie 7 jaar te bewaren. Heb-

ben jullie de laatste papieren Telefoongids & Gouden Gids uit 2018 ook 

nog bewaard? Op de kwiswebsite vind je een fragment van een pagina 

uit deze gids. Van welke paginanummer is het fragment? 
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Familiebedrijven (#2) Vraag 6.18 

 

Sjoerd Geurts van Geurts Media heeft recentelijk zijn nieuwste boek gepubliceerd: 

“Familiebedrijven in de Liemers”. Welke (1) familiebedrijf, beschreven zijn 

boek heeft zijn oorsprong in Groessen en wie is de man (2) links op de 

foto?  

2. 

1. 
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Nostalgie (#2) Vraag 7.01 

 

2. 

In welke plaats (1) en op welke datum (2) is deze foto gemaakt? 

1. 

Postzegel (#2) Vraag 7.02 

 
 

In welk land is deze foto gemaakt? 

WO II (#2) Vraag 7.03 

 

 

Welke twee personen, geboren in de Donaumonarchie, hebben in Nederland tijdens de 

Tweede Wereldoorlog een hoofdrol gespeeld? 

 

Historie (#2) Vraag 7.04 

 

Carnavalsvereniging De Deurdreiers vierde in oktober 1990 een jubileum. 

Welk jubileum (1) vierden ze en (2) welk cadeau schenkt 

de vereniging aan het dorp? 

1. 

2. 
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Zoekplaatje (#2) Vraag 7.05 

 

Deze foto is gemaakt op 28 maart 2019 in de ochtend. Wat klopt er 

niet? 

 

Heilige huisjes (#2) Vraag 7.07 

 

In opdracht van wie zijn deze woningen in Groessen destijds ge-

bouwd? 

 

Jubileum (#2) Vraag 7.08 

 

Welke Groessense pastor (1) vierde in 1953 zijn veertigjarig pries-

terjubileum en (2) waarmee verblijde hij alle parochianen ter gele-

genheid van dit jubileum?  En (3) wie is de persoon op de foto? 

1. 2. 

3. 

Slecht parkeren (#2) Vraag 7.06 

 

Welke (1) Groessenaar heeft hier zijn auto geparkeerd welk (2) jaar 

was dat en (3) aan het einde van welke straat was dat? 

1. 

3. 

2. 
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Heilige straat (#2) Vraag 7.09 

 

Naar welke pastor (1) uit de zestiende eeuw is een straat genoemd in 

Groessen en (2) welke straat is genoemd naar een heilige? 

1. 2. 

Vorige editie (#2) Vraag 7.10 

 

Welke band trad er bij de prijsuitreiking van de vorige editie van de Das 

Groessen Kwis op? 

 

Op zolder (#2) Vraag 7.11 

 

Waar diende (1) de zolder van de oude winkel van Wouters voor en 

(2) waar in ons dorp was nog zo’n zolder? 

1. 

2. 

Prijsschieten? (#2) Vraag 7.12 

 

1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

In welk jaar zijn deze foto’s gemaakt? 
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Effe weg typen (#15) Vraag 7.13 

 

Type onderstaande tekst foutloos over m.b.v. een ouderwetste ty-

pemachine in onderstaand vak. Er moet een duidelijke doorslag te 

zien zijn. Anders geen punten. 

Groessen is een Liemers dorp in de gemeente Duiven, in de Neder-

landse provincie Gelderland. De plaats telt 1940 inwoners (1 januari 

2007), die Groessenaren worden genoemd. Groessen is een dorp 

gelegen op een oeverwal van de Rijn. Het heeft de structuur van 

een lintdorp met karakteristieke lintbebouwing. 

 

1. 

D. C. 

A. B. 

Wat een idee (#2) Vraag 7.14 

 

Welke uitvinding hoort bij welke 

uitvinder? 

4. 3. 

1. 2. 

3. 4. 

2. 

Helden (#2) Vraag 7.15 

 

1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

In welke plaatsen staan deze gedenkmonumenten? 
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Overeenkomst (#2) Vraag 7.16 

 

 

Wat hebben deze vier gebouwen gemeenschappelijk? 

4. 3. 

1. 2. 

Wie? (#2) Vraag 7.17 

 

1. 

2. 

4. 

3. 

4. 3. 

1. 2. 

Wat zijn de namen van deze personen en (5) wat hebben ze gemeenschappelijk? 

  

Verleden (#2) Vraag 7.18 

 

1. 

2. 

4. 

3. 

4. 

3. 

1. 2. 

In welk jaar zijn deze foto’s gemaakt? 

5. 
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Rock ‘n roll (#2) Vraag 8.04 

 

1. 

2. 

4. 

3. 1. 2. 

4. 3. 

Van welke bands zijn dit de logo’s? 

Wie is dit? (#2) Vraag 8.03 

  

Wat zijn de voornamen van (1) deze persoon, (2) zijn oudste broer en (3) 

zijn één na oudste broer? 

 

Organisatie (#2) Vraag 8.02 

 

1. 

Van welke (1) organisatie is dit het logo en (2) uit welke TV serie komt 

het en (3) wie is de voorzitter van deze organisatie? 

2. 

3. 

Iets te vieren dân  (#2) Vraag 8.01 

 

1. 

In 1980 werd er door de twee heren op de foto een fictieve politieke partij 

opgericht. Wat was de naam van de deze partij en wat waren hun twee 

bekendste slogans? 

2. 



 

 

Categorie 8: Entertainment 

Pagina  37 

Das Groessen Kwis 2019 

At the movies (#½) Vraag 8.05 

 

Noem de namen van de filmpersonages? Vul dit in op de Das Groessen Kwis 2019 website. 

Daar staat ook een digitale versie van deze afbeelding. Artikel 5 van het reglement is dus 

niet van toepassing op deze vraag. 

Games of Thrones (#2) Vraag 8.06 

 

1. 

2. 4. 

3. 

Hierbij vier vragen over de populaire HBO serie Games of Thro-

nes. Artikel 5 van het reglement is bij deze vragen niet van toe-

passing. Wat is (1) de familienaam van de biologische vader van 

Jon Snow? Wie (2) heeft de bijnaam “The Hound”? In welk (3) 

kasteel is Rickon Stark geboren? Wie (4) heeft de tune van de 

serie gecomponeerd? 

Boer zoekt vrouw (#2) Vraag 8.07 

 

1. 

2. 

4. 

3. 
4. 3. 

1. 2. 

Wat zijn de voornamen van deze boeren? 
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Alles weg (#2) Vraag 8.08 

 

De breuk van Jan Smit en Yolanthe Cabau van Kasbergen was 

niet alleen in Volendam, maar ook in de rest van Nederland da-

genlang het gesprek van de dag. Vooral Gerda, de moeder van 

Jan, raakte er niet over uitgepraat. Tijdens een interview met 

Evert Santegoeds heeft ze 'even' uit de doeken gedaan wat Yo-

lanthe volgens haar allemaal onterecht meegenomen zou heb-

ben uit de woning van Jan. Hieronder staat een lijst met artike-

len die weg waren volgens Gerda Smit. Een aantal van onder-

staande items werden echter niet door Gerda vermeld. Noteer deze nummers. 

1. Geld 2. Witte slaapkamer 3. Borden en bestek 4. LCD-scherm 5. Antieke kast 6. Acces-

soires 7. Tafeltjes 8. Nachtkastjes 9. Kroonluchter 10. zijden bloemen 11. Stoelen 12. Kle-

dinghangers 12. Sprei 13. Bankje 14. Laptop 15. Konijnenbontjes 16. Kerstspullen 17. Trap-

je in de keuken 18. Keukenrol 19. Blender 20. Citruspers 21. Tosti-ijzer 22. Losse kapstok-

ken 23. Plaids 24. Dekenkisten 25. Etagères 26. Kandelaars 27. Kristal 28. Schilderijen 29. 

Tafellopers 30. Servetten 31. Kaarsenplateaus 32. Handdoeken 33. Washandjes 34. Gasten-

doekjes 35. Theedoeken 36. Dweiltjes 37. Keukendoeken 38. Stofzuiger 39. Koffers 40. 

Complete 24-delige servies 41. Dekbedden die Willem-Alexander en Máxima ook hadden. 

 

Netflix (#2) Vraag 8.09 

 

1a. 

2a. 

4a. 

3a. 

4. 3. 

1. 2. 

Noteer (a) de titels van de, op Netflix te vinden, films en (b) no-

teer het tijdstip (hh:mm) van de scene ±1 minuut.  

1b. 

2b. 

4b. 

3b. 

Bevroren (#2) Vraag 8.10 

 1. 

Welke (1) zangeres zingt in, twee taal-versies van, de Disney film 

“Frozen” het lied “Let it go” en (2) welke talen zijn dat? 

2. 
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Boer vond vrouw (#2) Vraag 8.11 

 

1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Welke boeren (voornaam) kozen deze vrouwen? 
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Weerpersoonlijk? (#2) Vraag 9.02 

 
1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

De afgelopen jaren zijn er op diverse radio- en televisiezenders weermannen actief of actief 

geweest. Wat zijn hun namen? 

Een brug te ver? (#2) Vraag 9.03 

 
1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Een brug is een vaste of beweegbare verbinding voor het verkeer, tussen twee punten die 

gescheiden zijn door een rivier, kanaal, kloof, dal, weg, spoorweg of een ander obstakel . 

Wat zijn de namen van de bruggen op de foto’s? 

Overeenkomst (#2) Vraag 9.01 

 

Wat hebben de volgende namen gemeen? Het Gevlocht, Boermark, Knorres-

tein, Vrijenban en Kloosters. 
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Need for speed (#2) Vraag 9.04 

Op welke wegen in Groessen is de maximum snelheid tachtig km/u? 

 

Need for speed (#2) Vraag 9.05 

Op welke wegen in Groessen is de maximum snelheid vijftig km/u? 

 

Autobahn (#2) Vraag 9.06 

In welk jaar is het stuk rijksweg A12 van Duiven—Duitse grens openge-

steld? 

Autobahn (#2) Vraag 9.07 

In welk jaar is de afslag Groessen (Duiven / Zevenaar Oost) van de A12 

geopend en wat is het nummer van deze afslag? 
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Fauna (#2) Vraag 9.08 

 
1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Over de Nederlandse snelwegen zijn een aantal wildwissels gebouwd. Wat is de naam van 

de wissels op de foto’s? 

Waar op waar? (#2) Vraag 9.09 

In welke gemeente staat het hectometerpaaltje uit de voorlaatste 

vraag? 

 

Slecht weer of weer slecht? (#2) Vraag 9.10 

 
1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Uit welke films komen deze scenes? 
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King of the road (#2) Vraag 9.11 

 
1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Wie zijn deze hoogwaardigheidsbekleders van de weg? 

Winterbanden (#2) Vraag 9.12 

Winterbanden zorgen bij koude temperaturen voor betere grip tijdens slechte weersomstan-

digheden zoals regen en sneeuw. Wat is de wettelijke minimale profieldiepte van diagonaal-

winterbanden in (1) Nederland, (2) België, (3) Duitsland en (4) Oosterrijk? 

1. 

2. 

4. 

3. 
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Als een blok (#2) Vraag 9.13 

 

A. 

B. 

D. 

C. 

Groessen kent veel autoliefhebbers, autotechnici ook. Welke onderdelen van het motorblok 

van deze auto behoren bij de onderstaande letters? 

E. 

Op de stip (#2) Vraag 9.14 

 
 

Wat vind je onder alle rode stippen? 

Vlieg op (#2) Vraag 9.15 

 
1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 2. 

Je maakt een tripje binnen de EU, lekker een weekendje weg. Je gaat met het vliegtuig en 

onderweg vlieg je over onderstaande steden. Over welke steden vlieg je?  
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Sterrenbeelden (#2) Vraag 9.16 

 
1. 

2. 

4. 

3. 4. 3. 

1. 

2. 

Wat zijn de Latijnse namen van deze sterrenbeelden? 

Brommers kieken (#2) Vraag 9.17 

 

Hebben jullie afgelopen middag ook zo genoten van de Brommer 

tourtocht door de Liemers? (1) Hoeveel brommers zijn er van start 

gegaan en welk brommermerk was het meeste vertegenwoordigd? 

2. 1. 
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Schaakmat (#4) Vraag 10.01 

Jaap Staal werd wereldkampioen correspondentieschaak 

in 1963. In een beroemde partij tegen Cor Kansen won 

Jaap (spelend in wit) en nu aan zet in twee zetten. 

Wat zijn de zetten? 

1. wit: 

2. zwart: 

3. wit: 
Schaakmat! 

Helaas! (#4) Vraag 10.02 

Deze sudoku is niet op te lossen. Welk veld (coördinaat) 

is hiervan de oorzaak? 

 

What’s appening (#10) Vraag 10.03 

 

 

Per team is het mobiele nummer, waarop het team bereikbaar is tijdens 

deze kwis, toegevoegd aan onze whatsapp-groep. Hoe vaak komt het 

getal zes voor in de telefoonnummers van alle deelnemers uit deze 

groep? 
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Reeks (#2) Vraag 10.04 

 

 

Wat moet er in het vak met het vraagteken staan? 

Let op het is geen zes! 1 3 5

2 4 ?

In de haven (#2) Vraag 10.05 

 

 

Er ligt een jacht in de haven. Vanaf de bakboordzijde hangt een touw-

ladder naar beneden. De onderste trede van de ladder raakt het water. 

De touwladder is dertig centimeter breed, tweehondervijftig centimeter 

lang en elke trede is 10 millimeter dik en bevindt zich 33 cm van een 

andere tree vandaan. Als het vloed wordt, stijgt het water met 100 mm 

per uur. Hoe lang duurt het voordat het water de bovenste tree van de 

ladder raakt?  

Uitslag (#2) Vraag 10.06 

 

 

Welke uitslag hoort bij de kubus? 

1, 2, 3 of 4: de juiste uitslag staat er niet bij. 

3. 2. 

Filmmuziek (#4) Vraag 10.07 

 

 

In de meegekregen envelop bevindt zich een cassettebandje. Hierop staat titelmuziek 

van diverse bioscoopfilms. Speel de tape geheel af en noteer de titels van de films. 
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Voorzichtig (#4) Vraag 10.08 

 

 

Wat is hemelsbreed de een na dichtstbijzijnde onbewaakte overweg waar minimaal 

10x per dag een trein voorbij komt? 

Chemisch (#2) Vraag 10.10 

 
1. 

2. 

4. 

3. 

Onder welke gebruikelijke namen zijn deze chemische stoffen bekend zoals beschreven in 

deze structuurformules. 

4. 3. 

1. 2. 

Altijd dichtbij (#8) Vraag 10.09 

 

Hoe ver wonen (hemelsbreed en ingeschreven bij de betreffende 

gemeente) de bestuursleden van stichting Das Groessen vanaf de 

dorpspomp op het schuttersplein? Tel deze afstanden (in hecto-

meters) bij elkaar op. 
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Treintje komt zo (#8) Vraag 10.11 

 

Hoeveel passagierstreinen komen er maandag a.s. tussen 08u25 

en 09u43 (theoretisch) voorbij aan de overweg op de Hei-

liglandsestraat? Uitgaande van een start/stop tijd van 2 minuten 

per station en een gemiddelde snelheid van 80 km/uur. 

 

Reglement kaartlezen (#2) Vraag 10.12 

 

A. Construeer een denkbeeldige route op de kaart welke start 

bij de pijl in en eindigt bij de pijl uit. 

B. De opdrachten moeten in volgorde worden uitgevoerd. 

C. Bij elke routeopdracht dient de kortste route naar het vol-

gende (uitvoer)punt toe geconstrueerd te worden. 

D. Met de routeopdracht door oriënteringspunt is het de be-

doeling dat u via de kortste route over kaartwegen door het oriënteringspunt heen 

rijdt. De opdracht is uitgevoerd zodra u het oriënteringspunt 'inrijdt' 

E. Met de routeopdracht langs oriënteringspunt is het de bedoeling dat u via de kortste 

route over kaartwegen naar het punt rijdt dat zo dicht mogelijk naast het orienterings-

punt ligt. De routeopdracht is uitgevoerd als dat punt bereikt is. Zet in het grijze invul-

vakje onder dit reglement het getal zeshondernegentien in cijfers. 

F. Bij een 'langs'-opdracht en in de routeopdracht erna is het NIET toegestaan door het 

orienteringspunt te rijden dat u in de langs'-opdracht gebruikt heeft. 

G. Als een tekst (letters, cijfers, leestekens) oriënteringspunt is, dan is het oriënterings-

punt tussen aanhalingstekens in de routeopdracht vermeld. De tekst op de kaart dient 

gelijk te zijn aan de tussen de aanhalingstekens in de routeopdracht vermelde tekst, 

inclusief het gebruik van hoofdletters en kleine letters. 

H. Als een afbeelding oriënteringspunt is, dan kan dat uit meerdere onderdelen bestaan. 

Als op de kaart bijvoorbeeld een afbeelding van een auto te zien is, waarbij de wielen, 

koplampen en ramen als zodanig te herkennen zijn, dan kan het oriënteringspunt aan-

geduid worden als auto maar ook als wiel, lamp of ruit. In alle gevallen is het gehele 

object oriënteringspunt. 

I. In 2 opeenvolgende routeopdrachten mag niet hetzelfde oriënteringspunt gebruikt wor-

den. 

J. Het is verboden te keren. 

K. Noteer de letters welke bij de vlaggetjes staan in de volgorde waarlangs de denkbeeldi-

ge route geconstrueerd wordt. 
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Kaartlezen (#4) Vraag 10.13 

 

Construeer de route  volgens reglement 10.12 met de op-

drachten: 

1. Langs auto 

2. Door veer 

3. Langs wiel 

4. Langs “ABC” 

En noteer de letters. 

 
 

Kaartlezen (#4) Vraag 10.14 

 

Construeer de route  volgens reglement 10.12 met de op-

drachten: 

1. Door kerstboom 

2. Langs boom 

3. Door “N7” 

En noteer de letters. 

 

 

Kaartlezen (#4) Vraag 10.15 

 

Construeer de route  volgens reglement 10.12 met de op-

drachten: 

1. Langs “Kerstboom” 

2. Langs hert 

3. Langs fiets 

En noteer de letters. 

 

 

Wiskunde (#4) Vraag 10.16 
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Gezondheid (#2) Vraag 10.17 

 

1. 

Een oud spreekwoord zegt “Voorkomen is beter dan genezen”.  

Welk percentage (1) van alle kinderen woonachtig in de ge-

meente Duiven heeft in 2018 op tweejarige leeftijd alle vaccina-

ties uit het Rijksvaccinatieprogramma gehad en hoe hoog moet 

het (2) percentage gevaccineerde kinderen zijn om de infectie-

ziekte “Mazelen” buiten onze gemeente te houden? 

2. 
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Wij bedanken bovenstaande sponsoren. 

Mede door hun bijdrage is deze kwis mogelijk gemaakt.  



 

 

        Feedback formulier 
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Feedback (#1) Vraag 11.01 

 

Wij willen graag jullie reactie op deze tweede Das Groessen Kwis. Wij willen van jullie leren 

om het de volgende keer (nog) beter te kunnen doen. 

Uit hoeveel personen bestond jullie groep?  

 

 

 

Wat is de leeftijd van de jongste deelnemer? 

 

 

 

Wat is de leeftijd van de oudste deelnemer? 

 

 

 

 Wat vonden jullie van de hoeveelheid vragen? 

 

 

 

 Wat vonden jullie van het (gemiddeld) niveau van de vragen? 

 

 

 

Welke verbeter verbeterpunten hebben jullie voor ons gezien? 

 

 

 

 Met hoeveel personen komen jullie (vermoedelijk) naar de prijsuitreiking/feestavond?  

 

 

 

Zouden jullie een volgende keer weer meedoen?  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 


