
 

 
 

Lees onderstaande punten aandachtig door voordat jullie beginnen! 

1. De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld op de aangegeven lijnen in 
het kwisboek.  

2. De antwoorden moeten met PEN worden ingevuld. Aan niet of slecht leesbare 
antwoorden worden geen punten toegekend. 

3. Alleen teams die hun kwisboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen 
mee naar de prijzen. 

Tijdig wil zeggen: 12-05-2018 om 22:30 uur moet het boek zijn ingeleverd bij  De Post 
in de Poststraat, Valkenburg,  (de klok van de teletekst is bepalend). 

Juiste wijze wil zeggen: alle bladzijden van het kwisboek moeten in de originele 
volgorde in de snelhechter teruggeplaatst zijn. 

4. Er zijn 10 categorieën plus één Geheime Opdracht. 

5. Per goed antwoord is er 1 punt te verdienen. Voor de geheime opdracht en de extra 
opdrachten kunnen jullie extra punten verdienen. 

6. De eerste opdracht is de Geheime Opdracht. Lees deze opdracht zorgvuldig! Ieder 
team moet voor deze opdracht één lid van het team sturen. Dit teamlid: 
a. moet om 20.00 uur aanwezig zijn (te laat betekent helaas 0 punten voor deze 

opdracht) 
b. moet alleen komen 
c.   moet de bladzijde die hoort bij de geheime opdracht bij zich hebben 
d.   mag geen gebruik maken van mobiele telefoon of andere hulpmiddelen. 
We vertellen nog niet wat de opdracht is. 

TIP: STUUR IEMAND MET VEEL MENSENKENNIS. 

7. In het belang van jezelf en de verkeersveiligheid adviseren we om de 
buitenopdrachten per fiets of lopend uit te voeren. Je dient je ten alle tijden aan de 
verkeersregels te houden! Denk hierbij ook aan de kinderen. Draag een 
veiligheidsvest. 

8. De uitslag van het Vallekebergs Bokkesjpel wordt bekend gemaakt tijdens de gezellige 
feestavond in de Post Valkenburg, op vr. 08-06-2018 om 20.30 uur 

Voor vragen tijdens de kwisavond kunnen jullie bellen naar: 

Carla Reijnaerts   06-24214466  of   Diny Noordam  06-15443900 
  



 

 
 

 

GOOD GAEFSE GAEVERS Blz 3 

FLABBETIGE PROOF Blz 7 

1. Culinair  Blz 9 

2. Langs de Geulrand  Blz 18 

3. Door ut dörp Blz 22 

4. Sjportief Blz 26 

5. Amusement Blz. 30 

6. Puzzels  Blz 34 

7. Limburgsland Blz 39 

8. Ratjetoe Blz 43 

9. Vallekeberg door ut jaor Blz 46 

10. Bökskes en Geitsjes Blz 50 

  

  



 

 
 

 

 

 

 

 

A. De Rabobank heeft ons ook gesteund, hieronder enkele vragen betrekking hebbend op de 

Rabobank. 

 

1. Waarin onderscheidt Rabobank zich ten opzichte van alle andere banken? 

 ________________________________________________ 

 
  

2. Hoeveel uur per dag is Rabobank bereikbaar voor haar 

klanten?  

 ______________________________________________ 

  
 

 3. Wat is de naam van de Regiomanager Valkenburg aan de 

Geul? 

 ______________________________________________ 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Vul het getal ook hierin om de punten te 

krijgen die wij eraan toekennen  

 ___________________ 

 



 

 
 



 

 
 

GEHEIME OPDRACHT OP LOCATIE 

 

Voor de GEHEIME OPDRACHT  verwachten we om 20.00 uur iemand van jullie team op de locatie met  

de volgende GPS coördinaten ;  50.864407,5.832238. 

ZORG DAT JE RUIMSCHOOTS OP TIJD BENT!! Wie te laat is kan NIET deelnemen aan deze opdracht. 

Stuur per team: 

1 volwassen persoon, met VEEL mensenkennis, uitgedost als HISTORISCH FIGUUR  met het 

teamnummer duidelijk zichtbaar. 

 Hij of zij dient EEN MUZIEKINSTRUMENT mee te brengen en de VOLGENDE bladzijde uit dit 

boek.  

Bij deze opdracht is het absoluut niet toegestaan om hulpmiddelen te gebruiken zoals een mobiele 

telefoon. Mochten we je hierop betrappen, ontvang je geen punten voor deze opdracht.  

Hij of zij krijgt een opdracht waarmee jullie veel extra punten kunnen verdienen. 

In verband met de veiligheid en parkeergelegenheid verzoeken wij jullie om zoveel mogelijk 

met de fiets of lopend te komen. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

Neem dit blad ingevuld mee naar de geheime opdracht. Laat het daar afstempelen en 

zorg dat het bij het inleveren van het kwisboek om 22:30 uur weer terug in het boek zit. 

 

TEAMNAAM: 

_________________ 

 

TEAMNUMMER: 

_________________ 
 

 



 

 
 

Bij de Jan Linders op de vloer ligt een briefje met ingrediënten.  

Wie is de kok binnen jullie groep en weet welk gerecht hier mee gemaakt kan worden? 

Aubergines – zout – ui – bloem – nootmuskaat 

tomaat – olijfolie – gehakt – ei – Kefalotiri- of Parmezaanse kaas 

droge witte wijn - peper – suiker – kaneel – gemalen oregano 

vers gehakte peterselie – paneermeel – melk – boter 

_________________________________________________________________________ 

 

Marja was een kookboek aan het lezen om een lekker gerecht te kiezen voor een gezellige avond. Ze 

kwam een aantal omschrijvingen tegen van kooktechnieken. Om welke techniek gaat het bij de 

volgende omschrijvingen? 

1. Boter in de pan laten smelten, ingrediënten toevoegen en op laag vuur in een open pan min of 

meer laten garen. 

2. Water aan de kook brengen, ingrediënten toevoegen en één á twee minuten laten doorkoken, 

afgieten en koud spoelen. 

3. Boter in de pan laten smelten en bruin laten worden, ingrediënten toevoegen en bruin laten 

worden, deksel op de pan, temperatuur verlagen en laten garen. 

4. Boter in de pan laten smelten, gelijke hoeveelheid bloem als boter toevoegen, bij gedeelte de 

juiste hoeveelheid vocht toevoegen. 

5. Boter in de pan laten smelten, ingrediënten toevoegen, deksel op de pan en op laag vuur laten 

garen. 

Oplossing: 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

 



 

 
 

In de tas zitten 5 zakjes die voorzien zijn van een cijfer. In ieder zakje zit een specerij. Geef bij ieder 

cijfer aan welke specerij er in het zakje zit. 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

 

Hieronder staan een aantal (on)handige keukenhulpjes. Benoem ze 

1. ____________________ 2. _________________ 3. ____________________ 

 ____________________  _________________  ____________________ 

 

 

4. ____________________ 5. _________________ 6. ____________________ 

 ____________________  _________________  ____________________ 



 

 
 

1. Hoe wordt een litchi ook wel genoemd? __________________________________________ 

2. Hoe groeien  Blimbings? (sterfruit, familie van de carambola) 

___________________________________________________________________________ 

3. Hoe heet een rijstveld in Azië? __________________________________________________ 

4. Hoe heet rijst nog in het veld? (geen geoogste rijst en geen gekookte rijst) 

____________________________________________________________________________ 

5. Hoe heet de koningin der vruchten? ______________________________________________ 

6. Welke vrucht ruikt naar een stinkende vuilnisbak? ___________________________________ 

7. Wat zijn Rocky Mountain Oysters? ________________________________________________ 

8. Wat is Hakari? ________________________________________________________________ 

9.  Wat is dit? 

 ____________________________ 

 

 

 

 

 

10. Wat is dit? 

 ____________________________ 

  



 

 
 

Verschillende dorpen en steden hebben een plaatselijke lekkernij. 

Uit welke plaatsen komen deze koekjes en hoe heten ze? 

 

1. ____________________ 2. ___________________ 3. ____________________ 

 ____________________  ___________________  ____________________ 

 

4. ____________________ 5. ___________________ 6. ____________________ 

 ____________________  ___________________  ____________________ 

 

Het zou natuurlijk geweldig zijn als wij ons eigen Valkenburgs koekje zouden hebben. 

Verzin een nieuwe creatie en geef dit koekje een toepasselijke Valkenburgse naam. 

Verras ons !!! 

Wij zitten klaar om te keuren en te proeven. 

Uiteraard kun je hiermee extra punten verdienen. 

Denk er aan ; duidelijk het teamnummer vermelden. 
  



 

 
 

In Valkenburg hebben we sinds enkele jaren de Route d’Amuse.  

1.  De hoeveelste editie vond plaats in 2017/2018?  

 _____________________________ 

2.  Van welke route is de afbeelding hiernaast? 

 routenummer: __________________________ 

3. In welke route kom je langs “de Drie Beeldjes”? 

 _______________________________________ 

4. Welke route heeft de kortste afstand? 

 _________________________________ 

 

We hebben geen tijd om te winkelen en proberen online producten te bestellen. Maar door een 

storing zien we maar kleine gedeeltes van de producten. Het is dus een verrassing wat we geleverd 

krijgen. Kunnen jullie ons helpen? 

Welk product is dit? Noem het merk en hoe het heet. 

1. ____________________ 2. ___________________ 3. ____________________ 

 ____________________  ___________________  ____________________ 
 
 
  



 

 
 

 

4. ____________________ 5. _________________ 6. ____________________ 

 ____________________  _________________  ____________________ 

 

1. Welk stofje komt vrij in je hersenen als je chocolade eet? 

 ______________________________________________________________________________ 

2. Van welke cactussoort wordt tequila gemaakt? 

 ______________________________________________________________________________ 

3. Op welk snoepgoed stond de allereerste streepjescode ooit? 

 ______________________________________________________________________________ 

4. Hoe wordt de wittige uitslag die op chocolade kan zitten genoemd? 

 ______________________________________________________________________________ 

5. Welk Turks gerecht betekend de naam “gebakken vlees”? 

 ______________________________________________________________________________ 

6. Hoe worden Italiaanse bitterkoekjes genoemd? 

 ______________________________________________________________________________ 

7. Welke kleur hadden rijpe tomaten vroeger? 

 ______________________________________________________________________________ 

8. Uit welk land komen poffertjes oorspronkelijk? 

 ______________________________________________________________________________ 

9. Welke in chocolade gedipte wafeltjes worden in New York verkocht als Dutch Moon Cookies? 

 ______________________________________________________________________________ 



 

 
 

10. Wat is minimum alcoholgehalte bij Likeur? 

 ______________________________________________________________________________ 

11. Van welke inktvissen zijn Calamares afkomstig? 

 ______________________________________________________________________________ 

12. Wat is de benaming voor iemand die geen zoogdieren en vogels eet maar wel vis? 

 ______________________________________________________________________________ 

13. Hoeveel Michelinsterren kan een restaurant maximaal krijgen? 

 ______________________________________________________________________________ 

14. Wat was het eerste voedsel dat met behulp van een magnetron is bereid? 

 ______________________________________________________________________________ 

15. Hoeveel procent vruchtensap moet er in een waterijsje verwerkt zijn om van vruchtenijs te 

kunnen spreken? 

______________________________________________________________________________ 

16. Bij welke voedselbereidingstechniek wordt ook wel een kukusan gebruikt? 

 ______________________________________________________________________________ 

17. Onder welke naam kennen we het gerecht Lahmacun beter? 

 ______________________________________________________________________________ 

18. Hoe wordt een stof genoemd die 2 stoffen helpt mengen die normaal niet of moeilijk mengen? 

 ______________________________________________________________________________ 

19. Welke additieven worden aangegeven met de E-nummers 100 tot 180? 

 ______________________________________________________________________________ 

20. In welke Belgische stad vindt jaarlijks het chocoladefestival Choco-Laté plaats? 

 ______________________________________________________________________________ 

21. Hoe wordt het serviesgoed aan boord van een schip ook wel genoemd? 

 ______________________________________________________________________________ 

22. Wat wordt bedoeld met vinificatie? 

 ______________________________________________________________________________ 

23. Hoe heet het gereedschap waarmee je ronde bolletjes uit voedsel kunt halen? 

 ______________________________________________________________________________ 



 

 
 

24. Welke appel is de meest geteelde appel in Nederland? 

 ______________________________________________________________________________ 

25. Wat is de duurste koffie ter wereld? 

 ______________________________________________________________________________ 

26. Hoe wordt het omhullen van ganache door een laagje gesmolten chocolade genoemd? 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Dames kiezen de wasmachine, heren de barbecue. Deze vraag is dus voor echte mannen.  

Noteer het merk van elke barbecue. 

1. ____________________ 2. ___________________ 3. ____________________ 

 ____________________  ___________________  ____________________ 

 ____________________  ___________________  ____________________ 
  



 

 
 

4. ____________________ 5. ___________________ 6. ____________________ 

 ____________________  ___________________  ____________________ 

 ____________________  ___________________  ____________________ 

 

Hieronder staan 24 woorden. Alle woorden komen 1x terug in een titel van een kookboek. Elke titel 

bestaat uit 4 woorden. Welke 6 titels zoeken we en wie zijn de schrijvers? 

 MET    ALLES   EN    SMAKEN 

 OVEN   ALS    ÉÉN    SPAGHETTIE 

 IN    DWDD   AAN    PLAFOND 

 KOOKT   FRANKRIJK   UIT    MEST 

 HET    EIGEN   VORK    MET 

 KOK    EN    KRANENBORG  DUIZEND 

Titel 1 __________________________________________ schrijver  ______________________ 

Titel 2 __________________________________________ schrijver _______________________ 

Titel 3 __________________________________________ schrijver _______________________ 

Titel 4 __________________________________________ schrijver _______________________ 

Titel 5 __________________________________________ schrijver _______________________ 

 

  



 

 
 

1. a. Wie ontwierp in 1981 het Valkenburgs Verkeersspel dat helaas nooit in de handel kwam? 

 _______________________________________________________________________ 

 b. Wie prijkt er op de 10 gulden biljetten die bij dit spel worden gebruikt. 

 ______________________________________________________________________ 

 

2. a. In 1913 schreef “Kajke Mergel” een Valkenburgse roman. Een boek vol van plaatselijke 

pikanterieën en schandalen. Wat was de echte naam van deze schrijver? 

 _______________________________________________________________________ 

 b. Wat was de titel van het boek? 

 _______________________________________________________________________ 

 

3. Wie behaalde in 1986 de titel Miss Mannequin Benenlux in Maasmechelen? 

 _______________________________________________________________________ 

4. a. In welk jaar ligt de oorsprong van theetuin Tivoli? 

 _______________________________________________________________________ 

 b. Aan wie hebben we dit ontstaan te danken en waar kwam hij vandaan? 

 _______________________________________________________________________ 

  



 

 
 

 c. Door wie werd het in 1956 overgenomen? 

 ______________________________________________________________________ 

 d. En hoe heette de zoon die het in 1971 overnam? 

 _______________________________________________________________________ 

 

5. a. In 1961 vestigden de zusters Franciscanessen van de Heilige Jozef zich in Boslust maar wie 

was de stichteres van deze congregatie?  

 _______________________________________________________________________ 

 b. In 2017 jaar vierden zij jubileum, hoelang bestaat deze congregatie? ___________ jaar 

 

Dit is een leuke foto van het oude postkantoor, nu in gebruik als o.a. startlokatie van het Bokkesjpel. 

Van wanneer dateert het eerste distributiekantoor van de Rijkspost? 

____________________________  

Maar waar was het postkantoor gevestigd in 1899? 

_________________________________________________________________________ 

Hoeveel mensen waren 

er toen werkzaam? 

___________________ 

Hoeveel waren er dat in 

1985? 

___________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1. Deze militairen zitten eerste rang 

tijdens de ronde van Valkenburg in de 

mobilisatietijd. Maar waar zaten zij? 

 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoeveel kinderen en volwassenen bezochten het sprookjesbos in 1964 

 kinderen:_____________________ 

 volwassenen: _________________  



 

 
 

 

1. Op welke dag en hoe vaak werd de 

veemarkt op het Walramplein 

gehouden? 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

2. In welk jaar werd de eerste aanvraag   

ingediend voor het openen van een 

champignon kwekerij in de gemeentegrot?  

___________________________ 



 

 
 

1. Kijk tijdens het wandelen door 

Valkenburg eens omhoog. Schrijf het 

adres op van het huis op deze foto. 

 ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2.  In welke straat bevindt zich het 

gebouw waar deze ornamenten op 

zijn te vinden? 

_____________________________ 

 

3. Aan welk gebouw is deze plaquette bevestigd? 

 _____________________________________ 

 

 

 

 



 

 
 

4.  a. Dit is een van de muzes die in de gevel van de oude 

  schouwburg zijn verwerkt. Maar wie is de maker van 

  deze muzes? 

  _________________________________________ 

 

  b. En hoeveel muzes zijn er op deze gevels te 

   vinden?_______________ 

 

 

 

5. De kabelbaan, wie kent hem niet. Welke firma heeft de dragers geplaatst waar langs de 

karretjes naar boven worden geleid? 

 __________________________________________________________ 

 In welk jaar was dat? _______________________________ 

 

  



 

 
 

1.  Dit mannetje staat ergens een beetje verstopt 

langs de geul. Hij staat op een steen, welke tekst 

staat op de steen? 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

2. Hoe heet het enigszins verdekt 

opgestelde beestje op deze plaquette? 

________________________________ 

 

 

 

 

 

3. a. Hoe noemen we de straat die langs dit huis omhoogloopt?  

 ________________________________ 

 b. Maar wat staat op het andere 

straatnaambordje? 

 __________________________________ 

 



 

 
 

 

Vanaf hoe laat zijn wij morgen, moederdag 2018, geopend 

_____________________________? 

 

1. Hoe heet de nieuwe fietsbrug die sinds kort het routenetwerk van buitengoed Geul en Maas 

ontsluit? 

______________________________________________________________________ 

2. Waar ligt deze brug? 

______________________________________________________________________ 

 

Om alles een beetje in goede lijnen te regelen hebben we in Café t Hoekje een Strafwetboek der 

Zatlappen ophangen. 

1. Wat is volgens dit Strafwetboek de eerste overtreding? 

 _______________________________________________________________________ 

 

2. Welke straf wordt hiervoor gegeven? 

 _______________________________________________________________________ 

 

 



 

 
 

Ik had onlangs een mooie lijst gemaakt van sporten die ik nog graag wil gaan doen, maar ik viel van 

de trap en nu staan alle letters door elkaar. Kunnen jullie mij helpen om de sporten weer terug te 

vinden? 

haekcns  _________________________________________________________ 

oksotentgle _________________________________________________________ 

renuefrning _________________________________________________________ 

dijvreelnd  _________________________________________________________ 

freuns   _________________________________________________________ 

hiesbcoegton _________________________________________________________ 

tagenvdelel _________________________________________________________ 

bateblask  _________________________________________________________ 

darrumkenk _________________________________________________________ 

scrlaseo  _________________________________________________________ 

 

Wat weten jullie van de Highland Games? 

1. Wanneer wordt de eerste wedstrijd van het 

officiële Schotse seizoen gehouden? 

 ____________________________________ 

2. Welke sporten uit de Highland games zijn in 

het begin van de moderne Olympische Spelen 

ingevoerd?   

 _______________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

3. Welke Highland Games worden jaarlijks door de Britse Koninklijke familie bijgewoond? 

 ______________________________________________________________________ 

  



 

 
 

Sinds het succes van Max Verstappen is de formule 1 in Nederland weer vol speed terug. Wat weten 

jullie van de Formule 1? 

1. Hieronder volgen een aantal namen van bochten op de formule 1 circuits wereldwijd. Zet bij de 

desbetreffende bocht de goede naam van het circuit en het land waar dit ligt. 

BOCHT    CIRCUIT       LAND 

Biassono    _________________________________  _____________________ 

Pont de la Concorde  _________________________________  _____________________ 

Raidillon    _________________________________  _____________________ 

Spoon    _________________________________  _____________________ 

Tabac    _________________________________  _____________________ 

Lauda    _________________________________  _____________________ 

New Holland   _________________________________  _____________________ 

 

2. Wanneer maakte Max Verstappen zijn F1 

debuut? 

 ___________________________________ 

3. Wat is het langste circuit in de huidige 

Grand Prix? 

 ____________________________________ 

4. Formule 1 is niet alleen een mannensport. Er zijn 

ook een aantal vrouwelijke coureurs geweest. Hoeveel waren er dit en wat zijn de namen van 

de dames?   Aantal   __________________ 

   

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________ 

  



 

 
 

1. a. In 2017 werden voor aanvang van de Amstel Goldrace fietsen gestolen van een 

 wielerploeg, van welke wielerploeg was dat? 

  ___________________________________________________________________ 

 b. En uit welk land kwam deze ploeg? _________________________________ 

2. De hoeveelste Heuvellandvierdaagse vond plaats in 2017? __________________ 

3. Eind 2017 werden sportprijzen uitgereikt aan Valkenburgse sporters, wie waren dat bij: 

 Sportteam junioren? ___________________________________________ 

 Sportteam senioren? ____________________________________________ 

 Individuele sporter? ____________________________________________ 

 Categorie talent?  ____________________________________________ 

 Categorie vrijwilligers? ____________________________________________ 

4. Wie is de snelste wethouder in Valkenburg? 

 _______________________________________________________________________ 

 

1. Omdat de mannen niet mee deden 

op het EK-voetbal was alle 

sportieve hoop gevestigd op de 

dames. Tegen wie speelden zij de 

finale? _______________________ 

 

2. Er worden heel veel statistieken 

bijgehouden over sporten en van 

voetbal in het bijzonder. 

 Wie maakte dit toernooi het 400e doelpunt op een EK-voetbal voor dames. 

 __________________________________________________________________________ 

3. Wie maakte het 1e doelpunt op een EK-voetbal voor dames en welk land werd toen Europees 

Kampioen? 

 __________________________________________________________________________ 

  

https://www.metronieuws.nl/nieuws/sport/2017/08/zo-won-oranje-het-ek-alle-goals-en-hoogtepunten


 

 
 

1.  Wie won het afgelopen jaar als derde Nederlander een grote ronde en welke ronde won hij? 

 _________________________________________________________________ 

 

2. Wie waren de andere twee renners die een grote ronde wonnen en wat wonnen zij en in welk 

jaar? 

 Naam 1: ____________________________________________________ 

 Overwinning: _______________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

 Naam 2: ____________________________________________________ 

 Overwinning: _______________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

 

3. Nederland was succesvol op de fiets tijdens de Olympische spelen. Noem alle fietsmedailles die 

we haalden in Rio in 2016? 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ 

 

  



 

 
 

Iedereen gaat dood, ook onze beroemdheden.  

Van wie zijn deze graven en waar bevinden zich die graven? 

1. _____________________________ 2. ___________________________________ 

 _____________________________  ___________________________________ 

 

3. _____________________________ 4. ___________________________________ 

 _____________________________  ___________________________________ 

 

  



 

 
 

Roddels, valse noten, geheimen, alles willen we weten van deze beroemde zangers en zangeressen. 

Er wordt van alles gezegd tussen neus en lippen door. Deze mensen kunnen behoorlijk hun mondje 

roeren. Schrijf onder elke mond bij wie deze hoort. 

___________________________         ________________________     _______________________ 

________________________ ______________________________    ______________________ 

 

Met welke celebs zijn deze beeldschone dames getrouwd. Wat was voor het huwelijk hun 

meisjesnaam en wie ontwierp de schitterende trouwjurk? 

 

____________________________   __________________________________ 

____________________________   __________________________________ 

____________________________   __________________________________ 



 

 
 

_______________________  _____________________________     ______________________ 

_______________________  ____________________________       _______________________ 

_______________________  ____________________________       _______________________ 

 

Degene die naar de flabbetige proof gaat krijgt een usb-stick mee. Daarop staan twee bestanden. Het 

bestand vraag5.4.mp3 hoort bij deze opdracht. Schrijf op uit welke films de 20 liedjes of fragmenten 

komen. 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________ 

8. ___________________________________________________________________________ 

9. ___________________________________________________________________________ 

10. ___________________________________________________________________________ 

11. ___________________________________________________________________________ 

12. ___________________________________________________________________________ 

13. ___________________________________________________________________________ 



 

 
 

14. ___________________________________________________________________________ 

15. ___________________________________________________________________________ 

16. ___________________________________________________________________________ 

17. ___________________________________________________________________________ 

18. ___________________________________________________________________________ 

19. ___________________________________________________________________________ 

20. ___________________________________________________________________________ 

 

Ook voor deze vraag vind je een bestand op de usb-stick (vraag5.5.mp3) Raad het bedrijf of merk: 

A. ___________________________________________________________________________ 

B. ___________________________________________________________________________ 

C. ___________________________________________________________________________ 

D. ___________________________________________________________________________ 

E. ___________________________________________________________________________ 

F. ___________________________________________________________________________ 

G. ___________________________________________________________________________ 

H. ___________________________________________________________________________ 

I. ___________________________________________________________________________ 

J. ___________________________________________________________________________ 

 

1. Hoe heette de winkeliersvereniging die in het 

kader van het eeuwfeest van de VVV het 

Geuldal een kelnerwedstrijd organiseerde? 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

2. Wie won deze wedstrijd?  

 ______________________________________ 

 



 

 
 

Onderaan deze bladzijde staan 5 figuren, knip ze uit en maak er één vierkant van en plak ze terug  in 

het antwoordenboek. 



 

 
 

    Op deze pagina staan plaatjes van  

verschillende soorten bokken.  

Zet het cijfer van elk plaatje bij de juist naam 

   

   _____ - A. Bosbok  

   _____ - B. Spiesbok 

   _____ - C. Waterbok 

   _____ - D. Steenbok 

   _____ - E. Bontebok 

   _____ - F. Reedbuck 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Wat is het nummer van het parkeervak waar de rode auto in staat? ___________________________ 

Hoe goed kennen jullie Valkenburg? 

Welke Valkenburgse straatnamen zijn hier cryptisch omschreven? 

1. Dit is een halszaak     ________________________________________ 

2. Een royalty doet hier zijn boodschappen  ________________________________________ 

3. Hier is de grens bereikt     ________________________________________ 

4. Twee kledingstukken bijna    ________________________________________ 

5. Is dit zoiets als een stalen ros   ________________________________________ 

6. Op het vasteland zijn vogels    ________________________________________ 

7. Hier zit weinig leven in     ________________________________________ 

8. Valkenburgse planken straat    ________________________________________ 

9. Waar de diertjes tierig welen langs het water ________________________________________ 

10. De straat waar adel van een stad woont  ________________________________________ 

11. Windrichting van een snelstromend water ________________________________________ 

12. Op haar       ________________________________________ 

13. 1e vrouwelijke wethouder op open groene ruimte _____________________________________ 

14. Levendige Koningsbloem    ________________________________________ 

15. Explosief kledingstuk     ________________________________________ 

16. Slotstraatje       ________________________________________ 

17. Nauwe doorgangen     ________________________________________ 

18. Als je hier woont hoor je het ritme kedeng ________________________________________ 

19. Openbare ruimte waar je geld verliest  ________________________________________ 

20. Evenwijdige baan     ________________________________________ 

 



 

 
 

Nog een leuke woordzoeker als je alle woorden gevonden hebt blijft er een vraag over. Schrijf de 

vraag op en het antwoord op de vraag 

Vraag: _____________________________________________________________________ 

Antwoord:  ______________________________________________________________________ 

 

Bowlingbaan     Museum 

Casino      Odapark 

Cavemanrun     Oosterbeemd 

Escaperoom     Openluchttheater 

Fluwelengrot     Polfermolen 

Geulpoortbrug     Pretpark 

Halderpark     Ravensbos 

Ingedael      Sprookjesbos 

Kabelbaan      Station 

Katacomben     Steenkolenmijn 

Kasteelheren     Thermea 

Kerstmarkt     Tivoli 

Landschap      Voetbalclub   

Vuursteenmijn 



 

 
 

Hier staan 12 logo’s of delen van logo’s van bedrijven/instellingen/organisaties die in Valkenburg 

gevestigd zijn. Zet de juiste naam onder elk logo. 

 

__________________   __________________       ___________________     ___________________ 

__________________   __________________       ___________________     ___________________ 

 

 

 

 

__________________   __________________       ___________________     ___________________ 

__________________   __________________       ___________________     ___________________ 

 

 

__________________   __________________       ___________________     ___________________ 

__________________   __________________       ___________________     ___________________ 

 



 

 
 

Hoeveel actieve bierbrouwerijen zijn in Limburg gevestigd? 

___________________________________ 

 

Noem van de onderstaande lijst van bierbrouwerijen de vestigingsplaats en het jaar van oprichting.  

     Vestigingsplaats       Jaar 

De 7e Hemel   _______________________________________ ___________ 

Alfa bierbrouwerij  _______________________________________ ___________ 

Brandbierbrouwerij  _______________________________________ ___________ 

Brouwerij de Natte Gijt  _______________________________________ ___________ 

Stadsbrouwerij de Klep  _______________________________________ ___________ 

Rakker bierbrouwerij  _______________________________________ ___________ 

 

1. Wanneer is Nedcar opgericht?    ___________________________________ 

2. Door wie is Nedcar opgericht?   ___________________________________ 

3. Welke auto werd als eerste geproduceerd? ___________________________________ 

4. Van wanneer tot wanneer werd deze geproduceerd ?  ______________________________ 

5. Wanneer heeft  de VDL-groep Nedcar overgenomen?  ______________________________ 

6. En welke auto’s worden sindsdien daar vervaardigd ?   

 ______________________________________________________________ 

 

In welk seizoen speelden VVV, Roda JC, MVV en Fortuna Sittard voor het laatst allemaal samen in de 

Eredivisie? 

__________________________________________________________________________ 

 

  



 

 
 

1. Ons Limburgsland heeft prachtige kastelen. Zet bij onderstaande kastelen de juist plaats. 

a. Kasteel Keverberg ____________________ f. Kasteel Wolfrath ________________ 

b. Kasteel Hoensbroek ____________________ g. Kasteel Terborgh ____________________ 

c. Kasteel Mulrode ____________________  h. Kasteel Vaesthartelt __________________ 

d. Kasteel Ehrenstein ____________________  i. Kasteel Westering ____________________ 

e. Kasteel Oost ____________________    

Hoensbroek, Valkenburg, Kessel, Holtum, Rothem, Schinnen, Venlo, Maasbree, Schinnen en Kerkrade 

2. Welke van bovenstaande kastelen zijn toegankelijk voor publiek.  

 Geef dat aan met de corresponderende LETTERS __________________________________ 

 

1. Noem de winnaars van het LVK van de afgelopen drie jaar met het winnende liedje  

 2016 __________________________________________________________ 

  liedje: _____________________________________________________ 

 2017 __________________________________________________________ 

  liedje: _____________________________________________________ 

 2018 __________________________________________________________ 

  liedje: _____________________________________________________ 

 

2. Noem de winnaars van het KVL van de afgelopen drie jaar met het winnende liedje  

 2016 __________________________________________________________ 

  liedje: _____________________________________________________ 

 2017 __________________________________________________________ 

  liedje: _____________________________________________________ 

 2018 __________________________________________________________ 

  liedje: _____________________________________________________ 

3. Noem de Buute kampioenen van afgelopen drie jaar  

 2016 __________________________________________________________ 

 2017 __________________________________________________________ 

 2018 __________________________________________________________ 



 

 
 

Zet bij elke foto de naam van het park 

1.    ______________________________________ 

 

 2.  _____________________________ 

 

  

3.  ________________________________________ 

 

    4. __________________________ 

 

 5.   __________________________________ 



 

 
 

Hoeveel rivieren stromen er door ons Limburgs land en noem ze bij naam. 

Aantal: _____________________________________ 

Namen: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Valkenburg heeft Stadsrechten, welke andere plaatsen in Limburg hebben ook ooit stadsrechten 

gekregen: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Soms willen we het jullie niet te moeilijk maken, raden mag ook. Gewoon het juiste bolletjes zwart 

maken  

a. Wat is Gromperenzopp?        Stoofperenpotje 

            Aardappelsoep 

            Kruisbessenmelange 

 

b. Welke Limburgse spoorweg werd in 1853 aangelegd?   Miljoenenlijntje 

            Aken – Maastricht 

            Heerlen – Sittard 

 

c. Hoe heet de uitvinder van Coca Cola?      Cobana 

            Pemberton 

            Cocala 

  

e. Hoe oud is de mergel van de nieuwe Geulpoort?    145 mlj jaar 

            80 mlj jaar 

            66 mlj jaar 



 

 
 

Onze taal, we spreken het dagelijks maar begrijpen we ook wat we zeggen. Vertaal onderstaande 

woorden naar het Nederlands. 

Klabattere  ___________________________________________________   

Wölleboan  ___________________________________________________    

Sjtiebele  ___________________________________________________ 

Santepetiek  ___________________________________________________ 

Mentenere  ___________________________________________________ 

Eiveldig   ___________________________________________________  

Sjmeichelaer  ___________________________________________________ 

Sjrankel  ___________________________________________________ 

Een stapje verder vertaal van het Nederlands naar het “plat”, maar let op de spelling: 

Bijouteriedoosje  ___________________________________________________  

Hemdsknoopje  ___________________________________________________   

Velerlei/veelsoortig ___________________________________________________ 

Snoeischaar  ___________________________________________________ 

Pluimveekoopman ___________________________________________________ 

Genodigde   ___________________________________________________ 

Kusje    ___________________________________________________ 

 

Dit heiligenbeeld is in een hoek van een pand in Valkenburg 

verwerkt. 

1. In welk gebouw is dat? 

 _________________________________________ 

2. Welke heilige is hier afgebeeld? 

 __________________________________________ 

3. Wie heeft deze  daar geplaatst? 

 ___________________________________________ 

 



 

 
 

In de “oude” kerk zijn veel Heiligen afgebeeld in de glas in lood ramen, 

zoals  de H. Antonius. 

Wanneer we iets kwijt zijn vragen wij hem ons te helpen het verlorene 

terug te vinden. 

a. Maar waarvoor of om wat vragen wij hulp aan de H. Blasius? 

_________________________________________________ 

b. En waarvoor wordt de H. Ursula aangeroepen? 

__________________________________________________ 

c. Van wie is de H. Ursula de patroonheilige? 

__________________________________________________ 

d. Van wie is de H. Tarcisius de patroonheilige? 

__________________________________________________ 

e. En St. Joris? 

__________________________________________________________________________ 

f. Van wie is de H. Agnes de beschermheilige? 

__________________________________________________________________________ 

g. Wat zegent de Paus tijdens haar feestdag? 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Uit hoeveel klokken bestaat het Carillon op de Cauberg? _________________ 

2. Naar wie is de zwaarste klok vernoemd?____________________________________  

3. En waarom? __________________________________________________________ 

4. Naar welk groep mensen zijn de overige 9 klokken vernoemd? 

 _____________________________________________________________________ 

5. Op de herdenkingsplaquette staat een gedicht, door wie is dit geschreven? 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

  



 

 
 

Afgelopen jaar overleed onze grottekenaar Albert Widdershoven. Vele tekeningen van hem vinden 

wij terug in de Gemeentegrot.  

A. Welke Weense operettecomponist tekende hij in deze grot?  

_________________________________________________________________________ 

B. Welke 2 oprichters van de kerstmarkt werden door hem vereeuwigd?  

_________________________________________________________________________ 

C. Van welke vleermuisonderzoeker die in 1977 is gestorven maakte hij een portret? 

_________________________________________________________________________ 

D. Ook van het WK wielrennen 1998 maakte hij een tekening. Welke wielrenner won deze 

wedstrijd en zette zijn handtekening onder zijn naam?  _____________________________ 

E. In welk jaar is Albert Widdershoven gestopt met grottekenen? ___________________ 

D. En hoeveel tekeningen heeft hij ongeveer gemaakt? __________________________ 

F. Naast deze bezigheid was hij ook nog hotelier. Maar van welk hotel? _____________________ 

 

 

Welke horecazaak zit achter deze gevel verstopt? 

_________________________________________________ 

 

En wie of wat was voorheen hier gevestigd? 

_________________________________________________  



 

 
 

1. a. Wie kwamen als winnaars uit de bus tijdens de enquête voor het ontwerp van de  

  vredesvlam?  _________________________________________________________ 

 b. En met hoeveel procent van de stemmen? _________________________________ 

 

2. Hoe heet het tweede boek van Anya Niewierra dat begin 2017 uitkwam? 

 ____________________________________________________________________ 

3. Hoe heet de nieuwe deken van het dekenaat waar ook Valkenburg onder valt? 

 ____________________________________________________________________ 

 

Dit jaar willen we niet de winnaar weten van de 53e Amstel Gold Race, maar de hoeveelste editie op 

zaterdag plaatsvond van de tourversie?_______________________________________ 

 

Begin 2018 is in Valkenburg een Downies en Brownies officieel geopend, in welke andere plaatsen in 

Limburg liggen er ook zaken met deze naam:  

____________________________________________________________________________ 

 

Fietsen in het Limburgslandschap is geweldig, een goed hulpmiddel zijn de fietsknooppunten. 

Hiermee kun je hele leuke routes zelf samenstellen. Hieronder staat een leuke route met het 

startpunt en eindpunt in Valkenburg. 

60-61-64-06-65-67-68-69-85-86-87-88-57-58-59-60 

Als je bovenstaande route hebt gefietst hoeveel km heb je dan afgelegd? _______________ km 

En waar precies staat het fietsknoopbordje nr. 60? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 
 

Vorig Jaar zijn de 

bomen gekapt op het 

Walramplein om 

plaats te maken voor 

de grote 

opknapbeurt. 

Maar 1 boom is nog 

een hele tijd blijven 

staan. Zet een kruis 

in de cirkel van het 

juist vak waar deze 

boom stond. 

 

 

 

 

1. Wat was de reden dat deze boom later is omgekapt? 

______________________________________________________________________ 

 

a. Wie is in 2017 door de gemeente Valkenburg aan de Geul uitgeroepen tot ondernemer van het 

jaar? 

 ________________________________________________________________ 

b. In welk jaar is zijn bedrijf opgericht? 

 ________________________________________________________________ 

 

Sinds begin januari is het taalcafé van de Kloosterkerk naar Oosterbeemd verhuisd, wat zijn de 

openingstijden/dagen van dit café in mei? ______________________________________________ 

  



 

 
 

1. Welke expositie over een 30 jarig jubileum was er tot 10 mei 2018 te zien in ons eigen 

Streekmuseum Het Land van Valkenburg? 

______________________________________________________________________________ 

2. Hoe heet de pionier die hier mee is begonnen? 

______________________________________________________________________________ 

 

1. Op welke datum is de nieuwe burgemeester geïnstalleerd? 

 __________________________________________________________________ 

  

2. Wat is zijn volledig naam? 

 ___________________________________________________________________ 

 

En heel actueel onderwerp is op moment het op de lijst krijgen van het Heuvelland op de 

werelderfgoedlijst van Unesco.  

Maar welke traditie van Groot Valkenburg staat reeds op de lijst van Immaterieel erfgoed? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Een originele groepsfoto mag niet ontbreken aan dit Bokkesjpel 2018! 

Dit jaar geen grootse verkleed partijen, gigantische Schminkkunstwerken of tijdrovende taferelen. 

 

We houden het klein, HEEL klein. 

 

Maak een foto van jullie volledige groep in het kleinste kamertje, namelijk de WC. 

proppen, stapelen, klimmen, duwen, alles is toegestaan als jullie er maar met zoveel mogelijk 

groepsleden op staan. 

Laat iedereen maar eens een poepie ruiken en zorg voor een originele goed gevulde foto. 

Lever deze foto in door ze op de usb stick te zetten die jullie bij de flabbetige proof hebben 

ontvangen. 

 

Succes 

  



 

 
 

Op je mobiel, tablet of I-pad overal kom je ze tegen, maar hoe heten deze apps ook alweer?  

Jij weet het vast wel! 

1.  ________________________    2.  _________________________   3.  _______________________ 

 

4.  ________________________    5.  _________________________   6.  _______________________ 

 

 

7.  ________________________    8.  _____________________________________________ 

  



 

 
 

Tegenwoordig lijkt spelen vooral op de computer of telefoon te gebeuren. Maar niets is minder waar! 

Vanaf de jaren 80 tot nu komen we nog steeds leuk speelgoed tegen. Ken jij deze spellen en 

speelgoed? Schrijf de juiste naam onder de foto. 

1.  ________________________    2.  _________________________   3.  _______________________ 

4.  ________________________    5.  _________________________   6.  _______________________ 

7.  ________________________    8.  _________________________  9.  _______________________ 

  



 

 
 

Deze kanjers zijn een echte HIT! Hier en daar ontbreekt er echter een naam. Welke namen missen we 

op deze covers? Schrijf ze onder de foto’s. 

 

1.  ________________________    2.  _________________________   3.  _______________________ 

 

 

1.  ________________________    2.  _________________________   3.  _______________________ 

  



 

 
 

Designer honden zijn helemaal HOT! Paris Hilton en Rihanna heb je er misschien al eens mee zien 

rond lopen. Een designer hond is een kruising van 2 zuivere hondenrassen. Super hip om je eigen 

hondje te `ontwerpen’ en het perfecte accessoire! Zet de juiste letter bij de naam van het ras. 

NAAM   LETTER   NAAM   LETTER 

Shi-Pom   _________   Boxador   __________ 

Puggle   _________   Cockapoo   __________ 

Labradoodle  _________   Jug    __________ 

Yorkiepoo   _________   Chiweenie   __________ 

 

 

  



 

 
 

Van spelletjes, speelgoed en app’s  gaan we zappen. Noem de namen van deze tekenfilms. Schrijf ze 

onder de plaatjes. 

 

1.  ________________________    2.  _______________________   3.  _______________________ 

 

 

4.  _________________________    5.  ___________________________   6. ____________________ 

 

 

 

7.  __________________    8.  ___________________________   9.  __________________________ 

  



 

 
 

In de tekeningen hieronder zitten 10 verschillen verstopt. Zet cirkels in de onderste tekening. 



 

 
 

Pokemon GO. De rage van 2016. Jong en oud lopen stad en land af om bewapend met een mobiele 

telefoon zoveel mogelijk Pokemons te vangen. Op de afbeelding hieronder staan een aantal 

nummers. Weet jij wat deze betekenen? Geef ze de juist naam. 

 

 

1. __________________________________ 7. __________________________________ 

2. __________________________________ 8. __________________________________ 

3. __________________________________ 9. __________________________________ 

4. __________________________________ 10. __________________________________ 

5. __________________________________ 11. __________________________________ 

6. __________________________________ 

  



 

 
 

Dat jullie creatief zijn is bij de vorige bokkesjpeledities wel gebleken! 
Ook dit jaar verwachten we van jullie weer fantastische resultaten. Wij willen van 

iedere groep een schilderij/kunstwerk, met als uitgangspunt een herkenbaar 
Valkenburgs tafereel geheel op eigen wijze uitgebeeld. 

Dit mag met een hele groep, een paar mensen of individueel gedaan worden, jong en 
oud, maar wel namens het hele team. 

Welke materiaal gebruikt wordt mogen jullie zelf weten, als het kunstwerk maar even 
groot blijft als het canvas dat bij deze opdracht hoort. (Dit in verband met eventuele 

tentoonstelling.) 

VanGogh, Rembrandt, Appel of Mondriaan, ieder heeft zijn eigen stijl, wat is die van 
jullie? 

Leef je uit 

  

 

 

 

  



 

 
 

 

Dat was ‘m dan. De derde editie alweer van het Vallekebergs Bokkesjpel. 

Het was vast weer zweten en stressen vanavond, maar als het goed is zijn de opdrachten gemaakt en 

kunnen we nu uitkijken naar de gezellige feestavond en spannende ontknoping. 

Wij zijn dan ook heel erg benieuwd of jullie allemaal komen. 

Dus de laatste vraag van vanavond. 

 

Met hoeveel personen verwachten jullie aanwezig te zijn tijdens de feestavond bij De Post 

Valkenburg op 8 juni 2018, die begint om 20.30 uur?    _______________________  personen. 

 

Wij als smaakmakers van dit derde bokkesjpel hebben het weer ontzettend naar onze zin gehad 

tijdens het maken en voorbereiden van deze editie. We hopen dat jullie net zo hebben genoten van 

het meedoen? 

 

Bedankt voor jullie deelname en tot de volgende keer! 

Stichting Samendoen Valkenburg aan de Geul 

vlnr. Dionne Vasmeer, Carmela Reijnaerts-Vrijhoeven, Diny Noordam-Ruijters,  

Liliane Koonen-Faessen, Carla Reijnaerts, Nicole de Bruijn-Voorn 

  



 

 
 

Teamnaam en nr.: _____________________________________________________ 

 
Onderstaande vragenlijst dient uitsluitend voor de organisatie van het Vallekebergs Bokkesjpel om 
een goed beeld te krijgen van de teams en hun werkplek, maar vooral om te leren van de ervaringen 
en bevindingen van de deelnemers. Jullie terugkoppeling voor een nog leuker Bokkesjpel is 
onmisbaar wij waarderen het zeer als jullie deze vragen invullen! 

 

Getallen over het team en de werkplek: 
Uit hoeveel personen bestond jullie team die nagenoeg de hele avond hebben meegewerkt? _______ 

Hoeveel andere personen (bijv. opgebeld of meegeholpen) waren eventjes betrokken?  _______ 

Hoeveel apparaten met internetverbinding hebben jullie gebruikt?     _______ 

Hoeveel telefoontjes hebben jullie vanavond voor deze quiz ongeveer gepleegd?    _______ 

 

Over de vragen in het kwisboek: 
Welke vraag of categorie vonden jullie het gemakkelijkst? 

_________________________________________________________________ 

Welke vraag of categorie vonden jullie het moeilijkst? 

________________________________________________________________ 

Welke vraag of categorie vonden jullie het leukst? 

________________________________________________________________ 

 

Voor de afgevaardigde die deelnam aan de flabbetige proof 
Wat zou je veranderen in de organisatie of de uitvoering? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Hoe was jullie verhouding in de leeftijdscategorieën? 
Aantal teamleden t/m 16  ________   Aantal teamleden van 46 t/m 60  ______ 

Aantal teamleden van 17  t/m 30  ________  Aantal teamleden ouder dan 61  ______ 

Aantal teamleden van 31 t/m  45  ________  

Tot slot is er ruimte voor jullie tips en tops, kritiek, commentaar, ideeën, complimenten en wat je ver 
der nog graag aan ons mee wilt geven voor de volgende keer: 

(Indien u te weinig schrijfruimte heeft om te schrijven, kun je ook de achterkant van deze pagina 
gebruiken.) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 


