
  

Naam: 

Adres: 



Hallo buurtgenoten.  

Hier voor u ligt de buurtquiz van buurtvereniging Den Driesprong. Aangezien het nog 

steeds niet mogelijk is om een activiteit voor jullie te organiseren hebben we het 

volgende bedacht, een BUURTQUIZ.            

Dus vind je het leuk om te puzzelen, raadsels op te lossen, lekker even naar buiten te 

gaan, ben je competitief ingesteld en wil je de strijd met je buurman of buurvrouw 

aangaan, wil je graag iets winnen of gewoon even iets anders doen in deze tijd.            

Doe dan lekker mee. De winnaar wint een leuke prijs, maar het gaat vooral om het 

meedoen natuurlijk.  

Als je mee wilt doen, zorg er dan voor dat de antwoorden uiterlijk 12 maart ingeleverd 

zijn bij Anita van den Borne, Hooge mierdseweg 1 of via anitavdborne@live.nl  Mocht je 

de quiz ook via de mail willen ontvangen, dan mail me maar even. Sommige dingen zijn in 

kleur net iets duidelijker dan in zwart wit.  

ps over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd  

Veel (puzzel)plezier!!! 

 

WOORDZOEKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing. 

Buurtvereniging den driesprong is de leukste buurtvereniging van Reusel 

(3 punten) 

 

 AANGELAG                            ACTIVITEITJONGEREN 

 BARBECUE                            BUURTFEEST 

 BUURTKAMP                         BUURTVERENIGING 

 DENDRIESPRONG               DISCOZWEMMEN 

 DOOLEG                                FIETSTOCHT 

 HONDSBOS                           HOOGEMIERDSEWEG 

 HORSELAAR                        KATTENBOS 

 KERSTWINKELEN                KERSTWORKSHOP 

 LAGEMIERDSEDĲK         MIERDSEWEG 

 PAASEIERENZOEKEN       POLDERKE 

 REUSEL   SINTERKLAAS 

 SMEEL   THOLLAND 

 ZEEGSTRAAT  ZESTIGPLUSBRUNCH 
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Raadsels. 

1) 2 moeders en 2 dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1  hamburger. Toch 

worden er maar 3 hamburgers gegeten. Hoe kan dat? 

Oma, moeder en kleindochter    (2 punten) 

 

2) Ik besta alleen als er licht is, maar verdwijn als er licht op me komt. Wat 

ben ik? 

Schaduw      (2 punten) 

 

3) Wat wordt nat tijdens het drogen? 

Een handdoek       (2 punten)  

 

4) Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar. Niet in een seizoen, wel in een 

maand. Niet in een week, maar wel in een dag. Wat ben ik? 

De letter a      (2 punten) 

 

5) Drie monteurs stappen een voor een in de lift. Boven stappen ze een na 

een weer uit de lift. Hoe lang zaten ze in de lift? 

2 minuten        (2 punten) 

 

6) Stel je voor dat je in een zinkende boot zit en omgeven bent door haaien. 

Hoe overleef je dit? 

Ophouden met je dit voor te stellen.       (2 punten) 

 

7) Welk woord past niet in het volgende rijtje thuis? Olifant, tafel, fiets 

stoel, auto, kat.  

Fiets, die heeft geen 4 punten op de grond.      (2 punten) 

 

8) Wat is een gesprek van minder dan 100 gram? 

Een onderonsje        (2 punten) 

   

9) Wat heeft 2 vleugels en één been, maar kan niet vliegen of stappen? 

Neus        (2 punten) 

 

10) Welk voorwerp zit vol met gaten, maar kan als geen ander water 

vasthouden? 

Een spons          (2 punten) 

 

 



Wat is het vraagteken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

? =  26                          ? = 24          ? = 44 

(2 punten)    (3 punten)    (4 punten) 

Wat is het mooiste plekje in de buurt? 

Wat is voor jou/jullie het mooiste plekje in onze buurt? Maak hier een foto van 

en mail dit door naar anitavdborne@live.nl of app de foto naar 06-53650633.  

(Graag zonder personen ivm de privacy ) 

(Als je een foto had doorgestuurd, kreeg je hier 5 punten voor.) 

Letterpuzzels.  

Los deze letterpuzzels op. Hiernaast een voorbeeld 

om je op weg te helpen.     

 

 

  1)                                    2)     3)       4)  

 

 

  5)         6)      7)       8)   

             

           

 

 

 9)         10)     11)      12)  
     

 D     antwoord: onderdeel  

 EL          uitleg: onder de el  
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Antwoorden: 

1)  inktvis               7)    optrommelen 

2)  opeenhoping      8)    panama 

3)  tweeling      9)    mensenkennis 

4)  binnenkomen             10)  bewondering 

5)  opdrinken              1 1)  onderzeeer 

6)  klopjacht              12)   eindpunt  

(elk goed antwoord was 1 punt) 

 

Verborgen Opdracht. 

Vind de verborgen opdracht. Noteer hieronder wat de opdracht is en de uitkomst. 

Antwoord: Hoeveel straten telt onze buurt?     (2 punten) 

                  12 (2 punten) 

(dit waren de dik gedrukte,schuine letters in de tekst, zie de rode cirkels rondom de letters)

               

Rekenraadsels. 

Deze is voor de knappe koppen. Lukt het jou om de antwoorden op onderstaande 

rekenraadsels te vinden? 

1)  

 

 

 

 

 

   ? =  1218         ? = 540            ? =  91524 

4)     5)                                6) 

 

 

 

 ? =  566723                               ?= 20                     ?=85  

(elk goed antwoord was 2 punten) 

2) 
 

3) 

? 



Fotozoektocht. 

Waar vind je onderstaande foto’s terug. Noteer zo specifiek mogelijk de plek 

waar de foto’s gemaakt zijn. 

1.                         2.          3.           4.   5. 

 

 

 

6.             7.         8.     9.                           10.  

      11.         1 

 

 

11.                         12.         13.           14.   15. 

 

 

                                                         

16.                         17.                  18.               19.                     20. 

 

 

 

21.                          22.        23.                    24.   25. 

  

 

 

 

1.  Boom in de wei in de zeegstraat  

2. Kastje net voorbij Hooge mierdseweg 11/13 

3. Kapelletje mierdse weg 

4. Raampje zijkant huis Zeegstraat 20 

5. Kattenbos 10 
 

 

 



6.  Lage mierdsedijk 2a 

7.  Kruising voetpad Zeegstraat/dooleg. Plek van de kerststal 

8.  Hooge mierdseweg 8a 

9.  Poort Hondsbos tegenover nr 12 

10.  Zeegstraat 3 

11.  Smeel 18 

12.  Voor aan de straat bij Hondsbos 21 

13.  ’t Holland, op de schuur in de wei bij de geitjes 

14.  Vlag garage Huijbreghts 

15.  Bankjes Horselaar tegenover speeltuin 

16.  Bij garages achter aangelag 

17.  Speeltuin Polderke 

18.  Achterkant Nieuwe Erven in Hondsbos 

19.  Garage Aangelag 39 

20.  Kattenbos 11 

21.  Mierdseweg 23a, oude Rietvink 

22.  Paaltje bij Kapelletje mierdseweg 

23.  Bordje van chocoladelust 

24.  Straatnaambordje Hondsbos schuin tegenover nr 12 

25.  In de wei achter zeegstraat 66 of Polderke 2 

(elk goed antwoord was 1 punt) 

 

Zoek de verschillen.   

Zoek de 10 verschillen. Omcirkel ze in de afbeelding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hier kreeg je 5 punten. Er bleken zelfs 11 fouten in te zitten. Als je deze had 

gevonden kreeg je een extra punt) 

20.

. 



Doolhof.         Cijfertekening. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(2 punten)        (2 punten) 
 

Rebus. 

  

Oplossing. 

Bedankt voor het meedoen!        (2 punten)             

Hopelijk zien we elkaar snel weer.         (2 punten)         

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.        (2 punten) 

 

In totaal waren er 105 punten te halen. 


