
Staphorster Dorpsquiz 
Wat leuk dat je meedoet aan de Staphorster Dorpsquiz op deze Koningsdag. Lees eerst de instructies 

goed door voordat je aan het spel begint. Veel plezier! O ja, vergeet niet om dit document even uit te 

printen!  

Speluitleg 
Hoe goed ken jij je eigen dorp?? Dat is de vraag met deze Staphorster Dorpsquiz. U ontvangt 27 

cryptische omschrijvingen. Deze omschrijvingen verwijzen naar een locatie in de dorpskern van 

Staphorst. Het is aan u om deze plekken te ontrafelen. Om een gevoel van richting te geven hebben 

we aangegeven of het om een ‘straat’, ‘winkel’ of ‘locatie’ gaat. Op deze locatie hebben wij goed 

zichtbaar een plakkaat met een cijfer en een letter opgehangen. Dat kan ergens in de straat zijn, op 

een winkelruit of achter een raam van een woning. Voorbeeld van een aanduiding: 42 = e. 

Als u vervolgens de aangegeven letter invult bij het juiste cijfer (op het invuldocument op de 

volgende pagina), ontstaat er een laatste cryptische omschrijving van een adres. Aangekomen op dit 

adres wordt u gevraagd een oplossing in te vullen. Vergeet u niet uw naam, adres en 

telefoonnummer in te vullen? U kunt dan dit formulier op locatie in de brievenbus stoppen en 

wellicht wint u een prachtige prijs! TIP: probeer eerst thuis zoveel mogelijk de cryptische 

omschrijvingen op te lossen om vervolgens op zoek te gaan naar de cijfer/lettercombinatie. 

 

Cryptische omschrijvingen 

1. Deze Evert helpt je in nood (straat) 

2. Deze vogel maakt nog geen zomer (straat) 

3. Hoofdsponsor van de Oranjevereniging (winkel)  

4. Toeren met deze leerkrachten maar in het najaar is hij licht ontvlambaar (winkel) 

5. Hier krijg je maximaal 2 glaasjes op (winkel) 

6. Vermoorde president (straat) 

7. Oprichter van het Rode Kruis (straat)  

8. Deze kleur, speciaal voor vandaag hoog in de top (straat) 

9. Geallieerde oorlogsheld (straat) 

10. Vlees eten doe je niet binnen (winkel) 

11. Lotje leerde hier lopen (straat) 

12. Niet naar buiten. Verdwijn! (straat) 

13. Kop koffie met een mopperaar (straat) 

14. Tuin vol grondstof voor bier (straat) 

15. Smaakvol kasteel in de zon (winkel)  

16. Bedrijvig bloemetje (winkel) 

17. Tijd voor allerlei typen blinkende juweeltjes (winkel)  

18. Er wordt niks geleerd want de klas is leeg (straat) 

19. Er af is eraf, Dick of dun, kaal of kort na een bezoek voel je, je weer top. (winkel) 

20. Soms zie je door de bomen dit land niet weer (straat) 

21. Straat met tuingereedschap (straat) 

22. Het gebouw van de esculaap     

23. De straat van RAL9010 (straat) 

24. Huis van ons allemaal  

25. Sportief op een hoekje (locatie) 

26. Beestenbende bij onze zeeheld (locatie)    

27. Dier van het gespikkeld product in het voorjaar (straat) 



Invul-veld 
Vul hieronder de juist cijfer-letter combinatie in die je op de locaties aantreft.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

21 22 23   24 25 26 27  

   Straat       

 

Oplossing 

Op de eindlocatie moet je een oplossing invullen. Vul deze oplossing in onderstaand vak in:  

 

 

 

 

Adresgegevens 

Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer in de vullen: 

 

Naam:………………………………………………………………………………………………… 

Adres:…..……………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………... 

 

Probeer zoveel mogelijk drukke plekken te vermijden en  

houdt afstand van elkaar! 


