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Stratenquiz 2018      Kleuren 

Welkom bij de 6de editie van de stratenquiz tijdens ons dorpsfeest. Het heeft weer ongeveer dezelfde 

opzet als eerdere jaren. Het thema van het dorpsfeest is kleuren, dus ook een deel van de quiz staat 

hiervan in het teken. Als er vragen of onduidelijkheden zijn horen we het graag. 

Nog even kort hierbij de spelregels. 

• Om 20:00 uur wordt de quiz uitgedeeld in de tent.  

• Uiterlijk om 22:00 uur willen wij de quiz compleet en op volgorde terug ontvangen in de tent.  

• Alles is toegestaan; internet, mobiele telefoons, fiets, auto, enz. 

• Alles is vanaf openbare weg/terrein zichtbaar. 

• Het is niet toegestaan situaties te veranderen op de locaties van de vragen. 

• De uitslag volgt zaterdagmiddag na de zeskamp. 

Wij wensen jullie veel succes en vooral veel plezier! 

Anne en Maaike  

 

Doe vraag 

Het is de bedoeling dat jullie een steen van jullie eigen kleur zien te vinden en 

deze zo snel mogelijk naar de tent te brengen en inleveren. Deze stenen 

liggen ergens in het dorp verstopt. Om deze te vinden, moeten er een aantal 

opdrachten uitgevoerd worden.  Bij elke goed uitgevoerde opdracht krijgen 

jullie een letter / deel van een woord van de locatie. Onderweg zijn ook nog 

extra punten te verdienen. 

1. Maak één ludieke foto met 5 verschillende attributen van je eigen toegekende kleur.  Voor 

de originaliteit worden punten gegeven. Zodra deze gemaakt is, stuur je de foto naar Maaike 

06-47880295 onder vermelding van je buurtnaam en krijg je de volgende opdracht.  

Gekregen letters:………………… pic 

 

2. Gevonden letters:…………………kni 

 

3. Gekregen letters:…………………ck 

 

4.  Gekregen letters:………………… taf 

 

5. Gevonden letters:………………… el 

 

6. Gekregen letters: ……………. iewei 

 

7. De steen zoeken op de gevonden locatie en deze inleveren in de tent bij Maaike. 
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Sightseeing dorp 

Noem bij de foto vragen altijd de straatnaam en huisnummer. Tenzij anders vermeld. 

8. Waar staat deze zeilboot voor het raam? …………… Sinnewar 31 

 

 

9. Wanneer mag je je bevinden op het schoolplein? …………. Tussen zonsopgang en 

zonsondergang maar niet onder de schooltijden 

 

10. Waar is deze deurbel te vinden? …………. Jeltewei 38 

 
 

11. Waar staat deze brievenbus? ………. Jeltewei 182 

 

 

 

12. Wie wonen hier? ………………… Jansen en Lemstra 
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13. Waar ligt dit kalfje heerlijk in het gras? ………… Stinswei 15 

 
 

14. Welke psalmtekst staat er op de monumentale steen uit de christelijke gereformeerde kerk 

van Jutrijp-Hommerts gebouwd in 1888? ……………… Geeft den heere de eer zijns naams, 

brengt offer, en komt in zijn voorhoven. Psalm 96 vs 8 

  

15. Waar staat dit bordje ‘eigen terrein’? ………… Riperwei 26 

 

 

 

16. Wie hebben de eerste steen gelegd op Jeltewei 49/49A? ……………… Jens en Jelmer Nauta 

 

17. Waar hangt deze auto aan de muur? ………… Hettingawei 36 

 

 
 

18. Welke woorden zijn hier weg gehaald? ………….. Boat & Breakfast 
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19. Waar staat dit vogelhuisje? ……………. Jeltewei 106 

 

 
20. Uit welk jaar stamt het huis/boederij van Jeltewei 108? ………. 1876 

 

21. Bij welk huis hoort deze slinger met HOME? ………..Sinnewar 15 

 

 

22. Waar staat dit paard? ……….. Jeltewei 230 

 

 

23. Waar ligt deze melkbus? ………. De hoep 24 

 
 

24. Hoeveel grote keien/stenen liggen er op de oprit bij Reidskar 5? ……….. 3 

 

25. Welk cijfer(s) missen hier? ………….. 4 (Jeltewei 44) 
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26. Waar schijnt dit fleurige zonnetje? ………….. De toer 18 

 

 

27. Waar moet je oppassen voor losvliegende duiven? ………. Witte Jofferswei 5 

 
 

28. Waar hangt dit tafereel aan de muur?............. de hoep 4 

 
 

29. Waar staan deze bloemetjes buiten. (De poes is nu waarschijnlijk weggelopen ;-) )…….. 

Riperwei 2 

 

 

30. Waar hangt dit hert? ……… Jeltewei 152 
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31. Waar wonen deze ‘blije boer, blije koeien, …enz…..’? ……………. Krimwei 12 

 

 

32. Hoeveel fietsen kunnen er geplaatst worden bij de fietsenstalling van de ‘Tút en derút’ plek? 

…….20  

 

33. Waar staat deze zwarte kat? ……… De hoep 38 

 

 
 

34. Hoe heet deze hond? ………….. Nelson 

 

35. Op het laarzenpad zijn vorig jaar fruitbomen geplant. Welke zijn dit en wat voor soort 

fruitboom is dit? 

a. ………… Rode eierpruim  Pruim 

b. Dokkumer nije    Appel 

c. Lunterse pippeling  appel 

d. Zoete kroon   appel 

e. Westerleesche kriek  kers 

f. Notarisappel   appel 

g. Winterbergamotte  peer 

h. Rode bramley seedling  appel 

i. Juttepeer   peer 

j. Zomer zijden hempje  appel 
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Een rondje kleur 

Om in het thema van het dorpsfeest te blijven mogen jullie nog een rondje in het dorp maken. Zoek 

de gevraagde kleur zoals hieronder wordt gevraagd. 

36. De vlaggenmast van Jeltewei 1 heeft de kleur ….. rood 

37. Wat voor heeft het grote hart op het speelhuisje van Jeltewei 9? …….. rood  

38. Welke kleuren hebben het tuinsetje bij Riperwei 30B? ………Geel en paars 

39. Het stoeltje voor het huis van Stinswei 6 is …… groen 

40. Wat voor kleur heeft de zeecontainer op Jeltewei 27? ……… Groen 

41. De brievenbus van Scheltingastrjite 21 is …………… wit 

42. Wat voor kleur heeft het puntje van de vlaggenmast op Riperwei 13? ……….goud 

43. Het eierverkoophuisje van het Binnenpaed 12 heeft de kleur …… geel 

44. Wat voor kleuren heeft de klomp bij Jeltewei 14 buiten hangt op de overkapping? ……. Zwart 

– geel – rood 

45. Wat voor kleur heeft het tuinbankje voor het huis van Riperwei  48?............... Grijs   

46. De brievenbus van Krimwei 7 heeft de kleur ………. (licht)blauw 

47. Wat voor kleur heeft het deurtje van de bijenkast op de Hoep 6? ………. Rood 

48. Wat voor kleuren hebben de 3 bloempotten voor het huis bij Witte Jofferswei 15? ….. blauw 

– Oranje/geel  - groen 

49. Welke kleur heeft het tuinbankje voor het huis van Jeltewei 16? …………… (mint)groen 

50. Wat voor kleur heeft het puntje van de vlaggenmast op Jeltewei 59? ……………… Zilver 

51. Wat voor kleur heeft het bistrosetje van het Binnenpaed 26? ……….. Roze/zalm 

52. Wat voor kleur heeft de zeecontainer op Jeltewei 246? …………. Rood 

53. Wat voor kleuren hebben de ronde deuren op Riperwei 22? ………… Groen en wit 

54. Wat voor kleur hek staat er voor het huis bij Hettingawei 2? ……… groen 
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Dorpsvragen 

Alle vragen hebben betrekking over het afgelopen jaar.  

 

55. Hoeveel jaar geleden is het geweest dat op 14 november 2017 het echtpaar Wempe-

Brouwer (Riperwei 74) elkaar het ja-woord hebben gegeven? ……………. 55 jaar. 

 

56. Op 14 januari is er een nieuwe diaken tijdens de kerkdienst bevestigd. Wie was dat? ………. 

Annie Braaksma 

 

57. Net na de verhuizing van Annet de Jong (van Riperwei 44 naar Witte Jofferswei 25) ontving zij 

haar visite aan een oude, ietwat gammele …….. naaitafel  

 

58. Grietsje geeft o.a. een mentale training voor de kaatsjeugd van Boppeslach. Dan staat PAD 

centraal. Wat betekend dat? ………………..P= Positief, A= Ademhaling en D= doel 

 

59. Age Hanis Boersma heeft in de Leeuwarder Courant een voorspelling gedaan over de 

wedstrijd  IJVC-HJSC van het afgelopen seizoen. Wat was deze voorspelling? En wat is de 

uiteindelijke uitslag van deze wedstrijd geworden? ……………. 2-1 ……….       0-1 

 

60. Welk keurmerk heeft de zorgboerderij Jeltehof van de Federatie Landbouw & Zorg gekregen? 

……………. Kwaliteit laat je zien 

 

61. Op 14 mei heeft de kerkenraad een bezinningsavond georganiseerd over een landelijk 

actueel thema. Waar ging dit over? ……………….. orgaandonatie  

 

62. Sinds kort is er een stuurgroep OanitFar 3.0 opgericht. In het verleden zijn er meerdere 

soortgelijke stuurgroepen geweest. Wat waren de taken van de stuurgroep OanitFar 1.0? 

…………. Vergroten van de jister en Volleybalboksen/kleedkamers 

 

63. Hoeveel ruitjes zitten er in het kerkgebouw en staan hiervan veel op knappen? ………… 2400 

stuks 

 

64. Welke jongens zijn er onlangs Nederlands Kampioen geworden met kaatsten in de categorie 

Jongens 14-16 jaar? ……………… Jelger de Boer, Aizo Veltman en Jitze Floris 

 

65. Wanneer is men begonnen met het oud papier ophalen in de huidige vorm (verenigingen)? 

………. November 1973 (Afgelopen winter is het ook veranderd, dus deze antwoorden zijn ook 

goed gerekend)  

 

66. Hoeveel euro mochten onze verenigingen gezamenlijk ontvangen van de jeugd sponsoractie 

die de Poiesz heeft georganiseerd? ……….. €2813,- 

 

67. De polikliniek gynaecologie van het Antonius Ziekenhuis te Sneek is vernieuwd. Door welke 

dorpsgenoot is deze o.a. geopend? …………… ……………… Jeroen van de Riet 
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68. Wie heeft de rode VW Polo beschikbaar gesteld als prijs tijdens het darttoernooi gehouden in 

februari van dit jaar? En wat moest je daarvoor gooien? …………….. Timo Wittermans ……. 

Negendarter 

 

69. Ter gelegenheid van het zoveel jarig bestaan zal het korps samen met andere evenoude 

korpsen een openluchtfestival organiseren. Hoeveel jaar bestaat het korps en waar wordt dit 

festival op 7 juli 2018 gehouden?  ……………….. 120 jaar ….. It Heidenskip 

 

70. Peter van der Meeren is bezig met een boek over de ‘razziwedstrijd’ in Sneek die op 21 mei 

1944 heeft plaats gevonden. Hoeveel mensen hebben de Duitsers toen opgepakt? ………… 21 

mensen 

 

71. Op 10 november is er een toneelstuk van Tryater in de loods van loonbedrijf Sijbranda 

geweest. Hoe heette dit toneelstuk? ………………Iedereen is een prutser / Elkenien is in prutser 

 

72. Maak de volgende zin af: Ús Cobie, dy nei 40 jier spieljen, regisearen, ynstekken en foeterjen 

ôfskie fan ús nimt. Ús Cobie, ………………………………………………………. Dy nea wer tsjin ús sizze sil: 

‘kinderen, we gaan beginnen’.  

 

73. Far Ut en Boppeslach hebben gezamenlijk geassisteerd bij een groot evenement op 26 mei. 

Welke was dit en wie organiseerde dat? ………….. De boerenlunch van Poiesz  

 

74. Welke dorpsgenoot won de titel noordelijke district kampioen judo voor jeugd tot 12 jaar? 

…………… Tymen Huitema 

 

75. Wat is de reden van volleybalvereniging Far Ut om op 27 mei een feestje te geven? …………. 

Meer dan 100 leden 

 

76. Uit welke artiesten bestond de gelegenheidsband De Skoubrege Band? ……………. Hans van 

der Hoek,  Jan Bouma, Simon Graven, Harry Nijkamp, Sytze Bouma en Hans Wempe. 

 

77. Wat heeft oud Jutrijpster Marije Spronk vorig jaar gemaakt in het kader van haar 

afstudeerproject aan de kunstacademie Minerva? …………… Illustraties voor op de achterkant 

van treinkaartjes 

 

78. Hoe lang woont Folkert Gietema al op Jeltewei 222? …….. 63 jaar 

  

79. Welke dorpsgenoot heeft zich op 22 november 2017 verkiesbaar gesteld voor de 

gemeenteraadverkiezingen SWF? En voor welke partij? En op welke plaats stond hij/zij op de 

kieslijst? …………. Henk de Boer ………… FNP ………………. 33ste plek 

 

80. Welke bedrijf heeft de opdracht gegeven om proefboringen te doen voor gaswinning 

afgelopen najaar in onze dorpen? ……….. Vermilion 

 

81. Op 10 maart is er een nieuw toernooi georganiseerd. Hoe heet dit toernooi? ………… tien over 

rood toernooi 
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82. Met welke oud-leerling van de VHBS hebben onlangs de meester & juffen hun verjaardag 

gevierd met verschillende ingestudeerde acts? ……………… Sander Balk 

 

83. Op 27 januari 2018 hebben de kerkklokken om 22:10 uur geluid. (Het is zelfs op de landelijke 

TV te zien geweest.) Wat was de reden hiervan? …………… Opening culturele hoofdstad 

Leeuwarden 2018 

 

84. Wie was de gastspreker op 12 april op de avond die de vriendenclub v.v. HJSC heeft 

georganiseerd? ………… Riemer van der Velde 

 

85. Hobby fotograaf Alice Booij uit Sneek vindt het leuk om bepaalde bouwwerken te 

fotograferen. Een van die bouwwerken staat in onze dorpen. Zij vindt dit heel bijzonder. Wat 

is het en waar staat het? ………… Het elektriciteitshuisje aan de Jeltewei 21.  

 

86. Eind 1989 heeft de familie Zijsling de boerderij op Riperwei 3 gekocht. In welk maand en 

jaartal is deze boerderij door een storm ‘omgeblazen’/ ingestort? …………….. Februari 1990 

 

87. Met welk landelijk evenement deed GroenGoed Menken mee begin april? ………… Kom in de 

kas 

 

88. Van Sjoke en Niek moeten de data van het klaverjassen genoteerd worden op de ……………….. 

WC kalander  

 

89. Wie heeft Thijs Dijkstra in 1969 voorin in zijn kofferruimte van zijn FIAT 850 meegenomen 

naar een voetbalwedstrijd van  HJSC? …………….. Henk Hoeksma 

 

90. Hommertser Ronald Hoogland heeft mee gedaan aan opnames voor een film die over het 

dorp Wijnaldum gaat. Hoe heet deze filmproductie? ……………… Redbad 

 

91. Hoeveel nesten van de boerenzwaluw zijn er vorig jaar geteld bij de familie van Os, Krimwei 

12? ………. 35 stuks 

 

92. Welk stel heeft vorig jaar juli de aardbeving op het Grieske eiland Kos mee gemaakt? ………. 

Ilse de Boer en Christiaan Kats 

 

93. Welke 5 prijswinnaars van de Sinterklaas kleurwedstrijd waren er? ………… Evelien Huitema, 

Amarens Bakker, Erik Salverda, Rozina Veldstra en Hidde Veenstra 

 

94. Welke dorpsgenoot heeft dit gezegd toen hij/zij in voorjaar 2015 aan een nieuwe baan 

begon? ‘It tocht: stikken lêze is it muoilikste; prate yn it iepenbier it makkelikste. Mar it is 

krekt oarsom. De steateseal is fan in oare oarder. Ik wie bang foar publike flaters.’ ………………. 

Corlienke de Jong 

 

95. Hoe lang hebben de stenen dug-outs hun dienst gedaan langs het voetbalveld? ………… 15 

jaar  



Buurt: ………………. 
 

Pagina 11 van 22 
 

Allerlei kleurvragen 

 

96. Wat zijn de primaire kleuren bij drukwerk? …………. cyaan, geel en magenta  

 

97. Wat voor kleur winkelmandje heeft de Jumbo Polanen gebruikt om aan te geven dat je single 

bent en open staat voor een date? …………….roze 

 

98. Noem 5 soorten groente met de kleur rood…………………… paprika, tomaat, rode bieten, rode 

kool, peper, rabarber, radijs,  

 

99. Uit welke kleuren bestaat de vlag van Zuid-Afrika? ………….. zwart, geel, groen, wit, rood en 

blauw 

 

100. Uit hoeveel kleuren bestaat de regenboog? …………… 7 

 

101. Voor welke stroming staat de politieke gele kleur? …………. Liberalisme/libertarisme 

 

102. Hoe worden artikelen in de winkel genoemd als het gaat om geluids- en beeldelektronica? 

………….bruingoed… 

 

103. Wat betekend de kleur groen als navigatielicht in de scheepsvaart? ………….. stuurboord. 

 

104. Hoeveel zilveren medailles zijn er gewonnen bij de Olympische Winterspelen 2018? …………. 6 

 

105. Noem 5 soorten fruit met de kleur geel …………. Banaan, appel, meloen, citroen, ananas, 

perzik, abrikoos, pruim, kaapse kruisbes,Mango, Gele kiwi …….. 

 

106. Uit welke kleur volgorde bestaat het logo van Google? …………. Blauw, rood, geel, blauw, 

groen, rood 

 

107. Uit welke kleuren bestond de Nederlandse vlag die officieel in 1579 werd aangenomen door 

de Unie van Utrecht? …………… Oranje, wit, blauw 

 

108. Welke kleur krijg je als je geel, rood en blauw mengt? ………. Bruin 

 

109. Maak zoveel mogelijk woorden met de letters K L E U R E N. ………… El, en, Er, Uk, Een , eer, 

Elk, Ere, Ken,  keu, kun, Lek, Luk, Nee, Nek, Nel, nul,  ree, rek, rel, ren, reu, ruk, rul, urn, elke, 

eren, keel, Keer, Kern,  Keur, knel, kneu, leek, leen,  leer, leuk, Leun, Leur, neuk, Reuk, Neer, 

Rune, Uren, Enkel, Erken, keren, Kelen, Kleer, kleur, Kleun, Kreun,  Kuren,  Lener,  leren, 

leken, leuke, luren, reken, kleur, rekel,  Keuren, Kleren, Leuker, neuken, leuren, lurken, 

kleuren 
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Plaatsnamen 

Zoek een tegengestelde of een van gelijke betekenis plaatsnaam. Bijvoorbeeld: Levende ober = 

Dodewaard 

110. Oosterspook ………………Westergeest 

111. Turfberg………..  De Veenhoop / veenendaal 

112. Leeuwenkom….. Wolvega 

113. Blauwhuis  Roodkerk 

114. Kleine loge  Grootegast 

115. Blijfrot   Garijp 

116. Vaarten  Sloten 

117. Dameszand  Heerenveen 

118. Westermeer  Oosterzee 

119. Schaakbos  Damwoude 

120. Witte geit  Bonte bok 

121. Lichterok  Donkerbroek 

122. Natspek  Drogeham 

123. Perenwinst  Appelscha 

124. Mannengemeente Vrouwenparochie 

 

Legpuzzel 

125. Maak deze legpuzzel met de losse puzzelstukjes in de envelop. Plak deze vervolgens op de 

volgende blanco pagina met de bijgevoegde plakband. 
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Woordritsen 

126. Aard  __  __  __  __  __ boom  appel 

127. Avond  __  __  __  __  tijd  maal 

128. Bloem  __  __  __  hoed  bol 

129. Brand  __  __  __  __  __ roos  netel 

130. Dak  __  __  __  __  steen  goot 

131. Deur  __  __  __  __  kantoor  post 

132. Deur  __  __  __  __  loos  stijl 

133. Draai  __  __  __  __  __ poot  stoel - tafel 

134. Eigen  __  __  __  __  __  __ heid  aardig 

135. Eiken  __  __  __  __  schors  boom 

136. Eind  __  __  __  __  punt  doel 

137. Groot  __  __  __  __  __ dag  vader - moeder 

138. Hand  __  __  __  __  __ moes  appel 

139. Ijs  __  __  __  __  veger  baan 

140. Kaars  __  __  __  __  __ spraak  recht 

141. Karne  __  __  __  __  poeder  melk 

142. Kikker  __  __  __  __  boor  dril 

143. Kinder  __  __  __  __  __  __ schap  vriend 

144. Klap   __  __  __  __  offer  zoen 
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Spreekwoorden raden 

Op de foto die hieronder staan zijn spreekwoorden uitgebeeld. Raad om welke 

spreekwoorden het gaat. 

145. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? ………De appel valt niet ver 

van de boom……………….. 

 

146. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? …….. appeltje eitje…../ voor 

een appel en een ei 

 
 

147. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? …………de 

hond in de pot vinden…………. 

 

 

 

148. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? …………Je kop in het zand steken…………. 

 
 

149. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? …………Naast je 

schoenen lopen…………. 

 

150. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? ……Zo ziek als een 

hond zijn………………. 
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151. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? ……krap bij kas zitten………………. 

 
 

152. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? …………zo rood als een 

tomaat………….. 

 

 

153. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? …………twee linkerhanden hebben / met 2 

linkerhanden geboren zijn…………. 

 
 

154. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? ………een blok aan het 

been……………. 

 

 

155. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? ………… Achter het net 

vissen……….. 
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156. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? …………Een speld in de 

hooiberg zoeken…………. 

 

 

157. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? …………Dat staat als een 

paal boven water 

 

 

 

158. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? 

…………Hoge bomen vangen veel wind 

 

 

 

 

159. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? 

…………Met je handen in het haar zitten 

 

 

 

 

160. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? 

……….dweilen met de kraan open 
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161. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? ……Iemand 

onder de duim houden…… 

 

 

 

162. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? ………Het 

varkentje wassen/ dat varkentje zullen we even wassen… 

 
 

163. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? 

………… nu komt de aap uit de mouw 

 

 

 

 

 

164. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? …………In de rode cijfers staan 

 

165. Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld? 

…………Een gat in de lucht springen 
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Fotovragen 

Hieronder ziet u foto’s van dorpelingen in hun jeugdjaren. Raad wie dit zijn.  

   

166. …eelke van Netten 

167. ……Lolkje de Boer 

   

168. …. Henk Sijbranda 

169. …. Coby Wempe 
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170. ….Henk de Boer 

171. …..Willem Dijkstra 

    

  

172. …. Antje Wiersma 

173. ,,,,, Jannie Gaastra 
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174. ………..Klaas Sijbranda 

175. ………….Klaas Kooistra 

 

 

   

176. ……….Tjalda Raap 

177. ….Hein Kemme 
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178. ……. Marian de Vries 

179. ……   Wikje Sijbranda 

          

180. ……. Henk Hoekstra 

181. ……… Berend van Kouwenhoven 
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182. …. Annet Spronk 

183. ………. Hedwig Falkena – Tichelaar  

   

184. ……. AnjaMarjan van Kouwenhoven 

185. …… Eddy Wiersma 

 

 


