
1. In januari 2020 werd er een nieuw land gekozen dat tot juni dit jaar  

voorzitter is van de Raad van de Europese Unie.  

Welk land volgde in januari 2020 Finland op?

2. Welke krant heeft als slogan: ‘De krant van wakker Nederland’?

3. Naar welk eiland werd Napoleon Bonaparte in 1814 verbannen?

4. Jarenlang werd er in slechts 1 gemeente in Nederland niet gevoetbald op amateurniveau.  

Tot aan 2019, toen ontstond de club VSV’31.  

Om welke Nederlandse gemeente gaat het?

5. Sinds welk jaar is Goede Tijden Slechte Tijden op tv te zien?

6. Welke kleur heeft de huid van de ijsbeer?

7. Welke bekende zanger zien wij hier?

8. Helaas zal het Songfestival in 2020 geen doorgang vinden vanwege het coronavirus.  

Hoe heet de evenementenhal in Rotterdam waar het Songfestival gehouden zou worden?

9. Welke stad in toenmalig Holland kreeg als eerste stadsrechten?

10. Welk logo zoeken wij?

11. Berlijn heeft veruit de meeste inwoners van Duitsland.  

Welke twee andere steden zijn na Berlijn qua inwonersaantal  

de grootste van onze Oosterburen?

12. Welke inwoners uit welke stad worden ook wel ‘Kattenmeppers’ genoemd?

13. Welke zangeres haar alter-ego heet Jo Calderone?

14. Van welke cactussoort wordt tequila gemaakt?

15. Van welk land is deze vlag?

DE GROTE 
‘ik zit toch maar thuis’ 

QUIZ
ONZE VRAGEN:

16. Hoe worden bij het bowlen 3 strikes achter elkaar genoemd?

17. Wat was de naam van de Iraanse generaal die 3 januari  

om het leven kwam na een Amerikaanse luchtaanval?

18. In welk jaar wordt de attractie De Vliegende Hollander  

in De Efteling geopend?

19. Hoe wordt dit vervoersmiddel genoemd?

20. Wie was vice-premier in het kabinet Rutte I? (Naam en partij)

21. Waar ben je bang voor wanneer je last hebt van brontofobie?

22. Welk tekenfilmfiguur zien we hier?

23. Wie was er van 1977 tot 1981 president van Amerika? 

24. In welk jaar werd de allereerste sms verstuurd?

25. Maak de songtekst af: ‘Zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou……’

26. Het wereldkampioenschap voetbal vindt in 2022 in Qatar plaats.  

Welk land versloegen zij in de beslissende fase van toewijzing? 

27. Wie was de eerste vrouwelijke huisarts?

28. Van welke bekende Nederlander zien wij hier een jeugdfoto?

29. In welke provincie in Nederland ligt de plaats Sexbierum? 

30. Het Belgische stripduo Suske en Wiske heet in Nederland ook gewoon  

Suske en Wiske.  
Maar hoe heet het duo in Zweden?

31. Als je in 1988 geboren bent, wat is dan jouw  Chinese sterrenbeeld?
32. Welke planeet is de grootste in ons zonnestelsel?33. Het snoepje M&M doet in de jaren 30/40 zijn intrede.  Wie zijn de bedenkers van dit chocoladesnoepje? 34. Emma is in 2019 volgens de cijfers de populairste meisjesnaam  in Nederland. Welke naam eindigt er op de tweede plaats?35. Welke trui mag de wereldkampioen wielrennen dragen?36. Wat is de hoofdstad van Zwitserland?37. Waar staat de afkorting TVTAS voor?38. Welk hondenras staat hier op de foto?39. Wie sprak de legendarische woorden?:  ‘I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat’40. Van welk automerk is dit het logo?41. Welke actrice speelde Monica Gellar in de serie Friends?42. Nederland kent 12 provincies, waarvan Flevoland er 1 van is.  De jongste provincie van Nederland telt zes gemeenten.  Welke zes? (per goed antwoord een punt)

43. In welk lichaamsdeel vind je  

het aambeeld?

44. Welk Nederlandstalig nummer  

stond twintig jaar geleden  

het merendeel van de maand maart op 1 in de Top-40?

45. De snelste rijroute tussen Maastricht en Groningen bedraagt  

334,73 kilometer. Wat is hemelsbreed de afstand tussen deze twee hoofdsteden?

46. Welke voetbalploeg heeft in de eredivisie het record van minste punten ooit  

in een seizoen op hun naam staan? De Brabantse ploeg wist slechts 1 keer te winnen.

47. Hoe wordt dit dier ook wel genoemd? 

48. De Olympische Spelen zijn verzet naar volgend jaar.  

Vier jaar geleden deed Kosovo voor het eerst mee. Direct pakte het land hun  

eerste gouden medaille. In welke sport pakte Kosovo goud en hoe heette  

de sporter die dit bewerkstelligde?

49. Wat is de naam van een mannetjesbij?

50. Wat staat er afgebeeld op de 5 eurocent uit Italië? 
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BRASSERIE 

GULDENBERG 12, 5268 KR HELVOIRT 

INFO@GULDENBERG.NL 1 +31 [0)411-64 24 24 

www.hetverlangen.nl 

VEEL PLEZIER

Puzzel 
mee

Beste lezer,

Doe mee met onze grote  

‘ik zit toch maar thuis’-QUIZ 

en win een lekkere prijs!

Geef antwoord op alle 50 vragen en 

mail deze door naar

kruiswoordpuzzel@emdejong.nl

Inleveren kan tot 7 april 2020.

Geef duidelijk uw naam, adres 

en telefoonnummer door.

Onder de juiste inzenders verloten wij :

5 x een gourmet pakket voor 2 personen

2 x een diner bon voor 2 personen

Deze Quiz wordt u aangeboden door :


