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Hoofdstuk 1: Ken uw klassiekers
Onze dorpen hebben een rijke historie, zelfs zo oud dat wij zelf geen vragen meer konden
verzinnen. Gelukkig schoot de Historische Vereniging Ameide/Tienhoven ons te hulp met
wat pareltjes uit den ouden doosch. Waarvoor onze grote dank!!
1.1

Vier burgemeesters van Ameide en Tienhoven zijn ‘in functie’ overleden.
Wie waren dat en in welk jaar overleden zij?
Naam Burgemeester
W. Verhagen

1.2

Jaar van
overlijden
1832

A.P.H.A. de Kleijn

1900

H. van Eeten

1924

D. Wessels

1977

In welk jaar werd het huis van ‘de bakker op de hoek’ van de Dam
gebouwd?
1668
1.3

Waar komt de naam Peperstraat vandaan?

Van de Mattenbies, die daar groeide en die in de volksmond Peper werd genoemd
1.4

Waar komt de naam Fransestraat vandaan?
Dat weet niemand, dus als er maar iets is ingevuld rekenen wij het goed

1.5

In welk jaar werd het Rijksstoomgemaal op Sluis gebouwd?
1891
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1.6

Op welke oever van de Lek liggen Ameide en Tienhoven?
Op de linkeroever

1.7

Welke functie had Voorstraat 7 voordat het in gebruik werd genomen als
kantoorpand van de Koninklijke Woudenberg?
Ambtswoning van de Burgemeester van Ameide en Tienhoven

1.8

Hoe heette het terrein waarop in 1828 de Oude Alegemene Begraafplaats
aan de Achterweg werd aangelegd?
Kloosterboomgaard

1.9

Voor welk bedrag kocht de Gemeente Ameide in 1959 het Stadhuis op de
Dam van de Ambachtsheer C. van Stolk?
Voor 1 gulden

1.10

Wat voor onderneming had A. Kruijt op de Benedendam voor de
oprichting van de meelfabriek?
Een kruidenierswinkel
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Hoofdstuk 2: Speulen, Spellegies doen
Als je meedoet met de Termeise quiz, moet je wel van een spelletje houden. Er zijn zoveel
leuke spelletjes!
2.1 Hieronder staan een paar foto’s van
spelletjes.

1

3
2
6

5

4

9
8

7
10
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Weet jij welk spel bij de foto hoort?
1: Make ‘n Break
2: Onderuit
3: Carcassonne
4: Cuba (El Presidente)
5: Het Padvindersspel
6: Wie is het?
7: Kolonisten van Catan
8: Suspect
9: Vlotte Geesten
10: Het grote Pluk van de Pettefletspel
2.2 Heul d’n zaak deur de war! Welke bedrijven zitten verstopt in de volgende
anagrammen?
Stukgebroken borrels insmeren
Osmaanse ketellapper
Romeinse lidmaat
Draken smeden
Republikeins landmacht kanon

Bloemsierkunst Ron Kersbergen
Kapsalon Elma Peeters
Trimsalon Ameide
De Kersenmand
Blokland Tuin en Parkmachines

2.3 Lees het volgende verhaal goed door:
Het was 23:58 uur op het eiland Waku Waku. Opeens schrok de man wakker. Hij had
enorme pijn in zijn zij. Met zijn hand voelde hij aan zijn buik en toen hij zijn hand
bekeek was deze besmeurd met bloed. Door zijn vingers zag hij verderop een vrouw
in een stoel zitten, met het mes op tafel waar hij waarschijnlijk mee gestoken was. De
vrouw lachte en zei: “Jij dacht zeker dat je de slimste mens op dit eiland was?
Ondertussen weet ik veel meer over jou en je zogenaamde business-trip. Een beetje
stoere verhalen ophangen tegen Esteban en Sanchez, terwijl zij je volledig dronken
voerden. Dat is niet zo handig hè!? Het zijn net mensen die je dat soort dingen niet
zou moeten vertellen. Zij gaven me waardevolle informatie over jou. Dus doe maar
normaal en vertel me waar je het hebt verstopt!” De man probeerde overeind te
komen. Hij begreep dat dit het moment van de waarheid was. Hij herkende de vrouw
als een van de acht sleutelfiguren van Het Kabaal. Het was superlink om haar de
locatie van het kunstwerk te vertellen. Ze zou hem dan zéker vermoorden. Maar als
hij het niet vertelt, wordt hij zéker gemarteld. Wat nu?! Dat is de vraag…
In dit spannende verhaal zijn verschillende quiz-programma’s verborgen. Welke zijn
dat en wie is/was de presentator?
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Programma
Twee voor Twaalf
Waku Waku
Met het Mes op Tafel
De Slimste Mens
Weet ik veel
Het zijn net mensen
Doe Maar Normaal
Het moment van de Waarheid
Een van de Acht
Superlink
Bonus: That’s the Question

Presentator
Astrid Joosten
Rob Fruithof/Sybrand Niessen/ Paula Udondek

Joost Prinsen/Herman v/d Zandt
Philip Freriks/Martijn Krabbé/Linda de
Mol
Linda de Mol
Paul de Leeuw/Humberto Tan
Sander Lantinga/Ruben Nicolai
Robert ten Brink
Mies Bouwman
Herman Wegter
Bert van Leeuwen

2.4 Je moet het lezen zoals het gedrukt staat:

Welk lettertype is dit?
Welk lettertype is dit?
⚫ ⚫⧫⧫⧫ ⬧ ⧫
Welk lettertype is dit?
Welk lettertype is dit?

Vivaldi
Special elite
Wingdings
Times New Roman
Comic Sans MS

2.5 De vlag van Noorwegen? Nee joh, dat zijn er veel meer! In de vlag van Noorwegen
vind je nóg zes andere vlaggen. Van welke landen?
Nederland
Indonesië
Thailand

Polen
Finland
Frankrijk

8
Hoofdstuk 2: Speulen, Spellegies doen
2.6 Goed volk komt achterom! Alleen voor een collecte bellen we aan! Weet jij de
postcode die bij deze veurdeuren hoort?

4233 ED

4233 HE

4235 VS

4235 VT

4235 AK

4233 HP
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2.7
Linke soep: Zoek 3x de overeenkomst tussen 4 woorden
Straf
Snelheid
Klosje
Boy
Spinnen
Plafond
Harrison
Het vlees laten
Hoogste waarde
Naai
Michael
Washington
George

Garen

Maximum

Zwarte
Kranten
Motor
Iemand op Twitter

Goed voorbeeld doet
Deel van een wet
Een dieet
Een cursus

Toilet
Dressing
Veldrit
Kantoor

Volgen

Artikel

Cross

Schaal
Cover
Hifi
Anoniem

Van software
Ouders
Alarm
Obscuur

Adres
Maakt onbemind
Polder
Van de raadsleden

Onbekend

Model

Installatie

2.8

Welke 12 stripfiguren zitten in onderstaande figuur verwerkt?

Kuifje
Nero
Brains
Robbedoes
Marsupilami
Urbanus

Marcel kiekeboe
Flip
Smurf
Obelix
Guust Flater
Suske en Wiske
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2.9

Waar of niet waar? Echt waar? Waarheen?

De bewoners van Waarheidstad vertellen altijd de waarheid, terwijl die van
Leugenstad altijd liegen. Jij bent op weg naar Waarheidstad en komt bij een
driesprong met een nogal onduidelijke wegwijzer. Gelukkig staat er een man bij de
driesprong waaraan je de weg kunt vragen. Alleen weet je dus niet of deze man de
waarheid spreekt of liegt. Je mag hem ook maar één vraag stellen. Welke vraag moet
je aan de man stellen om te kunnen bepalen wat de weg naar Waarheidstad is?

Wijs de weg naar de stad waar je vandaan komt
2.10

We zallen d’r eens een eind aan braille! Kun je ontcijferen wat hier staat?

Die zag je niet aankomen
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Hoofdstuk 3: Actueel
Vragen en verhalen over lang vervlogen tijden die hebben we al gehad. Maar weten we ook
nog wat er recent allemaal is voorgevallen?
3.1

Welke 2 dj’s van 3FM kwamen tijdens Serious Request door Ameide

Rob Janssen en Jorien Renkema
3.2

Loop eerst eens door de Gouden Gids! Wat is het telefoonnummer op
pagina 149, kolom 2, rij 61 van boven in de laatste editie van de
Telefoongids/Gouden Gids?

0183-609196
3.3

Wat bakt Marjolein vanavond?

Pannenkoeken
3.4

Welk NK wordt in 2019 in Ameide georganiseerd?

NK Jeugd Wielrennen
3.5

Hoe laat begint het 20:00 uur journaal vanavond?

20:00 uur
3.6

Welke advertentie stond er op de achterkant van het weekblad
Vijfheerenlanden van woensdag 6 maart 2019 j.l.

Woonmall Alexandrium
3.7

Welke organisaties nemen hun intrek in de Brede School?

De Kandelaar
Hendrik van Brederode
Ot en Sien
Bibliotheek
Hummeltjeshoeve
SKCN BSO

13

Hoofdstuk 3: Actueel
3.8

Welk nummer staat er nu op nummer 1 in de enige échte Hitlijst van
Nederland?

“Hij is van Mij”, Kris Kross Amsterdam, Maan, Tabitha feat. Bizzey

3.9

Welke regeling is sinds 1-1-2019 in onze dorpen van kracht?

Wegsleepregeling

3.10 Staat de Henk de kippenboer morgen wél of niet op het martje?
Wel
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Hoofdstuk 4: Apfels und Pferen
De Apfels und Pferen gonzen nog door in onze hoofden! Ons eigen oogstfeest van de
Feestweek. Trots als we zijn op de natuur en op alles wat onze regio te bieden heeft,
hebben we een hoofdstuk gewijd aan de bio-diversiteit. Nieuws uit de natuur en
gesorteerde vragen uit de appelschuur. Fruit dan maar!
4.1

Pruimen

Welke bloesem zie je hier?

Appel (elstar)

Peren (Conference)

4.2

Hoeveel bomen
de

4.3

Moet het Apfel und Pferenfest een jaarlijks terugkerend evenement
worden?
Ja
Nee

4.4

Wat is de vertaling van de volgende wetenschappelijke namen?
Convolvulus Arvensis
Akkerwinde
Typha Latifolia
Lisdodde
Crataegus Monogyna
Meidoorn
Sorbus Aucuparia
Lijsterbes
Papaver Rhoeas
Klaproos

122

staan er in de bogerd van Boer Spek aan
Paramasiebaan?
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4.5

4.6

Allemaal beestjes!
Welk gevleugeld dier beschikt over een radar?
Wat is de grootste roofvogel ter wereld?
Hoe heet een vrouwelijke kreeft?
Hoe wordt een gecastreerde haan genoemd?
Wat is groter: een reuzenkikker of een
dwergantilope?
Hoeveel spieren heeft een rups?
Welk dier kan zowel infrarood als ultraviolet zien?
Welke dieren knikken naar elkaar als ze elkaar
passeren?
Welke schildpad kan zijn kop niet in z’n schild
terugtrekken?
Welke dieren communiceren door middel van
scheten?

Vleermuis
Condor
Demoisselle
Kapoen
Reuzenkikker
2000
Een goudvis
Mieren
De grootkopschildpad
Haringen

Iets kleins bij de koffie? IETS KLEINS?!! Doe maar een halve meter voor 5
gulden! Wanneer en waarmee stond Ameide geregistreerd in het Guinness
Book of records?

De langste appelcarré, 16-6-1982
4.7

Geen oogstfeest zonder bierpul, écht een collectors item. Maar welk logo
stond daar ook alweer op? Zet een kruisje bij het juiste logo.

X

4.8
Wat is het verschil tussen een appel en een peer?
Een appel kun je eten en een peer wel
4.9
Pectine

Welke polysacharide kun je vinden in zowel appels als peren?

4.10
Wat is het duurste fruit ter wereld?
De Japanse Yubari-cantaloupe meloen
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Hoofdstuk 5: #LETSGO
Ameide en Tienhoven, wat waren jullie mooi! Wat hebben jullie een fantastische feestweek
neergezet! Daar kunnen we het nog jaren over hebben! Speciaal aan deze editie van Ameide
Lichtstad hebben we dit hoofdstuk gewijd.
5.1:
0

Hoeveel poorten stonden er aan onze lichtstadgrenzen tijdens de feestweek
2018? Waar stonden ze?
Er stonden wachtershuisjes en slagbomen, maar geen poorten aan “onze”
grenzen

5.2:

Anrie lag tijdens de feestweek nog goed in de markt! Met hoeveel en welke
bruiden liep hij over de catwalk tijdens de bruidsshow van Passage?
6
Adrie IJzerman, Teunie Bouwmeester, Nathalie Woudenberg
Jannie de Blank, Mieke Reuvers-Streefkerk, Nathalie ter Hedde-de Vroome
5.3

Het vlogteam heeft op Youtube verschillende filmpjes geplaatst. Hoe vaak
wordt het woord “GOUD” in Filmpje 1 gebruikt?

4 keer
5.4

Welke namen stonden er op de keycords die tijdens het Apfel und
Pferenfest zijn verstrekt?
Van Kekem Fruit, Gebroeders van Kekem, Veenvliet, De Kruyk,
Koelcentrum Zederik, Fruitbedrijf Van Dijk, Zweeren Fruit, A & J.A. van Dijk VOF
5.5
Wat is de afmeting van de grootste vlag van Nederland? LxB
21,5 x 33 meter
5.6

In de grote tent was het logo van de “Sons of Beatrix” heel subtiel verstopt.
Waar kon je dit logo terugvinden?
Bij de muntenkassa
5.7

Wat was het registratienummer van de helikopter die tijdens de laatste
zaterdag rondvloog?
PH RBC
5.8

Aan welke spel-onderdelen kon de jeugd tijdens de Coop Adventure Games
ín de Meelfabriek deelnemen?
Lasergamen
Arcade Formule 1 racen
Virtual Reality Bril,
Lego-toren bouwen
Abseilen,
Klimmuur
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5.9

Welke ludieke ontvangst had de Oranjevereniging Wilhelmina (AmeideZuid) tijdens de Termeise File georganiseerd?
Vredespijp roken
5.10 Hoeveel kilometer file heeft de Termeise File daadwerkelijk op de A27
veroorzaakt?
8 km
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Hoofdstuk 6
MIST ER GOOGLE
Teamnaam

Teamnummer

Stuur om 21:00 uur het teamlid met de grootste mond naar Het
Spant! Wees op tijd, want om 21:00 uur gaan we écht van start!
Neem álle pagina’s van dit hoofdstuk mee en vul alvast je teamnaam
en nummer in op de pagina’s.
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Teamnaam
De Termeise Quiz

Teamnummer
2019

1.

Grillworst

2.

Schouderham

3.

Boterhamworst

4.

Snijworst

5.
6.

Rocky Mountain Oysters
(Stierenballen)
Leverworst

7.

Kookworst

8.

Ganzenworst

9.

Rauwe ham

10.

Snoepspek
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Hoofdstuk 7: Musica!!!
Van Schlager tot Schubert, van Hardcore tot Shantykoor, muziek blijft een onuitputtelijke
bron van inspiratie! Voor de liefhebbers is er zelfs de inmiddels razend populaire Iggy
Popquiz! Heeft u de juiste noten op uw zang?
7.1

Welke artiesten zie je hier?

Frenna

Famke Louise

Maan

7.2 Waar staan de letters UB voor in de band UB40?
Voor 40
7.3 Welke artiest/bands staan hier in emoticons afgebeeld?
Imagine Dragons
Electric Light Orchestra
Alien Ant Farm
Spinvis
Steppenwolf

7.4

Tempo! Maar wat betekent Tempo eigenlijk in de muziek?
Welke 5 Tempi zijn er?
De snelheid waarmee muziek gespeeld wordt.
1. Zeer langzaam, adagio, largo
2. Langzaam, Andante
3. Matig snel, allegreto, moderato
4. Snel, Allegro
5. Zeer snel, Vivace, Presto
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7.5 Zo! Da’s een mooi plaatje! Van wie is dat ook alweer?

Afrojack

Iron Maiden

Prince

Nirvana

Guus Meeuwis

Martin Garrix

Chef’ Special

Kyteman

7.6 Notenallergie! Vorig jaar écht een succesnummer? Welke 2 songs zoeken we?
1:

The Sound of Silence
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2:

Duurt te lang
7.7 De plaat en zijn verhaal.
“Ik ben zo alleen. Ik wil bij je zijn. Ik zie je hand, ik herkende ‘m meteen. Is het echt
waar? Je bent terug! Mijn hoofd doet pijn. Ik lig in het groene gras en vertel me
iets. Ik heb vandaag niets gemist, omdat ik alleen maar van je gedroomd heb.”
Welk nummer zoeken we? Titel en artiest!
Nena, Nur Getraumt
7.8 Hoe vaak zit de tekst “Heen en Weer” in het nummer “De Veerpont” van Drs.P.?
151 keer
7.9 Paspoort: 27-01-1984, Soundmixshow-Idols-Bloed, Zweet & Tranen-HMHZiggo Dome-2 Edisons. Wie zoeken we?
Tino Martin
7.10 Moeilijk nummer, moeilijke band. Hieronder staan 5 artiesten/bands
cryptisch omschreven. Wie zoeken we en welk nummer?
Omschrijving
Titel
Artiest
Het klinkt alsof deze maand niets
Stil in
Van Dik Hout
hoort wanneer je er planken van
mij
zaagt
Dit eerste boek is voor ons moeder Mama
Genesis
Door deze geweldige Nederlandse
Oude
The Amazing Stroopwafels
lekkernijen is de bejaarde rivier
Maasweg
verdwenen.
Ik vind die vreemde radiobaas
Creep
Radiohead
maar een engerd
Is de buitenlandse één onderzeeër One
U2
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Gemeen te Zederik? Vijf heeren landen in de polder? Hoe kom ik in U terecht? Hoeveel is
die Alblasser waard? Struisvogelpolitiek? Tijd voor wat stemmingmakerij!
8.1
Wie is de huidige burgemeester van de gemeente Zederik?
Niemand
8.2
Wat waren de opties voor het “cadeau” van Zederik?
Herinrichting Dam
Digitaal Mededelingenbord
Aanlichten Kerk Tienhoven/Stadhuis
Aanduiding A27 en hek begraafplaats
Wat is het beste idee voor het “cadeau” van Zederik?
Aanlichten kerk Tienhoven en Stadhuis
8.3

Welke personen uit Ameide/Tienhoven stonden er op de
verkiezingslijsten voor Vijfheerenlanden?

Andre Boer
Bart de Jong

Klaas van Oort
Maria de Jong

Wim van Dijk

Barbara Versluisvd Roest
Jaap Benschop

Jory Verwolf
Denise van Raalte
8.4

Nelleke de Groot
Herman
Bouwmeester
Theo Streefkerk
Cees Bor

Leo Smit
Bram Provoost
Max van
Middelkoop
Klaas van Oort

Hoe heet de eerste baby van de gemeente Vijfheerenlanden?

Emma
8.5

Govert had moeite met de gemeentelijke herindeling. Uit pure nostalgie en
frustratie ging hij een rondje Zederik fietsen. Hij startte bij Ali in Ameide,
ging vervolgens een bakkie doen bij Guus in Lexmond, daarna een tosti
eten bij Fokko in Heicop, in Leerbroek was hij even onder de pannen. Snel
weer op de pedalen naar Meerkerk waar hij even bij Nel aan de bel trok.
Toen werd hij gebeld dat de soep klaar stond bij Monique en dat ‘ie op
moest schieten. Hoeveel kilometer heeft Govert afgelegd als hij de kortst
mogelijke route gebruikt?

28,8 kilometer
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8.6

Waar gaat de Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht wonen?

Voorstraat Ameide

8.7

De acties rondom de Hogeheerenlanden hebben zelfs het landelijke
nieuws gehaald. Wie waren de initiatiefnemers van de originele actie bij
de totstandkoming van de Gemeente Zederik?
Op straffe van juridische vervolgstappen mogen wij dit niet bekend maken en
moeten wij u helaas het antwoord schuldig blijven.
Dit blijft dus voor iedereen een raadsel, de échte daders gniffelden om deze
vraag
8.8

Welke dorpen en steden behoren bij de gemeente Vijfheerenlanden? En
welke stad verkreeg als eerste stadsrechten?
Ameide, 1e recht
Leerdam
Vianen
Tienhoven a/d
Lek
Lexmond
Meerkerk
Hei- en Boeicop
Nieuwland
Zijderveld
Schoonrewoerd
Kedichem
Everdingen
Hagestein
Oosterwijk
Hoef en Haag
Leerbroek
(Sluis)
8.9

In het lijflied van Ameide draafden ridders langs de dijken. Wat is de
huidige naam van de stad waar zij naartoe galoppeerden?

Gouda
8.10

Welke historische grootgrondbezitters zijn de stichters van het gebied
Vijfheerenlanden? (Het zijn er namelijk meer dan je verwacht…)
Jan van Arkel
Amilyz Samson
Johan Samson
Johan van der Leede
Gijsbrecht II Uten Goye
Zweder van Beusinchem
Hubrecht van Everdingen
Gerad van den Rine
Arnaut van Scalquike
Barnard van Scalquike
Gijsbrecht van Scalquike
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Een hoofdstuk over (multi)media-dingetjes
9.1

We willen geen reclame maken, maar van wie zijn de volgende
reclameslogans?
Klus, klik, klaar
Werkspot
Geen fratsen, dat scheelt
C1000
What else..
Nespresso
There’s only one
Jeep
Geen cent teveel hoor
Zeeuws meisje
9.2
Wie is/zijn de huidige sidekick(s) van:
Ruud de Wild
Cielke Sijben
Rob Stenders
Carolien Brouwer
Edwin Evers
Niemand meer
Jan-Willem Roodbeen
Jeroen Kijk in de Vegte
Wilfred Genee
Niels van Baarlen
9.3
Welke Populaire series reden mee in de Termeise File?
Casa de Papel
All Stars
Peaky Blinders
Baywatch
9.4
Stef Bos

Tijdens de 1e aflevering van Samson en Gert brak de deurbel af. Sindsdien
moet iedereen kloppen, want de bel doet het niet. Wie heeft de bel
eigenlijk kapot gemaakt en wat is zijn echte naam?
Joop Mengelmoes

9.5
Noobs

Hoe worden Fortnite-spelers zonder skin genoemd?

9.6

Welke Vloggers/Influencers zijn dit en wat is hun echte naam?

Kwebbelkop
Jordi v/d Bussche

Fifalosophy
Matthy t Lam

Rachèl
Rachel Kromdijk

Nikkie Tutorials
Nikkie de Jager
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9.7
Welke oud-Termeienaar “Molt”?
Jaap van Zessen
9.8
Welke AD-columnist woont in Ameide?
Egbert Jan Riethof
9.9
Welke artiest gaf als eerste een live concert in Pleasant Park?
Marshmello
9.10

Dit moet je tegenwoordig toch gewoon weten? Omcirkel het juiste
antwoord:

Welk peperduur kledingmerk is “hot” onder mannelijke YouTubers?
Off School
Off White
Off & On
Met welke sporter kreeg Monica Geuze een dochtertje?
Epke Zonderland
Lars Veldwijk
Michael van Gerwen
Wie staat er op de hoes van de game Fifa ‘19
Manuel Neuer
Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Welke Youtuber verkoopt Furchandise?
Furtview
Furtjuh

Furtjoe

Onder welke naam blogt reis- en modefanaat Noor de Groot
Tequila in the morning
Queen of Jetlags
U-R-Jealous
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Foto-opdracht
Het asociale probleemgezin Flodder wordt op initiatief van maatschappelijk werker
Sjakie van Kooten een luxe villa in villawijk Zonnedael aangeboden. Dit in het kader
van een experiment waarbij Sjakie wil bewijzen dat verandering van leefomgeving
de Flodders positief zal beïnvloeden.
We kennen allemaal de bevlogen uitspraken van deze familie: “Buurman wat doet u
nu?... Leuk zo’n feestje, maar het geeft altijd zo’n rommel hè?..” en “Toet, doe maar 1
bord minder…”

Verkleed het hele team als de familie Flodder en maak een foto van dit zooitje
schorriemorrie. Mail de foto voor 23:30 uur naar: quiz@oranjevereniging-beatrix.nl
onder vermelding van je teamnaam. Het is leuk als je de foto ook op onze
Facebookpagina plaatst. Voor de best lijkende teams zijn punten te verdienen.
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Hoofdstuk 10
Knakenknallers
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Hoofdstuk 10: Knakenknallers
Hét variëteiten-hoofdstuk van de Termeise Quiz! Van alles wat! Écht van die vragen
waarvan u denkt: Wat moet je hiermee?
10.1 Dat kost knaken! Wat kost:
Een maandabonnement onbeperkt fitness bij WCA?
Enkeltje fiets met het Pontje?
Stomerijkosten van een 2persoons dekbed bij de Cadeaumolen?
Jaarlijkse contributie van de schaakclub Ameide/Tienhoven?
17 inch fiets-achterband laten vervangen bij 12Fix?

46,50
1,20
22,90
50,Niks, dat doet
12cycle

10.2 Best leuk zo’n quiz maken, maar het blijft voor ons als bestuur toch best wel een
beetje klere-werk. Daarover gesproken: van wie zijn de volgende kledingkasten?:

Arjan de Graaf

Ron van Dijk

Marloes de Kruijk

Theo den Otter
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10.3 Mens erger je wel!
Vorig jaar verliep Monopoly niet helemaal vlekkeloos. Vandaar dat we dit keer een
ander spel hebben uitgekozen om ons hoofd leeg te maken. Het moet tenslotte wel
gezellig blijven... En wat is dan beter dan beter dan een potje Mens erger je niet!
We spelen de versie voor 4 personen en iedere deelnemer mag gelijk 1 pion op het
startvak zetten. Verder volgen we de reguliere spelregels Marloes heeft rood, Peter
heeft Blauw, Bas heeft geel en Anrie heeft groen.

Rood begint!
Rood gooit 3, blauw gooit 4, geel gooit, 4, groen gooit 2, Rood gooit 3, blauw gooit 1,
geel gooit 6, geel gooit 4, groen gooit 1, rood gooit 2, blauw gooit 3, geel gooit 3,
groen gooit 2, rood gooit 1, blauw gooit 3, geel gooit 2, groen gooit 6, groen gooit 5,
rood gooit 3, blauw gooit 3, geel gooit 1, groen gooit 6, groen gooit 4, rood gooit 5,
blauw gooit 3, geel gooit 6, geel gooit 6, geel gooit 4, groen gooit 6, groen gooit 6,
groen gooit 5 en verzet zijn verste pion, rood gooit 6, rood gooit 1, blauw gooit 2, geel
gooit 3, groen gooit 6, groen gooit 5 en slaat met zijn vuist op tafel! Alle pionnetjes
omver!
Welke kleur was het verste en welke kleur had alle pionnen nog op het honk staan?
Blauw was het verste

Geel heeft alles op het honk
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Hoofdstuk 10: Knakenknallers
10.4 Ook Ameide/Tienhoven doet massaal aan online shopping. En waar zouden
we zijn zonder onze vaste bezorger Kees? Pakketjes van de buren, als het mag
achterom of zelfs in de schuur. Maar wat is eigenlijk de achternaam van Kees?
Verzijl
10.5 Wat is de officiële naam van de Pietje Schinkel Dwarsstraat?
Doelakkerweg
10.6 Hoeveel bankjes staan er op het Kerkenpad?
0, want ze staan ernaast
10.7 Wat is het antwoord op de opdracht die je kunt vinden bij de meelfabriek?
Dit was het eerste mailadres van Ameide
10.8 Always wanted to be a poorter? Dit is je kans!!! Zoek het wachtershuisje,
maak een selfie, print de foto en lever deze in bij de quiz.
10.9 Wat kun je bij zowel de Coop, als bij de slager én op de Kaai vinden?
Een zoute Stengel
10.10 Het blijft een afvalrace: in welke straat staat de ondergrondse container met
het registratienummer 1775?
Hazelaarlaan

37

EINDE QUIZ
Het zit er op! De 3e Termeise Quiz is ten einde. Lees alle antwoorden
nog een keer door, maar zorg dat je de quiz uiterlijk 23:30 uur
inlevert in Het Spant. Zorg ook dat de foto-opdracht vóór 23:30 uur
per e-mail is ingeleverd via quiz@oranjevereniging-beatrix.nl én
denk nog aan het printje van je wachtershuisje-selfie!!!
Kom gerust met z’n allen nog even naar Het Spant. Daar kunnen we dan met z’n allen
nog even napraten over deze editie. Hopelijk tot zo!

Vast voor in je agenda:
De Uitslag van de quiz is op 30 maart vanaf 20:00 uur in Het Spant,
Tijdens een spetterende feestavond!
Coming up:
26 en 27 april: Koningsdag-activiteiten.
4 mei: Dodenherdenking
11 mei: Knakenknallers in Het Spant (Uitverkocht!)

