
Levend ganzenbord 

Vrouwen van Nu Keldonk had op 4 juli de laatste activiteit voor de zomervakantie 2017. 

We werden hartelijk ontvangen bij ons bestuurslid Corrie op de Dieperskant; daar stonden de 

koffie/thee en een heerlijke traktatie al op ons te wachten. Daarna werden we in groepjes 

verdeeld voor het levend ganzenbord spel en  werden de spelregels en grote dobbelstenen 

uitgedeeld. Iedereen ging voortvarend en met veel enthousiasme aan de gang met weet-, doe-, 

reken- en woordopdrachtjes;  het was grote pret op en rond het erf. Na een uurtje klonk het 

eindsignaal en volgde de prijsuitreiking. De dames van het winnende team kregen ieder een 

‘’tablet’’.  

Toen volgde nog een gezellig uurtje met een drankje en heerlijke hapjes door onze leden gemaakt 

en geserveerd. Rond de klok van half 11 sloot onze voorzitter af met een speciaal dankwoordje 

voor al diegenen die een bijdrage hadden geleverd aan deze fijne avond, ook wenste zij iedereen 

een fijne vakantie.  

In september starten we weer met een nieuw seizoen. 

 

VRAGEN EN ANTWOORDEN VAN HET GANZENBORDSPEL 

Nummer Vraag             Antwoorden 

 

1  Hoeveel zwarte toetsen heeft een piano?    36 

 

2  Gooi  nog een keer….. 

 

3  Ga 6 plaatsen vooruit..... 

 

4  Spijkerpoepen: bindt het touw om je middel   

en laat 1 iemand de spijker in de fles poepen.  

Als dit lukt mag je een krul bij de antwoorden zetten. 

 

5  Welk land stuurde de eerste mens de ruimte in?   Rusland 

 

6  Vul dorp of stad in. 

Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog R…………………   Rotterdam 

 

7  Wat is een ander woord voor wereldstad?    Metropool 

 

8  Ga 2 plaatsen terug….. 

 

9  Schrijf in cijfers: 

Éénmiljoenhonderelfduizendhonderdelf    1.111.111 

 

10  Los deze Tangram op,  

  als dit lukt, mag je een krul bij de antwoorden zetten. 

 

11  Maak het volgende liedje af:      Kijk toch niet zo  



  Hee gaode mee, we gaon een eindje lopen.     nauw 

  Hou toch op met poetsen……. 

 

12  Vouw voor iedereen een papierenhoedje.  

  Als dit lukt mag je een krul bij de antwoorden zetten. 

 

13  Boggle 

  Schud en maak minimaal 10 woorden, schrijf deze op. 

 

14  Maak een rijmpje van 10 regels over  

  een verdwaalde eskimo. 

 

15  Gooi de bal op 3 meter afstand in een emmer. 

   Als dit lukt mag je een krul bij de antwoorden zetten. 

 

16  Zoek uit het kaartspel de ontbrekende kaart.    Hartenvrouw 

  Schrijf deze op. 

 

17   Vul stad of dorp in:  

  Ik hou alleen van de zomers, vandaar dat ik voor de W…  Winterswijk 

 

18  Ga 3 plaatsen terug….. 

 

19  Teken geblinddoekt een hartje, poppetje en bloemetje  

  op de achterzijde van dit papier. 

 

20  Los deze crypto op: 2 roofvogels verdwijnen in dit gat.  Valkuil 

 

21  Hoe wordt een patatje met aan beide kanten     Patatje waterfiets 

  een frikadel genoemd? 

 

22  Ga 4 plaatsen vooruit….. 

 

23  Welke koeken worden in Amsterdam ook wel     Glacé koeken/ 

  Moesselientjes genoemd?      roze koeken 

 

25  Schrijf 10 woorden op die eindigen op aar. 

 

26   Hoeveel namen staan er gegraveerd      4 

  op het herinneringsbankje van Keldonk? 

 

27  Schrijf 10 dierennamen op die beginnen met de letter S….. 

 

28    Wanneer is het Prinsjesdag?      Derde dinsdag in  

           september           

 

29  Welk woord kun je hier van maken: laepginpobljetgn   pingpongballetje 



 

30  Ga 2 plaatsen terug….. 

 

31  1 Persoon beeld het spreekwoord uit wat in de envelop zit,  

  de rest mag raden welk spreekwoord dit is.  

  Als dit geraden is mag je een krul bij de antwoorden zetten. 

 

32  Noem 3 leden van dorpsraad van Keldonk?    Wouter v. Boggelen 

           Mike v.d. Biggelaar 

           Henrie Tielemans 

           Jos v.d. Heuvel 

           Ria Kuijpers 

           Cindy Pauwe 

           Paul Jacobs 

           Richard v. Berkel 

  

 

 

33  Wat is de titel van het Keldonk 100 lied     Fam. Jansen 

  en wie heeft het gemaakt?      Doe met ons mee 

 

34  Ga verder als er met de dobbelsteen 5 is gegooid….. 

 

35  Voor hoeveel procent bestaat het menselijk lichaam uit water:  70 % 

  a. 30% 

  b. 50% 

  c. 70% 

 

36   2 Spelers draaien 4 x de hoepel (zonder handen te gebruiken)  

  rond het middel.  

  Als dit gelukt is mag je een krul bij de antwoorden zetten. 

 

37  Noem 2 spreekwoorden met een schaap. 

 

38  De oudste vermelding van Keldonk is onder de naam Keeldonck.  Gras 

  Keel is een soort …., dat in lager gelegen drassige weilanden groeide. 

 

39  Wanneer begint de zomertijd?      Laatste weekend  

           van maart 

 

40  Schrijf de 3 voornamen van de dames van Luv op.   José, Patty, Marga 

 

41  Ga 3 plaatsen terug….. 

 

42  Los deze sudoko op en schrijf de onderste regel op.   926, 814, 537 

 

43  Hoe noemen we dieren die zowel vlees als planten eten?  Omnivoor 



 

44  Noem de 3 namen van het filmteam van Keldonk.   Ans v.d. Linden. 

           Henry Jansen 

           Hans v. Erp 

 

45  Ga terug naar 39….. 

 

46  Wanneer trouwden Koning Willem Alexander en Koningin Maxima? 02-02-2002 

 

47  Wanneer is RKVV Keldonk opgericht?     1957 

 

48  Maak 10 woorden van de letters  “kanaalgraver” 

 

49  Wat is de naam van de deftige dame uit     Wieteke v. Dort 

  de "Stratenmaker op zee" show? 

 

50  Welk jaar is Bende Bè de Band opgericht?    1997 

51  Hoeveel x kunnen jullie een balletje hooghouden?  

  Iedereen mag 1x doen, tel de aantallen bij elkaar op. 

 

52  Gaat de klok bij wintertijd voor- of achteruit?    Achteruit 

 

53  Welk dier staat symbool tegen zinloos geweld?    Lieveheersbeestje 

 

54  Gooi nog een keer en ga dan zoveel plaatsen terug….. 

 

55  Welke 3 woorden kun je hiervan maken: 

  Pdkapeeknplisdoplel (2-10-7) 

 

56  Wat moet je niet verkopen voordat de beer geschoten is?  De huid 

 

57  De Mounties: 

  Piet………………..?       Bambergen 

  René………………?       van Vooren 

 

58  Wat betekent Bel Canto?      Schone zang 

 

59  Hoeveel is 61% van 210 euro?      128,10 

 

60  Waar was het eerste voetbalveld van RKVV Keldonk?   bij Jan Kuijpers 

 

61  Ga 3 plaatsen terug….. 

 

62  Ga verder naar 1 en vervolg het spel 

 

 



Maak een rijmpje van 10 regels over een verdwaalde Eskimo 

 

Blauwe team: 

Een Eskimo liep in de sneeuw; 

het was in de vorige eeuw. 

Hij ging met zijn vriendin uit eten 

en bleek de weg niet meer te weten. 

Hij dacht kom kom, 

waar is nou mijn TomTom. 

Helaas was zijn abonnement verlopen, 

dus moest hij toch gaan lopen. 

Uiteindelijk kwam hij goed terecht 

en was op tijd voor het nagerecht. 

 

Paarse team: 

Een Eskimo hier in het land 

liep in het Scheveningse zand. 

Hij was verdwaald en overstuur. 

Kwam met de bus naar Keldonk, maar oh wat duur. 

Illegaal op de Dieperskant 

viel hij bijna door de mand. 

Want achter de stal 

daar liep hij al. 

De koeien vond hij op pinguïns lijken 

Waar hij nu is moet nog blijken. 

 

Groene team: 

Er was eens een Eskimo 

die was op zoek naar een iglo. 

Het was een lange reis. 

Hij kwam tegen veel ijs. 

 

Hij zag ijsberen bij een wak 

maar die waren gelukkig erg mak. 

Pinguïns wezen hem de weg 

Dat was wel heel gemakkelijk zeg. 

Hij kwam uiteindelijk thuis op de Noordpool aan. 

Toen was het met de lange reis gedaan…. 

 

Oranje team: 

Er was een Eskimo uit het noorden 

die leefde zoals het hoorde. 

Hij was zijn slee en honden kwijt 

Oh, wat had hij toch een spijt. 

Hij krabde zich achter zijn oren. 

Waar was hij die toch verloren? 

Hij gilde de hele Pool bij elkaar 



en riep “oh waar, oh waar”? 

De Kerstman riep toen opgewonden 

“ik heb ze al lang gevonden”.  

 

Roze team: 

Een Eskimo van de Noordpool 

kwamen we tegen in ’t Hool. 

Hij at daar een bloemkool 

Maar wat dacht die halve zool 

Ik heb liever rode kool. 

Mag het ook een rode biet zijn 

Dat is goed voor de lijn en ook heel erg fijn. 

En van de boerenkool  

ging hij vlug terug naar de Noordpool. 

  

 

 

 

 


