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VOORWOORD

Voor jullie ligt het spelboek van de 2e editie van de Dorpsquiz Ammerzoden-Well. 
Zoals de deelnemers van vorig jaar nog wel zullen weten is iedere minuut belangrijk. 
Daarom zullen jullie waarschijnlijk niet écht de tijd nemen om dit voorwoord rustig te 
lezen, en dat kunnen wij jullie ook niet kwalijk nemen.

Vorig jaar wisten we niet zo goed wat we konden of moesten verwachten. Nu kunnen 
we dat wél! Het was voor ons erg mooi om te zien hoe alle deelnemers fanatiek door 
de dorpen sjeesden om zoveel mogelijk vragen goed te kunnen beantwoorden. Cha-
os bij de bushalte aan de Dorpsstraat, rondjes tellen op de kruising bij de Willibrordus 
kerk en niet te vergeten het evenwicht bewaren tijdens de geheime opdracht op De 
Haar (wat zou de geheime opdracht dit jaar zijn?).

Ook dit jaar zullen jullie veelvoudig van jullie thuishonk weg moeten om vragen te 
beantwoorden en opdrachten te kunnen voldoen. Wij willen jullie wel écht op het hart 
drukken dat je moet denken aan je eigen veiligheid en die van een ander. Denk dus 
goed na waar je je fiets, scooter of auto neerzet als je op onderzoek uitgaat.
Dat gezegd hebbende willen wij jullie vooral heel veel plezier wensen tijdens deze 
avond. Denk tijdens het invullen van dit boek ook aan de innerlijke mens! Misschien 
vind je het de tijd niet waard om je team van een bakkie koffie of lekker koekje te 
voorzien, maar zonder energie kun je ook niet voor de volle 100% denken en doen!

We zien het boekje met alle ingevulde en uitgevoerde opdrachten graag terug tussen 
23.00 uur en 23.30 uur. De locatie om in te leveren is dit jaar café De Ster. Om 23.30 
zullen er mensen van de organisatie bij de deur staan om te klokken hoeveel minuten 
je te laat bent. Iedere minuut staat voor een aantal strafpunten, ben dus op tijd!

Mochten er ondanks al ons werk en de pogingen om het duidelijk te maken toch 
vragen ontstaan dan is er de gehele avond de mogelijkheid om met ons te chatten 
via onze Facebook pagina. Een speciaal team met knappe koppen zal proberen de 
paniek te kalmeren en duidelijk de opdracht aan jullie uitleggen. 
Klachten en opmerkingen (maar ook complimenten en tips) over de organisatie zijn 
achteraf uiteraard welkom. Dit graag, respectvol sturen naar info@dorpsquiz.com.

Organisatie Dorpsquiz Ammerzoden Well
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De organisatie

Een idee wat uit enthousiasme nu al volledig uit de hand is gelopen gaat hopelijk 
voor een mooie traditie zorgen. Onze drijfveer is vooral de dorpen actief houden. 
Nieuwe dingen organiseren en hopelijk anderen inspireren om dingen te organiseren 
zodat we met ons allen de dorpen levendig kunnen houden. 
Onze organisatie bestaat uit een tien-tal dames en heren van carnavalsvereniging 
6xZat. Allen verbonden aan Ammerzoden en/of Well en dol enthousiast om jullie aan 
het spel te krijgen.

Joel Bouwmeester, Martine Krijgh, Anique van de Meent, Nick van den Bosch, Twan 
Verlouw, Ronnie Roeters, Eefje van Buuren, Erik van Buuren, Bram Eggink,
Dominique Bouwmeester, Marian Hoskam en Judith Kooiker

Wij bedanken
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BELANGRIJK!

Tijdens deze Quiz zijn er vragen waarvoor je ‘op pad’ moet. We begrijpen dat 
je zo snel en goed mogelijk de opdrachten wil oplossen/afwerken, maar denk 
daarbij wel aan de veiligheid van jezelf, maar zeker ook van de medewegge-
bruikers.

Actie!!
Er zijn vragen opgenomen in deze quiz waarvoor wat meer gedaan 
moet worden dan alleen maar het opzoeken en beantwoorden van 
een vraag. Hiervoor zal iemand uit het team erop uit moeten. Deze 
vragen zijn herkenbaar aan het ‘Actie’ logo.

Opdrachten op bepaalde tijdstippen
Loop alle vragen eerst goed door, er zijn opdrachten bij die op ‘be-
paalde tijdstippen’ uitgevoerd moeten worden! 
Wanneer dit logo bij een vraag staat, moet je even kijken wanneer 
jullie team die opdracht moet uitvoeren.

Quizboek goed invullen en inleveren
Alle antwoorden op de vragen dienen in het Quizboek te worden ingevuld bij de 
desbetreffende vragen. Alleen teams die hun quizboek tijdig (vóór 23.30 uur) en op 
de juiste manier inleveren, dingen mee naar de hoofdprijs. Onder ‘de juiste manier’ 
verstaan wij; alle pagina’s van het vragenboek in de juiste volgorde, en alle attributen 
die vanuit een vraag mee moeten worden ingeleverd! Wij kennen geen punten toe 
aan niet of slecht leesbare antwoorden.

Wanneer moet het quizboek ingeleverd worden?
Het ingevulde quizboek moet worden ingeleverd op 6 april 2018 tussen 23.00 uur en 
23.30 uur in cafe De Ster

Wat is de juiste volgorde van de rubrieken?
Leg alle genummerde pagina’s van het quizboek op de juiste volgorde
Er zijn 10 categorieën, te weten;

a. Cijfers en Letters
b. Muziek
c. Geschiedenis
d. Erop uit
e. Ons dorp

f. Zo genaamd
g. Is het geen plaatje
h. Horen, zien en lezen
i. Sport & Spel
j. Ga er maar aan staan

Opdrachten met ondersteuning op de website
Opdrachten met dit icoon hebben items of onderdelen vermeld 
staan op de website. Bij deze opdrachten staat ook een url (www.) 
vermeld waar u het onderdeel kunt vinden.
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BELANGRIJK! (vervolg)

Geheime opdracht
Naast eerder genoemde categorieën is er ook nog een geheime opdracht. Verderop 
in dit boek zal hier meer over vertelt worden.

Uitslag
De uitslag van de DorpsQuiz Ammerzoden-Well 2018 wordt bekend gemaakt tijdens 
een afsluitende avond op zaterdag 21 april 2018 in ‘The Sacred Heart Pub’. Deze 
gezellige avond begint om 21.00 uur. Rond 21.30 is de prijsuitreiking. Deze duurt 
maximaal een half uur. Tijdens de avond gaan we i.v.m. de tijd niet in op de antwoor-
den, deze zullen de dag erna op onze website staan. Vragen, tips en/of opmerkingen 
hierover mogen gemaild worden naar info@dorpsquiz.com.

Contact met de organisatie
Wij zijn tijdens de avond met een team online bereikbaar via onze chat van onze 
facebookpagina www.facebook.com/DorpsquizAmmerzodenWell of op de e-mail 
info@dorpsquiz.com

Razende reporter
Tijdens de quiz avond is het mogelijk dat de razende reporters bij de teams langs-
komen. Dit kan op de locatie zijn waar u met z’n allen bent of tijdens de geheime 
opdracht of de er-op-uit opdrachten. Dit kan gefilmd (livestream) en gefotografeerd 
worden. Wilt u niet gefotografeerd of gefilmd worden laat dit ons dan ter plaatse 
weten, dan houden we hier rekening mee.
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DE
VRAGEN
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1. Los de woordzoeker op. De overgebleven letters vormen een anagram die 
slaat op Dorpsquiz editie 2017.

1..Bende van ellende

2..Waar is mustafa

3..De dakpannen

Cijfers & Letters

Afkijken
Ammerzoden
April
Bier
Bitterbal
Borrel
Denken
Dorpsquiz
Drankje
Editie

Feestavond
Fietsen
Fris
Geheime
Geschiedenis
Gezellig
Google
Groep
Groepje
Hapje

Huiskamer
Kaas
Kletsen
Logo
Makkelijk
Moeilijk
Opdracht
Oplossing
Optijd
Prijzen

Puzzel
Sport
Tactiek
Team
Tweede
Vrijdag
Well
Wijn
Winnen
Zoeken



8

Cijfers & Letters

2. Hieronder vind je een lettersudoku, welk woord kan je maken van de grijs 
gearceerde vakjes?

...Dorpshuis

3. Wat is de diameter van deze boom 
op 1.70 meter hoogte?

..76,7 cm
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4. De volgende zin bevat maar liefst 12 gedeelten van spreekwoorden of gezeg-
den. Noem ze alle 12.
“ Waar meerderman een vriendelijk gezicht pijpenstelen niet voor laten schrijven, de 
laatste lootjes ergens slag aan het spinnewiel troef uitspelen. Twee geloven op een 
kussen, sap noch uit zijn slof spreken de waarheid”.

1...Zich de wet niet voor laten schrijven;

2...Zijn laatste troef uitspelen

3...De laatste loodjes wegen het zwaarst

4...uit zijn slof schieten

5...kinderen en dronkaards spreken de waarheid;

6...sap noch kracht hebben;

7...het regent pijpenstelen;

8...ergens slag van hebben;

9...geen oud wijf bleef aan het spinnewiel;

10..een vriendelijk gezicht brengt overal licht;

11..waar meerderman komt moet minderman wijken;

12..twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen;

Cijfers & Letters

5. Wat is de som van de artiest en de 
intro van het plaatje hiernaast?

..U2- Verdigo . 22



10

Cijfers & Letters

6. Een ladder van 10 meter lang staat tegen een verticale muur. De onderkant 
van de ladder staat x meter van de muur af. de hoogte van de bovenkant van 
de ladder is y meter.

1. Laat zien dat y = √100-x2

...Met Pythagoras: x2+y2=102 --- y2=100-x2--- y=√100-x2

2. Voor welke waarden van x geldt deze formule? 

....x tussen de 0 en 10

3. Maak een tabel en teken de grafiek bij deze formule.

Tabel Grafiek

7. Wat is de som van alle huisnummers aan de Van Malsenstraat en
 Van Arkellaan?

..599

8. Een vaas en een bloemstuk kosten samen € 1,10. Het bloemstuk kost € 1,00 
meer dan de vaas. Hoeveel kost het bloemstuk?

... €1,05
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Cijfers & Letters

9. Van welke ondernemers of gebouwen zijn deze letters?

Elliassen         Kras

De Treffer         Het oude veerhuis

Ons huis        De Schakel

10. Je start met 2 grote flessen. 1 
fles van 5 liter, en 1 van 3 liter, deze 
mag je zo vaak vullen als je wil. Nu 
is het de bedoeling dat we in de 5 
literfles exact 4 liter water hebben.
Hoe pak je dit aan?

Vul de 5 liter fles helemaal en giet deze zo 
ver mogelijk leeg in de 3 liter fles.
Giet nu de 3 liter fles leeg, en vul hem met 
de overgebleven 2 liter water uit de 5 liter 
fles. Vul de 5 liter fles nogmaals en giet zo-
veel mogelijk water in de 3 literfles. Omdat 
daar al 2 liter in zat, gaat er nog maar 1 liter 
bij.
Nu heb je 4 liter water over in de 5 liter fles.
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Muziek

1. Uit welk nummer komen onderstaande, uit het Engelse vertaalde fragmenten. 
Noem de titel en de originele artiest of band.

1. Er is niets dat je kan doen dat niet gedaan kan worden
 Niets dat je kan zingen dat niet gezongen kan worden
 Niets dat je kan zeggen maar je kan leren hoe je het spel moet spelen
 Het is gemakkelijk

 Titel: All you need is love  Arties/band: Beatles

2. Het moment dat ik naar buiten stap
 Zo veel redenen voor mij om weg te rennen en me te verstoppen
 Ik kan de kleine dingen niet doen, waar ik zo van hou
 Omdat het juist die kleine dingen zijn, waar ik bang voor ben

 Titel: I’m just a girl   Artiest/band: No Doubt

3. Ze laten je dromen alleen om hem uit elkaar te zien spatten
 Je bent slechts een sport op de baas z’n ladder
 Maar jij hebt dromen die hij nooit van je afneemt
 Je zit in hetzelfde schuitje met een heleboel van je vrienden
 Te wachten op de dag dat jouw schip binnenkomt
 En het getij gaat keren en het rolt allemaal jouw kant op

 Titel: 9 to 5    Artiest/band: Dolly Parton

4 Ik heb dit gevoel in mijn botten
 Het gaat elektrisch, golvend als ik het inschakel
 Door mijn hele stad, heel door mijn huis
 We vliegen op, geen plafond, wanneer we in onze zone zijn

 Titel: Can’t stop the feeling  Artiest/band: Justin Timberlake 

2. Playbackshow
Maak met je team een keuze uit onderstaande songs. Zoek  de videoclip erbij.  
Maak nu met je team een video opname van 1 minuut waarin jullie de gekozen 
video naspelen. Wij letten bij de beoordeling op zang/playback, dans, decor, 
aantal personen en kleding. Hoe meer gelijkenissen, hoe meer punten! 
1. Thriller Michael Jackson 
2. Spice Girls Wannebee

Verstuur deze video in een Facebook Messenger bericht aan Dorpsquiz Ammerzo-
den (Facebookpagina) met vermelding van Teamnaam. (Uiteraard voor het inleveren 
van het boekje)
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Muziek

3. Gepiel met vinyl
Welke twee singeltjes zijn hier samengevoegd? Benoem de titel en de artiest. 

1.. Madonna - Like a virgin 

2.. André Hazes - Zij gelooft in mij 

1..  Nick en Simon - Leve de vrouw

2.. Meatloaf - Paradise by the dash- 
     board light

4. RIP
In 2017 zijn er een aantal muzikanten overleden. Wij hebben een aantal foto’s 
van deze artiesten opgesnord. Noem de artiesten.

Adele Bloemendaal Sandra Reemer Chester Bennington

5. Muziekvereniging OBK Well bestaat uit jeugd, maar ook zeker uit wat oudere 
muzikanten. Muzikanten die soms al 60 jaar lid zijn van de vereniging. Wie is 
het oudste lid van OBK Well? 

Aart Wijburg (ere- lid)
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Muziek

6. Raad het liedje
Onderstaand vinden jullie liedjes zonder tekst. Welk liedje is dit? 

Op een grote paddestoel (op een klein stationnetje)

Ik zag twee beren broodjes smeren

Altijd is kortjakje ziek
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Muziek

7. Cryptische muziekvragen 
De volgende vier cryptische zinnen beelden artiesten met een titel uit. Noem de 
naam van de artiest of band en titelnummer. 

1. Grootspraak in het weekend

Blof- Zaterdag

2. Deze onrustige arbeid sprak niet de waarheid

Drukwerk- Je loog tegen mij

3. Het is niet raar dat zij zo super snel gingen

Normaal- Oerend hard

4. Frank maakt het niks uit dat er geen kleur in zit 

Frank Boeijen – Zwart wit

8. Theme song
Van welke film is dit nummer de theme-song?

www.dorpsquiz.com/muziek-voor-in-het-jaar-2018

Racoon Oceaan Alles is familie
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Muziek

9. Muziekkennis 
Wat is de naam van het teken voor de verhoging van een toon? 

Kruis
Wat betekent ‘’Dynamiek’’? 

Hoe luid of zacht er gespeeld moet worden
Hoe noem je de afstand van c tot c?

Oktaaf
Als je een noot zelf naar eigen smaak mag verlengen staat er in de muziek bij de 
noten een teken. Welk teken is dit? 

Fermate
Wat ‘’doet’’ een punt achter de noot of rust? 

De punt verlengt de noot of rust met de halve waarde

10.Fanfare Ammerzoden 
Op 23 november 2014 heeft fanfare St. Caecilia Ammerzoden een groots jubi-
leumconcert gegeven in de H. Willibrorduskerk te Ammerzoden. Welke artiest 
was hierbij aanwezig? 

Karin Bloemen
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Geschiedenis

1. Fotovraag

a. Wat wordt hier geopend?

Snackbar de Kien
b. In welke maand en in welk jaar?

Maart 1986
c. En wat zat er in dit pand gevestigd 
voor deze opening?

Cafetaria de Bourgondiër

2. Welke oude tv tunes hoor je hier

1. All stars

2 . Zeg eens aa

3 . Sam Sam

4 . Oppassen

5 . Rad van Fortuin

6 . Zonnetje in huis

3.   Fanfare St. Caecilia Ammerzoden
Fanfare St. Caecilia heeft lang bestaan uit alleen maar mannen. In welk jaar mocht 
de eerste vrouw lid worden van de fanfare?

in 1963

www.dorpsquiz.com/2018-quizboekje-geschiedenis
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Geschiedenis

4. 1000 jaar Well 
In 1983 bestond het mooie dorp Well 1000 jaar. Dit is groots gevierd in het dorp met 
allerlei festiviteiten. Wie zaten er in het bestuur van de stichting 1000 jaar Well? 

Ben sleeman, Diel van Herp, Jan van Geffen, Leny Oomen, Willen Adr. de 
Bruyn, Henk van duijnen, Huib Wijburg.

5. Voor de Tweede Wereldoorlog  waren branden, bij gebruik van stookkachels 
en haarden op steenkool en petroleum, een regelmatig terugkerend verschijn-
sel in Ammerzoden en Well. Door beperkte bouwvoorschriften, het gebruik van 
veel hout en de rieten daken stonden huizen en schuren bij onachtzaamheid 
snel in brand.
a. Wat is er op onderstaande foto afgebrand?

Cafe In de Hopwaag aan de Ammerstraat in Ammerzoden

b. Op welke datum is deze brand geweest?

28 februari 1932
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Geschiedenis

6.   Wanneer vond de dodenherdenking voor het eerst plaats bij het monument 
in de voorstraat?

4 mei 1982

7.   Uit welk jaartal is deze carna-
valskrant?

2001

Wie zijn de winnaars van de op-
tocht op de voorpagina:

Wagens: Tukskes

Loopgroepen: De Schoone zusters

Individuele: Handelsvrouwkes
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GESCHIEDENIS

8. Op 17 juli 2014 is vlucht MH17 (Ma-
laysia Airlines) neergehaald boven 
Oost-Oekraïne. Het vliegtuig was op 
weg van Amsterdam naar Kuala Lum-
pur. Aan boord bevonden zich 283 
passagiers en 15 bemanningsleden. De 
kisten met de stoffelijke overschotten 
werden van uit Oekraïne naar Eindho-
ven gevlogen. Hoeveel transporten zijn 
er in totaal geweest vanuit Oekraïne 
naar Eindhoven?

10 transporten

9. Volgens de legende werd een soldaat gedood met 2 kogels, zijn bebloede 
lichaam en zijn uniform inspireerde tot het ontwerp van de vlag van dit land. 
Over welk land hebben wij het?

oostenrijk

10. Oude ambachten uit Well
a. De wagenmaker
Een wagenmaker is een persoon die in vroeger tijd (houten)karren, wagens en on-
derdelen daarvoor zoals wielen en askasten maakte en repareerde. Hoewel er wa-
genmakers waren die comfortabele koetsen maakten, waren de meesten van hen 
voornamelijk werkzaam voor boerenbedrijven. Henricus (Hendrik) Goesten begon 
in het jaar 1860 een eigen wagenmakerij in de Piepershoek. Wat was de naam van 
deze wagenmakerij? 

“de Gelderse Wagen”
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GESCHIEDENIS

b. De Wellse smid 
De smederij of smidse is een speciaal ingerichte werkplaats van de smid. Met behulp 
van een vuur, aangeblazen door een blaasbalg, wordt ijzer of ander metaal eerst flink 
verwarmd totdat het vervormbaar is. Dan wordt het op een aambeeld in de gewens-
te vorm geslagen of worden er andere behandelingen mee uitgevoerd zoals lassen, 
splijten, rekken, stuiken, buigen, wellen, ponsen of in een vorm gieten. Dit geheel van 
handelingen met heet metaal noemt men het smeden van het metaal.
In Well heeft een oude smederij gestaan. Wie was vroeger de eigenaar van deze 
smederij? 

Has Merks

c. De mandenmaker 
Een mandenvlechter of korver is een ambachtsman die voor zijn hobby of beroep 
manden vlecht met allerlei natuurlijke materialen zoals wilgentenen, rotan, stro of 
rietstengels.Het is een oud ambacht, dat in de westerse wereld enkel nog als hobby 
wordt beoefend en gedemonstreerd. Vroeger bestonden er vele mandenmakers in de 
regio. Hoeveel mandenmakers waren er in 1885 in Ammerzoden-Well? 

77

d. de Wells steenfabriek
In de steenfabriek werd vroeger grofkeramiek geproduceerd. Ook in Well, aan de 
uiterwaard van de maas stond vroeger een steenfabriek. In de steenfabriek werkte 
ongeveer 24 tot 30 personen, onderverdeeld in verschillende functies. Leg uit wat 
met onderstaande functies wordt bedoeld. 
Hitterijders:

Jongens te paard die zorgen  voor het transport van de vers gevormde stenen 
naar de banen

Opsnijders/Inschuivers:

Mensen (meestal vrouwen en kinderen) die de stenen met regelmaat moesten keren 
om te laten drogen
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Er op uit

1. Waar staan deze Wellse monumenten? 

Dorpspomp, Dreef bij 12       

Heust 27                  Slijkwellsestraat 8

2. In verschillende etalages bij de middenstand van 
Ammerzoden en Well hangen posters van de dorpsquiz. Op 
elke poster staat een letter, samen maken deze letters een 
woord. Wat is dit woord?

Raadselachtig

3. Kasteel Ammersoyen
(a)Hoeveel bomen telt de oprijlaan naar het kasteel? (b) Hoeveel palen heeft de brug 
van de binnenplaats naar het kasteel. (c) Welk jaargetal staat er als eerste boven de 
poort naar de binnenplaats?

a. 21                          b. 24

c. 1644                          
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ER OP UIT

4. Fietstocht (vul de antwoorden op de volgende bladzijde in)
Je staat met je rug naar school “De Hoeksteen” in Well. Achter je hangt een bordje 
met de tekst “verboden toegang Art…………(1)…………. Wetboek van strafrecht”. 
Je fietst linksaf. Je gaat de tweede straat rechts en dan zie je aan de rechterkant 
een beeld. De naam van dit beeld is……………(2)………… Je vervolgd je weg en 
gaat met de bocht mee naar links. Om de hoek van het gebouw links van je bevind 
zich een rood bordje met nummer ……………(3)……………….. Daarna pak je de 
eerste straat rechts. Je stopt op een kruising van twee akkers, de namen van deze 
akkers zijn …………(4)………….. Hierna ga je linksaf en vervolgens op de kruising 
rechtdoor. Bij het parkeerplaatsje hangt een blauw bordje op de groene schuur. Wat 
mag je hier niet storten? …..........(5)……………….. Vervolgens fiets je rechtdoor 
het brandpaadje in, aan het eind van het brandpaadje sla je rechtsaf. Je fietst met 
de bocht mee, aan de linkerkant zie je een sportvereniging, op welk huisnummer zit 
deze gevestigd? ………(6)……………..
Je fietst weer rechtdoor, aan het eind van de straat sla je rechtsaf. Aan de rechter-
kant staat een paaltje van het waterschap rivierenland, dit paaltje heeft nummer 
……..(7)………. Hierna pak je de eerste afslag rechtsaf. Bij het eerste huis aan 
de linkerkant staat een elektriciteitskastje met de code ………..(8)……… Aan het 
eind van de straat sla je wederom rechtsaf. Je fietst door en komt langs een le-
genda. Zoek op deze legenda “De Kerkemorgen”. Welke code heeft deze straat? 
……………….(9)……………….. Vervolgens fiets je weer lekker rechtdoor en zie 
je op een gegeven moment aan de rechterkant in de sloot een paaltje van het wa-
terschapsmeter. Het hoogste getal op deze meter is …….(10)………….. Langs 
de autoweg staan reflectorpaaltjes. Na paaltje 8,6 sla je rechtsaf en je gaat gelijk 
weer rechtsaf. Hoeveel voetstaptegels bevinden zich op dit paadje? …………..
(11)…………….. Sla aan het eind van het paadje rechtsaf en ga vervolgens de eer-
ste straat links. Aan de rechterkant zie je parkeervakken, hoeveel tel je er? ………….
(12)…………… Aan het eind van de straat ga je rechtsaf en daarna gelijk linksaf. 
Vervolgens ga je de eerste straat rechtsaf. Het huisnummer van het eerste huis aan 
de linkerkant is ……….(13)………. Volg vervolgens de weg met de bocht mee. Ga 
daarna, bij de lantaarnpaal, rechtsaf het doodlopende stukje in. Maar niet voordat je 
gekeken hebt wel nummer deze lantaarnpaal heeft. Dat is namelijk …….(14)……… 
Ga aan het eind van het (dus niet zo) doodlopende stukje linksaf. Aan het einde van 
het pad staat aan de rechterkant een klein geel paaltje van de Liander met gasnum-
mer ……..(15)……….. Je schakelt even terug en gaat vervolgens rechtsaf. Je fietst 
met de bocht mee en ziet op de lantaarnpaal een bordje hangen met de tekst “Atten-
tie…………(16)………” Je vervolgd daarna je weg in doorgaande richting en volgt 
daarna het bordje “doorgaand verkeer”. Aan de rechterkant zie je een poort. In welk 
jaar heeft dit poortgebouw zijn huidige vorm gekregen? ………..(17)………………. 
Hierna fiets je door (of terug) naar je thuishonk om je lekker op te warmen.
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ER OP UIT

Antwoorden fietstocht

1. 461

2. Ontmoeting

3. 141

4. Peerakker & koetsiersakker

5. Vuil

6. 11

7. 198

8. AZ 172 04 710

9. 2 E 15

10. 180

11. 13

12. 5

13. 10

14. 6

15. 13673

16. WhatsApp buurtpreventie

17. 1934

5.  Huifkar opdracht
Bekijk het tijdschema achterin het boek. (pagina 56) Ga op het tijd-
stip van je team naar de locatie die bij het schema staat. Op deze 
locatie krijg je verdere instructies. Maar wees op tijd want als je te 
laat bent dan is de huifkar vertrokken.

Hoe groot is het grootste paard ooit geworden? 2.10m
Hou oud is het oudste paard geworden? 62
Wat is het kleinste paarden ras? falabella
6 Hoeveel lantaarnpalen staan er in de 
Advocatenlaan?

14
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ER OP UIT

7. Waar in Ammerzoden/ Well liggen de 
afgebeelde stoeptegels?

Wellsedam 27        Pater Veldmanlaan 3

Wellsedam (bij d’n Boet voor)        Dorpshuis Well

8. Op het voetbalveld in Well hebben ze een heuse tribune. 
Hoeveel stoeltjes telt deze tribune?

35

9. Hoeveel parkeervakken liggen er achter Ons Huis?

16
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Er op uit

10. Foto’s van voordeuren van de organisatie, 
maar van wie zijn ze?

A Eefje en Erik B Twan en Anique C Joel en Dominique

D Bram en Martine E Ronnie en Judith F Nick

10b welke voordeur is de “vreemde eend in de bijt”?

Die van Nick
10c waarom?

Deze voordeur is in Hedel
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ONS DORP

1. Noem de winnaars van de grote carnavalsoptocht van het Malse Arckeldurp?

a 1966

De kapotte sok
b 1977

De buuykes
c 1988

De oplichters

d 1999

De tukskes
e 2011

De billentikkers

2. Wegens weersomstandigheden is 
de Grote optocht een keer uitgesteld 
naar de dinsdag, wanneer was dit?

1993

3. Huizen in aanbouw. Welk huizen zijn hier in aanbouw? Welk adres, en van 
wie?

Huis Adje Kras          Huis Erwin en Dorothe

Huis Joost de Wit            Huis Tonnie en Trudy Roeters
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ONS DORP

Bernseweg Ammerzoden        Dreef Well

Haarstraat (hert) Ammerzoden       Haarstraat Ammerzoden

Peerakker Well       Van Malsenstraat Well

4. In welke straat was in december deze feestverlichting terug te vinden?

5. Wie is de beheerder van de begraafplaats in Ammerzoden?

Hans van Zeelst
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ONS DORP

6a. Wie is de jongst genomineerde geweest voor de 
PAD-award?

Joel bouwmeester
6b. En wie de oudste?

Noot van organisatie:
Bij nakijken overgeslagen vanwege onduidelijk antwoord

7. Zwarte Pieten van Ammerzoden, wie is wie?

Maykel van de Luijtgaarde        Miriam Roeters

Nienke Goesten         Ricardo Laus
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ONS DORP

8. Welke van de volgende boeken zijn (mede) geschreven door Bart van Hel-
voort

1. Tussen Maas en Waddenzee: Oorlogs- en evacuatieherinneringen van de inwo-
ners van Ammerzoden en Well 1944 – 1945

2. Van Wetering tot het Wellse slot

3. Kasteel Ammersoyen: Strategisch gelegen tussen Maas en Waal

4. Onze belevenissen gedurende de oorlog : zuster Bonaventura Mehring Clarissen-
kloosterAmmerzoden.

5. Bizarre verhalen uit de geschiedenis van de v.v. Jan van Arckel, Ammerzoden

6.21 historische batverhalen

7. Ammerzoden vroeger, wat wij er nog van weten 

8.Well en wee van een kasteeldorp

9.‘Ik geef overal een elf voor’ veertig schoolkampen van De Schakel uit Ammerzoden

10.Geschiedenisdidactiek

1-4-5-7

9. Wie schreef er onder de pseudoniem JVAVJDS voor de Ammerkrant?

Jos van Wordragen
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ONS DORP

10. Daar zit een luchtje aan
Bij onze verenigingen word er vaak ook wat gedronken of gegeten. De blaas moet 
dan ook geleegd worden, maar waar vind je onderstaande porseleinen pony’s?

voetbal Well          voetbal Ammerzoden

Treffer (verenigingen)       Tennis Ammerzoden
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Zo GENAAMD

1. Welke Ammerooise of Wellse mensen zijn hier cryptisch omschreven?
a Deze Sinterklaas behandelde blessures 

Wim van Mer
b Deze plaatjesdraaier timmert hard aan de weg 

Bas van Kerkwijk / Rinie Hofmans
c Deze boer spuit er flink op los 

Bart Verlouw Ad van Loon
d Boer op de witte motor 

Sil van Doornmalen
e Was in de apotheek een ster in wording 

Jolanda v/d Oord
f Slappe crosser 

Bert van Dulmen
g Een vogel zonder blikschade 

Johan Kremers
h Deze kiekjesschieter woont in een kasteel 

Michel de Koning
i Deze predikant hangt hier niet 

Lennard Aangeenbrug
j Deze lerares is van achteren niet dun en ook geen vrouw 

José Volleman
k Traint van achter de tralies 

Arie Kooijman

2. Series op Netflix.
a. We kijken naar de serie Peppa Pig, seizoen 2 aflevering 3, Wat zit er in de tijds-
capsule?

Oud stipboek, vleigtuig, muziek en een hele oude wortel en een videoband van 
pappa’s en mamma’s toen ze nog klein warenb. We kijken naar een aflevering uit de 
serie Friends, seizoen 1 aflevering 8. Als wat klinkt de jas van Joey?

Brent Musberger
c. We kijken naar de serie The Blacklist, seizoen 1 aflevering 15. Over welke Black-
lister gaat deze aflevering?

The Judge



33

ZO GENAAMD

Bad santa 1           A dog walkers Christmas tale

Casper Griezelkerst          The grinch stole Christmas

3. Hieronder zie je 4 printscreens van 4 verschillende kerstfilms. Hoe heten 
deze films?

4. Nederlandse bedrijven zijn volop in beweging en willen ons als consumen-
ten richting hen laten bewegen. Bij welke commercials horen de volgende 
slogans?
Zeg maar nee, dan krijg je er twee. Bichoc

Pam, je haar danst. Andrelon

Het aroma komt je tegemoet, zodra je het pakje open doet. Van Nelle

Alleen als hij ijs en ijskoud is! Jagermeister

Foutje, bedankt! Reaal

Altijd weer die…. het zou verboden moeten worden! Autodrop

Ik had nog zo gezegd, geen bommetje! Campina

Dat zeg ik, Gamma
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ZO GENAAMD

5. Hieronder zie je een oud krantenknipsel, vul de ontbrekende woorden in. 

Op maandag 30 januari 1995 evacueerden er 45000  mensen uit de 

Bommelerwaard. Voor 5000 ontheemden uit de Bommelerwaard is er opvang 

geregeld in het Autotron in Rosmalen. Op zondag 5 februari mogen

de mensen weer terugkeren naar de Bommelerwaard.

6. Onze Oranje leeuwinnen waren afgelopen jaar erg succesvol! 
a. Wie maakte het eerste doelpunt tijdens het EK vrouwenvoetbal 2017?

Shanice van de Sanden
b. Met welk lichaamsdeel werd deze goal gescoord?

Kopbal
c. Wie gaf de assist?

Lieke Martens

7. Wie verzorgde het facilitair tijdens het PAD weekend 2017?
Ton van der Schoot
Maarten Mommersteeg
Wouter Mommerstreeg
Bas Kerkwijk
Koen Kerkwijk
Erik Hoskam
Jarin van Tiel 

8. Hoeveel inwoners telde Ammerzoden op 1 januari 1923

2635
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ZO GENAAMD

9. De organisatie is dit jaar heerlijk op vakantie geweest. Maar waar zijn wij ge-
weest? Van iedere vakantieplaats hebben we 4 foto’s, maar er hoort er steeds 
eentje niet bij, zet door die foto een kruis.

Vakantieplek 1 Barcelona (valencia) 

Vakantieplek 2 Eurodisney (disney world)
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ZO GENAAMD

10. Wie hebben onderstaande jaren de PAD-award gewonnen?

2007  Hennie Lieshout

2008  Piet de Bresser

2009  Riet Verlouw

2010  Bart van Helvoort

2011  Truus van Willegen

2012  Marion van Lokven

2013  Cor Goesten

2014  Hans van Zeelst

2015  Trees van Berkel

2016  Irene van Keulen

Vakantieplek 3 New York (Parijs)
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IS HET GEEN PLAATJE

1. Wie
Wie ontbreekt er van de onderstaande duo’s?

Mirjam Timmer      Statler         Hutch

Mari Verlouw      Luc van Keulen

2. Knooppunten
Hoe heten de volgende knooppunten?

Almere      Buren         Rijnsweerd

St Annabosch     Tiglia        Vaanplein
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IS HET GEEN PLAATJE

3. Baby geboren
Van wie zijn onderstaande geboorte borden (baby naam)

Jens       Lisa         Fenna

Melle       Lize

4. Symbolen
Wat betekenen de volgende symbolen?

 Griezel    Oorlog         Onderdrukking  Geschiedenis

 Zee   Paarden     Avontuur        Sport

5. Wie?
Welke 4 personen vind je in de foto?

Frans Bauer
Maxima
Linda de Mol 
John Williams
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IS HET GEEN PLAATJE

6. Wie II?
Welke 4 ‘lokale’ vind je in de foto?

Guido van Bruchem
Mari Krijgh
Wim vd Schoot
Jack Rademakers

7. Schoeisel
Wie dragen onderstaand schoeisel?

Pinokkio     Guus Geluk      Popeye   Obelix

Mickey Mouse    Lucky Luke       Goofy  Alice in wonderland

8. Boeket
Welke bloemen zitten in het volgende boeket?

Calla (paars)
Bouvardia (Roze kleine bloemen)
Rozenbottel (rode besjes)
Lisianthus / Eustoma (rose kelkjes)
Nerine (Licht rose)
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IS HET GEEN PLaatje

9. Spooky
Hoe heten de spooksteden op de volgende afbeelding?

Prypjat         Doel

Varosha         Hashima

10. Kindervriend?
Hoe heten de volgende figuren uit de kinderboeken?

Bloedbottelaar - GVR    Buurpoes- Woezel en Pip     Heen en weerwolf -
              Pluk ban de Petteflat

Poes-muis- Dikkie Dik   Takkie- Jip en Janneke
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HOREN ZIEN EN LEZEN

1. Voor de opletters
Tijdens het ophalen van het vragenboek hingen er ballonnen. Welke kleuren hadden 
de ballonnen? (Teruggaan heeft geen zin, want de ballonnen zijn al opgeruimd)

Geel en 1 roze

2. De jeugd van tegenwoordig
Hier volgen de eerste coupletten van begintunes van kinderprogramma’s van vroeger 
en nu. Vul de lege plekken in. 

a. Welke Os kan ons iets leren? Boes Boes!! Boes Boes!! En een Fietsband

repareren? Boes Boes!! Boes Boes! Rock en Roll en ook nog de Samba danst hij 

met je mee! Wie laat zich niet Koeieneren? Boes Boes! Boes Boes!

b. Pipo de clown en Mamaloe

Reizen Recht door zon en regen

Langs de wijde Wereldwegen

Pipo de clown en Mammaloe maken van hun

Leven een heerlijk ratjetoe

c. Haal op het doek voor Barbapapa. Het eind is zoek bij de familie 

Barbapapa.Kom op bezoek bij Barbapapa
Kunnen wat ze willen worden Kort, dik of rond Kom op bezoek bij Barbapapa

d. Kom met ons mee naar Chloe’s wereld.We verkleden ons graag in 

Chloe’s wereld. We kunnen gaan duiken tussen de vissen, 

dansen, racen. Dat wil je niet missen
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Horen zien en lezen

3. Top 2000
In welke jaren staat Bohemian Rhapsody van Queen niet op nummer 1 in de Top 
2000?

2005, 2010, 20124
4. Raad het geluid

Dimmer uitzetten

www.dorpsquiz.com/horen-zien-lezen-18

5. Roddels
Dat er geroddeld wordt over de sterren is algemeen bekend. Weet u welk woord er 
ingevuld moet worden op de lege plaatsen in deze covers van de roddelbladen.

carrière      Terug        Zwanger

7. Whatsapp taal
Wat wordt er hier geschreven?

   Hoi Ma

Hoi

  Waar heb je mijn
  voetbalschoenen?

Wat bedoel je?

  Zie ze niet?

Snap je echt niet
Bel me snel!

6. Computerspelletjes
Van welke computerspelletjes hoor je hier de  tunes?

a. Pacman

b. Mario Bros

c.  Tetris

www.dorpsquiz.com/horen-zien-lezen-18
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HOREN ZIEN EN LEZEN

8. Recencies
Hieronder staan 3 recensies van boeken. Om welke boeken gaat het. Graag titel van 
het boek en naam van auteur.

1. Sommige passages in dit boek zijn uitvoerig verteld, zoals anekdotes uit haar kin-
dertijd en haar verblijf in Israel. Maar de kern van het verhaal wordt heel sober, koel 
en krachtig neergezet.

Sonja Barend, Je ziet mij nooit meer terug.
2. Eenmaal het stokje overgenomen weet zijn opvolg(st)
er er precies waar de draad op te pakken om het 
Hollandse paradepaardje in beweging te houden. 
Voorzichtig gesteld lijkt het erop dat het inhoudelijk 
niveau zich wat heeft ontwikkeld. Omdat je nu eenmaal 
van een comfortabele stadsauto geen terreinwagen wilt 
maken, zal er om die reden dan ook niet al te veel aan 
de succesformule worden gesleuteld. 

Suzanne Vermeer, Het chalet

3. Zelden zo’n vreemd gevoel gehad na lezing van een boek. Zo’n 571 pagina’s lang 
zoveel ellende achter 
elkaar lezen maakt het leven van een mens er niet 
makkelijker op. De schrijfster, zelf een strafrecht 
dvocate, beschrijft een leven van dertig jaar afpersing, bedreigingen en intimidaties.

Astrid Holleeder, Judas

9. Tekenfilms
Onderstaande foto’s zijn afkomstig uit oude tekenfilms. Hoe heten deze tekenfilms?

De Snorkels    Inspector Gadget     Boes        Ovide

Alfred J. Kwak   Seabert      Teddy Ruxpin       Dommel
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Horen zien en lezen

10. Op reis
Corry en Jan gaan op reis. Jan en Corry gaan cultuur opsnuiven tij-
dens een reis langs diverse wereldberoemde bezienswaardigheden. 
Helaas was de reisgids wel een erg goedkope versie welke als snel uit 
elkaar viel. Hieronder zie je een kaart met nummers, bij de beziens-
waardigheden. Daaronder zie je foto’s en letters. Zet achter elk cijfer 
de juiste letter. 

1. J

2. H

3. M

4. N

5. G

6. E

7. K

8. D

9. O

10. F

11. B

12. Staat geen 
fotot bij
13. Staat geen 
fotot bij
14. Staat geen 
fotot bij
15. C

16. A

Zie voor de overige letters op de andere pagina
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Horen zien en lezen

Sport & Spel

1. Lekker wippen
Maak een wipwap en ga met 2 teamspelers in evenwicht staan. 
Plak de foto, voorzien met teamnaam, hieronder in als bewijs.

Hier de foto plaatsen
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SPORT & SPEL

2. Lekker kleuren!
In onderstaande woordzoeker staan steeds 4 begrippen die bij een sport of spel ho-
ren. Geef de woorden die bij elkaar horen dezelfde kleur. 
En dan nog de vraag welke 8 sporten/spellen we zoeken.

Darts

Volleyball

Tennis

Zwemmen

Klaverjassen

Ijshockey

Backgammon

Poker

3. Persoonlijke drama’s 
Op welke datum zijn onderstaande foto’s gemaakt?

24-10-2010    08-05-2016      23-02-1010       16-08-2016
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SPORT & SPEL

4. Sporters en hun sport
Verbind onderstaande sporters met hun sport

5. Edelmetaal
In welk jaar en stad werden onderstaande medailles uitgereikt?

Montreal/Denver 1976 LosAngeles 1984    Beijing 2008       München 1972

Sotsji 1972   Mexico stad 1968     Moskou 1980       Rio 2016
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SPORT & SPEL

6. Bond, James Bond
Van welke nationale bonden zijn onderstaande logo’s?

KNS, Koninklijke      NOB, Nederlandse      KNKV, Koninklijke 
Nederlandse schaakbond     onderwatersport bond      nederlandse korfbal bond

KNCB, Koninklijke      NHB, Nederlandse       Badminton Nederland
nederlandse Cricket Bond     handboogbond

7. Trivia
a. Van welke sportclub was Michael Jackson enige tijd bestuurslid?

Exeter City FC
b. Welke “sport” had zijn oorsprong in de 17 eeuw, en werd toen gespeeld door 
mannen met stalen tenen, en wordt nu gespeeld met zachte schoenen en broeken 
gevuld met stro? 

Shin-Kicking / scheenbeenschoppen.
c. In welk jaar zijn de gele en rode kaarten geïntroduceerd bij voetbal? 

1970
d. Waar zijn de 6 kleuren (wit en zwart meegerekend) van de Olympische vlag op 
gebaseerd? 

Elk land ter wereld heeft minstens 1 van deze kleur in hun nationale vlag
e. Wie zette ooit de langzaamste tijd neer tijdens 100 meter vrij op de olympische 
spelen? En wat was zijn tijd? 

Eric Moussambani 1:52:72
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SPORT & SPEL

8. Kolonisten van Catan
We vallen binnen midden in een potje Kolonisten van Catan zeevaarders (waar de 
ontwikkelingskaarten niet mee doen). Blauw is aan de beurt, en gooit 7: hij zet de 
struikrover op ijzererts nummer 10 en rooft een graan. Hij geeft de beurt over aan 
rood. Deze gooit 5 maar heeft niet afdoende grondstoffen om iets te bouwen. Dus 
groen is aan de beurt, en hij gooit 11. Hij krijgt er geen grondstoffen en geeft de 
beurt snel over. wit gooit 10.

a. Hoeveel overwinningspunten kan wit maximaal 
halen zonder met andere spelers te handelen? 

11 punten,

b. Welke grondstoffen houdt hij over?

2 graan en 2 ijzererts
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SPORT & SPEL

9. Stadions
Hoe heten onderstaande stadions en hoeveel zitplaatsen heeft hij?

Cars jeans stadion 15.000    Marina Bay 30.000           Yankee stadium 47.422

Court Suzanne Lenglen         1 mei stadion 150.000          London stadium 80.000
10.068

10. Games
Raad de hoesjes van deze computerspellen.

red dead redemption
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SPORT & SPEL

Brave          Fifa 15               Gran turismo 5

Half-life                Medal of honor         Need for speed 
               Underground

 Prince of Persia      Pro Evolution Soccer 2017   Rayman Legends
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Ga ER MAAR AAN STAAN

1. Haak
(Vinger)haak een zo lang mogelijk koord. 
Inleveren bij het boek met hieraan vast jullie teamnaam.

2 . Telefoonboek lezen
Los de volgende zin op, door de juiste woorden te vinden in de telefoongids van 
2017.
Blz. 1, 5e woord      
Blz. 291, 3e kader, 71e naam -huis    
Blz. 260, 1e kader, 87e naam, St = z    
Blz. 5, nummer 6, 7e + 8e letter van het dik gedrukte
Blz. 316, 4e kader, 15e naam -t    
Blz. 368, 3e kader, 99e naam     
Blz. 97, hier vind je notarissen .. notariskantoren  
Blz. 310, 4e kader, 98e naam -en   
Blz. 73, 1e kader, 36e naam, laatste dik gedrukte woord 
Blz. 153, rechts bovenin de pagina, dik gedrukte plaats 
Blz. 270, 1e kader, 97e naam -al    
Blz. 401, rechts bovenin de pagina, dik gedrukte plaats 
Blz. 401, 4e kader, 18e naam/bedrijf, 23e + 24e letter 
Blz. 155, 2e kader, 35e naam  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3. Doorsnee huishoudartikelen
Wat weet jij over deze artikelen uit een door-
snee huishouden

Kokosbrood, hoeveel procent kokos zit er in dit 
kokosbrood?
32%

Beschuit, hoeveel beschuiten zitten er in deze 
volle rol
13

Gebakken uitjes, Hoe lang is dit potje na ope-
ning houdbaar?
3 maanden

Poedersuiker, Hoeveelgaten zitten er in de 
deksel?
6
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GA ER MAAR AAN STAAN

4. Kraak de code
Pad Award = UFI FBFWI 

Wat is dan? 
QJZP IFY OZQQNJ BJJW RJJITJS FFS TSEJ YBJJIJ ITWUX VZNE

Leuk dat jullie weer meedoen aan onze tweede dorps quiz

En
SJPFWP SFFL JITL JI SJ SJFSNA PZJQ YJM JNQQZO YFI SJUTM ODB

Wij hopen dat jullie het leuk vinden en de code kraken

5. Ho ho ho! Merry Christmas!
Boots met je team een levende kerststal na. Maar hiervan een foto, voorzie deze van 
je teamnaam en lever deze in met je quizboek.

Hier de foto plaatsen

6. Ik zag dat je naar m’n cup cake
Hoera!! De dorpsquiz is 1 jaar geworden! Om dit 
te vieren moet er taart gegeten worden!

Opdracht:
Versier een Cupcake en breng deze om 21.30 uur 
naar de PUB
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Ga ER MAAR AAN STAAN

7. Volgend jaar
Bedenk een vraag voor de dorpsquiz volgend jaar, incl. antwoord en bronvermelding.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

8. Rampen
Welke rampen zijn hier gefotografeerd?

Bijlmerramp   Chemische branden   Tsjernobyl 1986       vuurwerkramp
      China stad Tianjin           Enschede

9. Bacterien
Hoe lang mogen de bacteriën hun werk doen bij de karnemelk van den Eelder?

16 uur

Waar komt de naam Den Eelder vandaan?

Van de oude naam van de grond waar de boerderij op staat. “Ezelaarsgrond”.

10. Hoe heten ze eigenlijk?
In Ammerzoden en Well wonen nogal wat mensen met bijnamen. Hoe heten 
deze mensen echt?
Voornaam is voldoende.
a De Sam sr Albert

b d’n Bud sr Henk
 
c d’n Dolf Henk
 
d De Kien Arnold
 
e Pitje  Jeroen

 

f De mus sr  Johan

g De scheur  Wim

h Katje poes  Mario

i De kunstkoei Herman Sprong

j Dn Boelie  Gerard van Lopik
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Zoals voor in het boek genoemd, is er ook een geheime opdracht!
Van ieder team wordt er om 20.00 uur 1 persoon (niet meer) bij Basisschool De 
Schakel verwacht. Het is handig als je het meest slimme teamlid stuurt. (tip: ouder 
dan 18!) 
De inhoud van de geheime opdracht wordt daar ter plaatse verder uitgelegd. Wees 
op tijd want anders kun je niet deelnemen aan de geheime opdracht.

Neem mee > Pen!

Geheime opdracht
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Kom op het tijdstip van jouw team naar de parkeerplaats van D’n Huybert. 
Hier krijg je verdere uitleg over deze opdracht. Wees op tijd want er wordt op 
niemand gewacht. Kom ook niet eerder want je tijd is kostbaar.

Tijdschema (Er op uit opdracht 5)

Teams van 19.00 uur

- The Sacred Heart Pub
– Ge-stoordjes
– Oei-Oei Vogels
– Waar is Mustafa?
– De rooie Oordjes

– De Meeuwkes
– Leuk war!
– Van heinde en verre
– Een pot nat
– De Gustavo’s

– De Pendersen
– Barkrukken
– Tipy en d’r Dushi’s
– Gere of Nie
– Oerendhard

Teams van 19.20 uur

– De Juintjes
– Gef & co
– Wellse Hoek
– De Dakpannen
– Fanfari Bombari

– Altijt Goet
– De Tapleuters
– Greenpower
– Kwis(t) ut Well
– Wells Angels

– Bende van Ellende
– Van alles wé
– De Eetclub
– ‘t Ammerzooitje
– De Vriendschap
– De Plekkers

Teams van 19.40 uur

– De Goesjes
– De Huisvrienden
– Vualli
– Dreamteam
– Het Allergaardje

– Quiz klupske
– Nie Nix
– Wells Geweld
– Family and Friends
– Goud van Oud

– Buuv, Buum en de rest
– The Incredibles
– Friends & Co
– Wij weten het Well
– 7 Oaks

Teams van 20.00 uur

– Goet Zat
– Billetikkers & Friends
– CV De Pullenvullers
– De Billy’s
– FC kont omhoog

– Ammerooise Burgers
– Gek Genoeg
– Quizzit
– Net Nie
– Kunst en Vliegwerk

– ‘t Ken net
– Op het nippertje
– Schipperherten
– De Niksnutten
– Roeters Roddels 
– Wij op ‘t Heust
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Alle vragen beantwoord? Alle opdrachten uitgevoerd? Alle attributen die je met het 
boek moet inleveren klaar en klaargelegd? Gefeliciteerd! Dan zijn jullie met je team 
inderdaad klaar met de Dorpsquiz Ammerzoden-Well editite 2018! 

Ga nu maar rustig even achterover hangen, uitblazen en napraten. Als jullie tenmin-
ste nog tijd over hebben, want dit boek dient tussen 23.00 en 23.30 uur ingeleverd te 
worden bij Cafe De Ster in Ammerzoden. 

Zorg dat alles op tijd ingeleverd is want alles wat niet op tijd ingeleverd is, kunnen we 
helaas niet meenemen in de puntentelling.

Vergeet niet om 21 april naar de uitreiking te komen! Vul hieronder nog even in met 
hoeveel mensen je denkt te komen zodat er voor ons als organisatie geinventari-
seerd kan worden zodat we genoeg ruimte hebben voor iedereen.

Wij komen met; ..................................................personen

Klaar?
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BEDANKT
VOOR
JULLIE

DEELNAME!
www.dorpsquiz.com


