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Paaltje Vraag Antwoord 

72 
In welk jaar werd er begonnen met de bouw van de woning “Huis van de Loo”? 1830 

Hoeveel banken met een betonnen onderstel staan er op het Clockenslaghplein? 4 

70 
Wat is het Britse woord voor ‘vork’? Rikske 

Hoeveel LNDP pennen tel jij in de etalage van Duijf aan de Boschlaan? 19 

93 
Hoeveel competitie spelende leden had biljartvereniging BV Maasbree op 1 januari 2020? 8 

Waar woonden de aardmannetjes in Maasbree? Eerselsberg 

97 

Hoeveel procent btw betaal je bij deze zaak? [foto wijnhoven kapper] 9 

Zing de zin in dit voorjaarsliedje af. "Mieke heeft een lammetje, lammetje, lammetje. Mieke heeft 
een lammetje […] 

"lammetje van wol" of "zijn vachtje is van 
wol" of … 

21 
Welk hof in Maasbree is afgeleid van een volksstam die leefde ten tijde van Caesar? Eburonenhof 

Wat is de bijnaam van de speeltuin aan de Beukenstraat? Houten speeltuin 

20 

Bij het Prinseböske staat een informatiebord, kijk op de achterkant, wat valt je op? 
Spelfout: Er staat ‘prinseöske’, dit moet 
prinseböske zijn. 

Om het nieuwe jaar goed te beginnen springen steeds meer mensen op nieuwjaarsdag buiten in het 
koude water. Hoe noemt met dit? 

Nieuwjaarsduik 

24 

Wat is het Britse woord voor “schoudermanteltje/cape”? Pellerienke 

 ‘Weej don’ut’, ‘Rebels’, ‘Chaos’, ‘Gaas d’r op’, ‘Toei’, ‘Incognito’; bij welke vereniging horen deze 
namen? 

Jong Nederland 

23 

Welk Limburgs benefietconcert vond in 2005 voor het eerst plaats in Maasbree? Artieste veur KIKA 

Teken, als je weer thuis bent, met stoepkrijt het KVW-logo n.v.t 



 

 

33 

Tijdens de Britse Garagesale koop je een klok voor € 7,-. Je verkoopt die weer voor € 8,-. Je hebt 
spijt en koopt de klok terug voor € 9,-. Daarna verkoop je het weer voor € 10,-. Hoeveel winst of 
verlies heb je gemaakt? 

€ 2,- (winst) 

Los deze rebus op 
Wie is bij jullie de leukste thuis? (+het 
antwoord op de oplossing) 

32 

Wie was de burgemeester van Maasbree op 1 juli 1944? Poolman 

Gokje: Hoeveel weegt de mini pômp waar jullie zometeen langskomen? Rond af op hele kilo’s. (Je 
mag er 1 klio naast zitten) 

12-13-14 kg 

31 

In het Mortelsven drijven leliebladeren. Elke dag verdubbelt het oppervlak dat wordt bedekt door 
de leliebladeren. Het duurt 48 dagen voorat de leliebladeren het hele viswater bedekken. Hoeveel 
dagen duurde het voordat de leliebladeren de helft van het viswater bedekten? 

47 

Hoe heet het geluid dat kikkers maken? Kwaken 

73 

Welk getal hoort er logischerwijs op de plaats van het vraagteken?: 61 – 36 – 20 – 11 - ? 7 

Welke oplossing komt uit dit letterdoolhof? 
Hoe vind je Laup nao de paosdaag? (+het 
antwoord op de oplossing) 

 


