
SPORT & SPEL 

1. Bijnamen (11 punten) 
Daktari = Bert Klok 
Cactus = René van der Berg 
Branco = Leon van der Wekken 
Simone = Henk van der Ploeg 
Linke = Leo Tuinstra 
Kogel = Ron Potters 
Zorro = Jacques van der Wiel 
Skippy = Paul de la Vieter 
Paddo = Jeroen Paauw 
Boerebach = Oscar Karperien 
Oorbel = Ties Kostwinder 

 
2. FC Kraggenburg stelde op 6 mei 2001 het kampioenschap in de 6e Klasse A veilig (4 punten) 

a) Black Boys 
b) 1 - 0 
c) Bas Kroon 
d) Marcel van de Kroeg 

 
3. De Leeuwenronde is zowel bekend van hardlopen (STEK / AV NOP), als van schaatsen (Klein Cortina)  

(4 punten) 
a) Rob Hadders 
b) Hij wilde namens Kazachstan aan de olympische winterspelen van 2010 in Vancouver meedoen.  
c) Holland Venetië Tocht 
d) De Slimste Mens 

 
4. Klaverjassen: wat was de naam van de in 2018 ter ziele gegane klaverjasclub? (1 punt) 

De Kei 
 

5. Olympische Spelen (6 punten) 
a) Jan van de Graaff 
b) Roeien, 4 met stuurman 
c) Brons 
d) (Tokio) 1964 
e) WK 1966 in Bled, na aankomst op Schiphol 

 
6. Dit team van Be Fair werd in 2012 kampioen. Noem hun voor- en achternamen. (8 punten) 

Tonny Kommers  Alwin Koops 
Jan Lampert  Raymond Lubbers 
Vincent Berghuis  Joachim de Kruyk 
Richard Sikma  Sponsor: Bert Jaspers 
 

7. Geef aan bij welke sporten deze schoenen gebruikt worden: (4 punten) 
a) Polsstokhoogspringen 
b) Wielrennen 
c) Ballet 
d) Golf 

 
8. Hoeveel deelnemers waren er bij de eerste obstaclerun in Kraggenburg? (1 punt) 

125 (volgens de media) en 128 (volgens de organisatie) zijn beide goedgekeurd 
 
9. Avondvierdaagse (1 punt) 
 52e keer 
 
 



10. Mountainbike (2 punten) 
 a) 23 mei 2014 
 b) Marc van den Tweel en burgemeester Aucke van der Werff  
 
11. Welke Kraggenburger werd dit jaar wereldkampioen bij de beroepspikeurs? (1 punt) 
 Rick Ebbinge 
 
12. FC Kraggenburg heeft ooit gedurende 2 jaar een damesvoetbalteam gehad. Welke 14 dames zaten er in 

dat team? (7 punten) 
 Marga Tolboom   Monique Koning 
 Marion Plugboer   Jolanda van Heerewaarden 
 Yvonne te Riele   Petra Plugboer 
 Wiby de Jong   Eveline Tolboom 
 Grietje Hoekstra   Annelies van der Wekken 
 Ingrid Goes    Fokkeline de Groot 
 Judith Paauw   Corine Spekgate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HERSENKRAKERS 

 
13. Milieu (2 punten) 

Antwoorden tussen 6 - 8 km zijn goedgekeurd 
 

14. Fietsen (2 punten) 
Ja er is zo’n punt  
 

15. Is dat wel eerlijk? (2 punten) 
€ 0,60  

 
16.  Met de ‘Franse slag’ (2 punten) 

De 2 verschillende halve manen moeten getekend zijn. Daarnaast: p van première en d van dernière, die 
je van deze halve manen kunt maken 

 
17. Logo puzzel (10 punten) 
  
 
18. Scheepsliften (2 punten) 

Gelijke energie 
 
19. Woordzoeker (10 punten)  

Kraggenburg zeventig jaar voor elkaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ETEN & DRINKEN 

 
20. Aardappels (4 punten) 

a) Niek Vos 
b) Niek’s Witte, of: Bionica 
c) Phytophthora resistent 
d) Sevilla 

 
21. Wat is de gemiddelde prijs van glas tappils bij de Kraggenburger horecagelegenheden? (2 punten) 

€ 2,32 
 

22. Doe-opdracht (10 punten) 
20 zelfgebakken appelflappen leveren 10 punten op. 10 appelflappen: 5 punten. Gekochte appelflappen: 
2 punten 
 

23. Doe opdracht: appelrassen proeven (5 punten) 
a) Dijkmans zoet 
b) Kanzi 
c) Elstar 
d) Santana 
e) Jonagold 

 
24. Pizza Kraggenburg (2 punten) 

a) Ham, salami, garnalen, zalm en champignons 
b) De Pionier, Marknesse. 

 
25. Groenten (2 punten) 

a) Molsla 
b) Paardenbloem 
 

26. Wat zijn de namen van deze gewassen die op de akkers rond Kraggenburg groeien? 
a. Winterwortelen      
b. Vruchtenboomonderstammen (moerbedden) 
c. Aardappelen      
d. Suikerbieten 
e. Tarwe       
f. Maïs  
g. Witlofwortelen      
h. Tulpen  
i. Peren    .   
j. Haver 
 

27. Verzamel 10 eikels in een boterhamzakje en lever dit in samen met het quizboek  (2 punten) 
 10 echte eikels leveren 2 punten op.  
 
28. Fruitteelt (4 punten) 

a) 1994 (maart) 
b) John van Egmond 
c) 28,70 meter  
d) Voormalig koelhuiscomplex van de KZIJ 

 
 
 
 

 



 

GESCHIEDENIS 

 
29. Wat is volgens het reglement van de ‘directie’ in 1941 het uurloon voor een volwaardige arbeidskracht die 

werkzaam is in de polder voor de directie van de Wieringermeer? (1 punt) Fl. 0,42 
 
30.  Hoeveel betaalt een arbeider in 1941 die in een werkkamp gehuisvest is aan kostgeld per dag, volgens 

datzelfde reglement? (1 punt)      Fl. 1,10 
 
31. Waar en wanneer werd in de NOP de eerste tweeling geboren en wat was hun achternaam? (1 punt) 
 In 1944 werd bij de familie Vondevan die op Kamp de Voorst woonde, een tweeling geboren. Deze werd 

geboren in het ziekenhuis in Vollenhove.  
 
32. Welke Kraggenburger ontving ooit de 4 volgende onderscheidingen? (1 punt) 

Ridder in de orde van Oranje Nassau, Gouden speld met briljant van de RABO, de pauselijke 
onderscheiding: Pro Exclesia Pontifax, Zilveren legpenning van de KvK. 

 Dhr. Simmes 
 
33. Hoeveel telefoonaansluitingen waren er in 1958 onder Kraggenburg? (1 punt)   

124 aansluitingen. 
 
34. Wie was er in 1963 hoofdagent in Kraggenburg? (2 punten) 

Politieman Wagenaar 
 
35. In welk jaar werd Kraggenburg voor de eerste keer het netste dorp van de NOP? (1 punt)  

1978 
 
36.  In welk jaar kreeg Kraggenburg voor het eerst een eigen huisarts, wat was zijn naam en op welk adres?  

(3 punten) 
a) 1977 

 b) Dhr. De Boer 
c) Voorstraat 4 

 
37. Welke Kraggenburger werd door zijn familie feestelijk ontvangen toen hij terugkwam uit Libanon waar hij                                                             

zijn diensttijd vervuld had en bij welke werkgever was hij de volgende dag alweer aan het werk?  
(2 punten) 

 a) Jan Mooiweer 
 b) Firma Lamers 
 
38. Hoeveel kostte in 1963 een toegangskaartje voor speeltuin De Voorst? (1 punt) Fl.   0,25 
 
39. In 1995 werd er ergens in Kraggenburg een woonhuis geheel ingepakt met jutezakken (4 punten) 

a) 25 jarig huwelijksfeest.   
b) Door de kunstenaar Christo Vladimirov Javacheff  
c) Familie Van der Wekken  
d) Agrico 

 
40. Op welke datum is ’t Hoekje officieel geopend? (1 punt)   1 november 2007 
 
41. Op welke datum werd Brennels geopend? (1 punt)    

15 of 16 mei 2008 (de bronnen zijn hierover onduidelijk) 
 
42. Welke bijzondere pomp staat er in het hevelhuisje aan de Kadoelerdijk? (1 punt) 

Nash Hytor vacuümpomp.  
 

 



43. Wat is de meer formele benaming van de bietenbrug aan de Leemkade? (1 punt) 
Kiepsteiger 

 
44. Wie was de eerste beheerder van de Flevohoeve? (1 punt) 

Guusta Verboom  
 
45. De Uitkijk (2 punten) 

a) 1973 
b) Johan Voost  

 
46. In welk jaar vestigde de eerste lichtwachter zich op Oud Kraggenburg? (1 punt)  1848 
 
47. Wie was Jacob Bruintjes? (1 punt) 

Jacob Bruintjes is de mogelijke naamgever van ons dorp. Over het ontstaan van de naam Kraggenburg 
bestaat namelijk een aardige anekdote. Het verhaal wilde namelijk dat een schipper of schippersknecht, 
een zekere Jacob Bruintjes, op een gegeven ogenblik op de aangevoerde kraggen rondsprong en 
schreeuwde: “De Kraggenburcht”. Of dit verhaal echt waar is, valt echter te betwijfelen.  

 
48. Wie tekenden de intentieverklaring voor de fusie van de Pionier en de Lichtwachter per augustus 2014?  

(1 punt) 
Karste de Vries, Klaas de Jong en Leo Breukel 

 
49. Een jaar of 5 geleden waren er concrete plannen voor de ontwikkeling van het terrein van De Kei aan de 

Kraggenburgerweg. Wat was de naam van dit project? (1 punt) 
Booth Health Center Kraggenburg 

 
50. Kraggenburg heeft maar liefst 5 keer de Kern-met-pit prijs ontvangen. Voor welke 5 activiteiten?  

(5 punten) 
1. Realisatie rouwkamer PKN kerk 
2. Natuurpark Boslint 
3. Campagne Ontmoet Kraggenburg, promotie op de vrachtwagen van Wiegmink  
4. Verbeteren sanitaire voorzieningen in het dorpshuis 
5. Multi Culti Kraggenburg (Samen/Razem) 

 
51. Koninklijk bezoek (2 punten) 

a) 3 Keer 
b) Familie Vd Klundert,  familie Besseling, Brennels/Netl (Het bezoek aan Van Saaze was niet officieel) 

 
52. Op welke adressen in Kraggenburg bevinden zich de 4 rijksmonumenten? (4 punten) 

Zwartemeerweg 23 (Oud Kraggenburg),  
Zwartemeerweg 46 (aardappelbewaarplaats van de familie Lampert),  
Kadoelerweg 1 en 1a (gemaal Smeenge en alles dat daarbij hoort, incl. de dienstwoningen),  
Kadoelerweg 14 (Boerderij familie Colenbrander) 

 
53. Tijdens de jaarwisseling van 1977-1978 werd er op ludieke wijze protest gevoerd tegen het uitdunnen van 

de Boswal aan Kraggenburgs noordzijde. Wat gebeurde er? (1 punt) 
Alle groene brievenbussen van de buitenwegen stonden op Nieuwjaarsmorgen op het gazon aan de 
Voorstraat. Symbolisch voor een alternatief bos. Daarnaast hingen er vele spandoeken tussen de bomen. 
Leuzen: De vogels nestelden in bomen, nu moeten de jongen uit de bussen komen. Bomen, brieven en 
kapitaal, leven willen ze allemaal. Waarom worden door zo’n stom contract alle bomen omgehakt.  
 

54. Welke ingenieur heeft Kraggenburg ontworpen (op de tekentafel)? (1 punt) 
Ir. P.H. Dingemans 

 
55. Kraggenburg kende in de jaren 50 drie vrouwenverenigingen. Hoe heetten die precies (volledige naam) en 

in welke jaren werden ze respectievelijk opgericht? (3 punten) 
Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond (NCVB) – 1950 



Katholieke Vrouwen Gilde (KVG) – 1950 
Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen (NBvP) – 1951 
 

56. Op welke datum werd het bankgebouw van de Boerenleenbank in Kraggenburg geopend? (1 punt) 
24 april 1976 

 
57. Op welke datum gaf de aartsbisschop van Utrecht de katholieke Kraggenburgers toestemming om een 

eigen parochie te stichten? (1 punt) 
9 december 1949 

 
58. In welk jaar werd Camping De Kei geopend? (1 punt) 

1996 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MUZIEK 

 
59. Herman Brood (3 punten) 
 a) ‘t Klokhuis 

b) Bart Chabot 
c) Dooie 

 
60. De Kraggenburger Band ONS was een idee van een Kraggenburger (4 punten) 

a) Sjaak van Diepen 
b) Klaas Eissens en Jan Groot 
c) Sjaak van Diepen, Hedwin Brands en Jan Winters 
d) One Night Special 

 
61. Fotovraag (3 punten) 

Klaas Eijssens, Vera Verbeem en Sjaak van Diepen 
 
62. Organisten kerken Kraggenburg (4 punten)  

Annie v.d Sluis (PKN Kerk) 
Jan Groot  (RK Kerk)  
Henk Harsevoort (PKN Kerk) 
Frans Simmes (RK kerk)   

         Als meer dan 4 namen zijn omcirkeld, is voor elke extra naam een strafpunt gerekend 
  
63. Hoeveel kostte een normaal kaartje voor een heel weekend Wildeburg festival in 2019? (1 punt)  
 € 145,50 
 
64. Aubade (2 punten) 

a) Le Chapel 
b) 2014 (daarvoor vierden we nog Koninginnedag)  

 
65. Welke Kraggenburger organiseert al jaren het evenement Sing-a-song. Soms bij Netl, soms bij Saaze, en 

soms bij hemzelf in de tuin? (1 punt) 
Jan Groot 

 
66. Window99 (4 punten) 

a) The Attick 
b) Jan van Wijk (zang en gitaar) 

Niels Hoekstra (drums) 
Joost Hoekstra (bas) 

   
67. Kraggenburger Rambling Polder Blues (5 punten) 
 
68. Polderband (8 punten) 

a) Bob Crebas  
b) Red Hot 
c) Punk Rock 
d) I try (B-kant: Farah Diba)  
e) Mike Martin & Blue-Boys, RoCo, Bert Kuizinga 
f) Zanger Pieter Koelemans was tijdens de solo in het wandrek geklommen en haalde daar allerlei 

capriolen uit. (t Klokhuis was toen in gebruik als gymzaal).  
 

69. Maak een foto van jullie groep verkleed als T-birds en Pink Ladies (Grease) en mail de foto uiterlijk 
vandaag om 21.00 uur naar dorpsquizkraggenburg@gmail.com. Zet in de mail de namen van de personen 

mailto:dorpsquizkraggenburg@gmail.com


die op jullie foto staan (onderstaande foto is voorbeeld) (10 punten)  
De foto’s zijn beoordeeld op originaliteit, en het was belangrijk dat alle namen waren meegeleverd. 

 
 

CULTUUR 

   
70. Mozaïek tegeltjes dorpsbank (3 punten) 

a) 77 
b) Geen (of 4) 
c) Kom je erbij zitten? 

 
71. Tulpenmozaïek (3 punten) 

a) Holland 
b) Hollands landschap met molen 
c) Kraggenburg 

 
72. Kraggenburg was een aantal keer het decor van het cultuurproject ‘Passie in de Polder’. Welke weg stond 

centraal in de tweede editie van deze Passie? (1 punt) 
Hertenweg 

 
73. Wanneer (exacte datum) werd in Kraggenburg voor het eerst het Flevolands eenakterfestival 

georganiseerd door Sint Genesius? (1 punt) 
27 (en 28) maart 2009  

 
74. In welk jaar won de Kraggenburger jeugdtheatergroep ‘Jeu d’Op’ het Flevolands eenakterfestival?  

(1 punt) 
2010 

 
75. Ter gelegenheid van Noordoostpolder 75 jaar droog, het Mondriaanjaar, de ‘Nacht van de nacht’ en om 

gewoon iets leuks te doen voor het dorp heeft Dorpsbelang in 2017 een mooi evenement georganiseerd. 
Wat was de naam van dit evenement? (1 punt) 
De Nacht van Kraggenburg 

 
76. Wat is de naam van het evenement dat werd georganiseerd ter afsluiting van het 65-jarig jubileum van 

Kraggenburg? (1 punt) 
De Briljanten Finale  
 

77. Hoeveel toneelstukken heeft Sint Genesius in haar hele bestaan gespeeld?  (1 punt) 
183 

 
78. Sint Genesius heeft heel veel leden die al jarenlang lid zijn van de vereniging. Miep Potters is al lid sinds de 

oprichting in 1953. Maar wie is na Miep degene die het langst lid is? (1 punt) 
Piet Paauw 

 
79. Maak dit gedicht af: (1 punt) 

Snijpunt van stromen en bomen 
Van hoogwater en laagland 

 Van nieuwe vaart en oude route 
 Van havenstad en boerendorp 
 
80. Wie schreef een gedicht met daarin deze passage: geroddeld wordt hier functioneel, verdriet massaal 

gedeeld, feest uitbundig gevierd en verzorgd? (1 punt) 
John Stigter 

 
 
 



 
 
 
 

VERENIGINGEN 

 
81. Niet alleen de Koninklijke familie, maar ook Kraggenburg kende een prins Bernhard. Wie bedoelen wij?  
 (1 punt) 

Bennie Kaak (1996: Prins Bernhard van de Zotte Leeuwkes) 
 
82. Hoeveel Kraggenburgers hebben ooit het Gezwam rond de Dam gewonnen? (1 punt) 

3 (namelijk: Willem Remijnse, Marco Nieuwenhuizen, Jaap Veldhuis) 
 
83. Wie is vorig jaar erelid geworden van FC Kraggenburg? (1 punt) 

Ad van de Noort 
 
84. In welk jaar werd de eerste Katerloop georganiseerd door de Zotte Leeuwkes? (1 punt) 

2007 
 
85. Smart & Zo (3 punten) 

a) 2005 
 b) De volgende antwoorden zijn goedgekeurd:  Jeannet Kaak, Marian Neefjes, Alie Sturm, of een 

combinatie hiervan 
 c) Als het maar roze is  
 
86. In welk jaar bestaan de Zotte Leeuwkes 55 jaar? (1 punt) 

 2022  
 
87. Wie werd in januari 2016 Ondernemer van het jaar volgens de OVK? (1 punt) 

Peter Matthijssen 
  
88. Wat kost een eenmalige advertentie van een kwart pagina in de Uitkijk? (1 punt) 
 € 15,- 
 
89. Wie zitten er op dit moment in het bestuur van Dorpsbelang? (2 punten) 

Annemieke Janse     André Verwer 
Wubbo de Raad     Krijn de Hamer 

 Harmen Scholtalbers     Marian Meijs 
Mark Mooiweer     Deborah van Loon 

 
90. Als je in de zomer van 2019 met je bootje van 7 meter een nachtje in de jachthaven van Kraggenburg 

verbleef, hoeveel kostte dat dan? (1 punt) 
 € 8,40 
 
91. Wie zitten er in de kerkenraad van de protestantse gemeente Kraggenburg? (1 punten) 

De officieel bevestigde leden van de kerkenraad zijn: Willem Remijnse, Arjen Biesheuvel, Willem van 
Beekhuizen, Wilma v.d. Berg, Bram Jansen 
 

92. Op welke datum vond de laatste kerkdienst plaats in de RK kerk? (1 punt) 
22 juni 2014 

 
93.  Elke dinsdagochtend is er ‘Koffietijd’ in het Klokhuis (2 punten) 

 a) 1 Oktober 2015 
b) Harry Engels, Dorpsbelang  

 
 



 
 
 
 
 
 
94. Noem alle voorzitters van het Dorpsbelang tot nu toe: (3 punten) 

A. Rennen / Dieleman (Als een van beide namen is genoemd, is dat goedgekeurd) 
Bé Pölkerman,  
Adri Neefjes,  
Cor van Egmond,  
Ad van de Noort,  
Jules Overmars,  
André Verwer. 

          Voor elke ontbrekende naam, of fout genoemde naam, is 0,5 strafpunt gerekend 
 
95. IJsclub Klein Cortina had bij haar oprichting een andere naam. Wat was die naam? (1 punt) 

IJsbaanvereniging Kraggenburg 
 

96. Waar ging het reisje van de JVV deze zomer naartoe? 
Den Haag en Scheveningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ACTUEEL 

 
97. Wat worden de nieuwe straatnamen in Kraggenburg-Zuid? (1 punt) 

Zwolse Diep, H. W. Winkelstraat, Het Baken, Leidam, De Biezen, Jaagpad. 
 
98. Welk(e) gemeenteraadslid/leden wonen in Kraggenburg? (1 punt) 

Hylke Hekkenberg (GL) 
 
99. Hoe oud is de oudste bewoner van Kraggenburg ooit geworden en wie was dat? (1 punt) 

Jan Stienstra is 99 geworden.  
 
100. Op welke datum heeft de gemeente Kavel Penders (eindelijk) gekocht? (1 punt) 

17 november 2017 
 
101. Aan wie heeft Natuurmonumenten het Paddenstoelenbos cadeau gedaan ter gelegenheid van de 100e 

verjaardag van die organisatie? (1 punt) 
De Nederlandse Mycologische vereniging 
 

102. Feestweek 2019 (5 punten) 
a) Mammoettankers 
b) Dorp West 
c) Lead Coverband 
d) € 7,50 
e) Melroy 

 
103. De Fladderiep (2 punten) 

a) Tijdscapsule  
b) Over 20 jaar, december 2037  

 
104. Op welke datum was het dit jaar plantjesdag? (1 punt) 

20 april 
 
105. Op welke dag in december 2019 is in het buitengebied van Kraggenburg het oud papier opgehaald?  
 (1 punt) 

18 december 
 
106. Op welke ochtend in 2019 (datum) zagen de bewoners van de Zwartemeerweg dat veel van hun 

populieren aan de weg als lucifershoutjes waren afgeknapt? (1 punt) 
5 juni 

  
107. Op welke locatie werd dit jaar een busongeluk in scène gezet voor een rampoefening? (1 punt) 

Netl 
 
108. Wie is de vaste correspondent uit Kraggenburg voor Omroep Flevoland? (1 punt) 

Marian Meijs 
 

109. Welke Kraggenburgse schreef dit voorjaar op haar Facebookpagina een bericht aan de tulpentoeristen 
waarin ze haar verontwaardiging uitte over een camper die zo maar 300 meter hun land op reed om 
foto’s te maken? (1 punt) 
Louise van den Broek 

 
110. Hoeveel geld krijgt Kraggenburg van de provincie om een pontje over de Zwolsevaart aan te leggen?  

(1 punt) 
€ 100.000,- (exact: € 103.867,- 
 



111. Verkiezingen (2 punten) 
a) 1 
b) Kees Versprille 
 

112. Welke Kraggenburgse was dit jaar de tulpenprinses? (1 punt) 
Eline van Diepen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEN JE KRAGGENBURG? 

113. Geef op de kaart van het buitengebied van Kraggenburg aan waar de volgende foto’s zijn gemaakt  
(10 punten) 
Geef elke foto aan met een duidelijke stip en zet daarbij de letter van de foto. 

 
 

114. Bij welk bedrijf/organisatie/vereniging hoort deze (meestal voor)deur? (10 punten) 
a) PKN kerk 
b) RK Kerk 
c) Autobedrijf Bergsma 
d) Van Saaze 
e) De Voorst Partycentrum 
f) Gymzaal 
g) Klokhuis 
h) ’t Hoekje / de Hoek 
i) Klein Cortina 
j) AT Finance 

 
115. Wat staat op de achterkant van dit bord (3 punten) 

Zwembad Voorst 
71 
Marknesse: 
- Busstation 
- Lindeweg 
Emmeloord: 
- Busstation 

 
116. Op welke plekken wordt de privacy op prijs gesteld? Vul het juiste cijfer in (4 punten) 

1: Bij de loswal aan het einde van de Neushoornweg, bij het wandelpad richting Kadoelersluis D 
2: Bij de Kadoelersluis, bij het wandelpad richting Pier en Horizon    C 
3: Bij de Voorstersluis, als je vanuit Kraggenburg naar Vollenhove wilt varen   A 
4: Bij de Flevohoeve          B 
 

  



117. Huisnummers (9 punten) 
a) Tussenmeenthe      

A. J. Rennenstraat 
Pionierstraat      
C. Kombrinkstraat 
Het Klif       
Finsestraat 
Noordermeent      
Walstraat 

b) Stuwwal of Paardenweg 
 
118. Cryptogram (9 punten) 

1            Z W  A  R  T  E  M  E  E  R   P  A  D  
 

  

2          F E E S T W E  E  K           

3            V O  O  R  S  T  R  A  A  T        

4       K R  A  G  G  E  N  B  U  R  G            

5   D O R  P  S  B  E  L  A  N  G                

6       V  O  O  R  S  T                

7      Z  E  V  E  N  T  I  G  J  A  R  I  G   J  U  B  I  L  E  U  M 

8    H  E  R  T  E  N  W  E  G                
 

De oplossing is: Zeventig 


