
… met dank aan de Dungense Ondernemers !

3.   Avia Lavrijssen

Teamnaam: …………………..………………………..……...………

Teamnummer: ….……………...……..……………….……………..

Contactpersoon: ……………………..……..……..…...…………..

De Kerstmarkt Categorie 2018

Vul de juiste antwoorden in, in de daarvoor bestemde tekstvakken. Lever deze vragenlijst in 

bij het afhalen van het de DKK Kwisboek op 27 december a.s. tussen 14.30 en 15.00 uur bij 

Café `t Trefpunt in Den Dungen. Alvast heel veel succes gewenst !!

1. Den Dungense Molen Diervoeders J. Toelen

Sinds de restauratie van de molen hebben we al 3 keer de 

baansteen vervangen. Wat is dit en van welk materiaal is deze nu 

gemaakt?

2.   Houthandel M. Smits

Tot hoe laat kunt u bij ons tanken?

Logo

Hoeveel personen staan er tussen de foto's op msmits.nl/fotos-

projecten/ ?



6.   Accountantskantoor Qualicount

5. Cafetaria 't Maaskantje

Wat was de naam van deze fictieve onderneming?

Like kapsalon XL op Facebook. Tussen 15 en 26 december plaatst 

kapsalon XL, in delen, een rebus op haar Facebookpagina. Elk 

rebus plaatje blijft maximaal 24 uur op de Facebook pagina 

staan. Hou de pagina dus goed in de gaten!! De rebus Facebook 

post is te herkennen aan #dkk#rebus

7.   Café `t Trefpunt

Wat kost deze bestelling 1x friet Indisch, 2x grote friet 

champignonsaus, 1 loempia speciaal, 2x viandel speciaal en 1x 

halve haan?

Samen met de Rabobank Hart van de Meierij organiseerde 

Qualicount in juni van dit jaar een workshop 'ondernemen' voor 

leerlingen van Basisschool Fonkel. De leerlingen hebben tijdens 

de workshop een fictieve onderneming opgericht en een 

ondernemingsplan opgesteld. Dit plan hebben zij gepresenteerd 

bij de Rabobank ten behoeve van een financieringsaanvraag. 

Aan de voorkant rechts bij de voordeur hangt een gedicht. Wie is 

de schrijver van het gedicht? En hoeveel verschillende dieren 

worden in het gedicht vernoemd?

4.   Kapsalon XL - Claudia Pennings

                                                                                                              



9.   Dirk van Uden Makelaardij & Taxaties

11. Pelektra

12.Lannet it

Wat is het adres van de boerderij die te zien is op de foto in het 

kantoor van de Regiobank Den Dungen?

Per welke datum is Dirk van Uden beëdigd als makelaar door de 

NVM en is zijn eed afgelegd?

10.   Faced Maureen van der Horst

Schoonheidssalon Faced verzorgt al 15 jaar gezichten in Den 

Dungen. Wat wordt over een aantal jaar het nieuwe salonadres? 

Dit is te vinden is op het visitekaartje, dat is af te halen op het 

huidige salonadres op woensdag 19 december 2018 van 8.30 tot 

8.45 uur?

December is de maand van de lekkernijen! Eén klant van ons sluit 

hiermee zijn dienstverlening goed op aan. Wat zijn wij volgens 

deze klant voor MKB'ers?

Pelektra heeft zegelrecht. Wat houdt dit in?

8.   Regiobank



13. TMS Kersten tuin-machine service.nl

14. Diamonds Entertainment

16.   Dungense Molenbakker

17.  Garage van Uden B.V. - de Opel Specialist

Met behulp van welk fonds is de molen in 2014 gerestaureerd?

Welk spreekkamernummer heeft Podotherapie Linda van de 

Ven?

Waar staat de afkorting TMS voor?

15. Podotherapie Linda van de Ven

Welke vijfkoppige band, exclusief te boeken bij Diamonds 

Entertainment, zijn na 13 jaar uit de atoomkelder gekomen?

Hoeveel auto's van het merk Volkswagen staan er in de 

showroom van garage van Uden aan de Spurkstraat?



20. Brood- en Banketbakkerij Han Goossens

22. Sleutjes

Hoelang bestaat Leo Sleutjes?

18. De Kleurenfabriek

Hoeveel merken behang staan er op onze website, www.de-

kleurenfabriek.nl?

                                                                                                                     

21. H. Nouwens Tandprothetische Praktijk

Afgelopen voorjaar hebben wij onze supermarkt vernieuwd en 

vergroot. Hoeveel m2 verkoopvloeroppervlakte is er toen 

bijgekomen? Geef een schatting.

19.  Jumbo Janssen

Hoeveel behandelkamers zijn er in de praktijk en hoe heten deze 

kamers?

Hoeveel broodsnijmachines hebben wij in onze winkel staan?



Hoeveel sfeerlampen heeft Meysen Slaapcomfort staan op de 

nachtkastjes naast de bedden in de showroom?

24.  Hotel Café Restaurant Boer Goossens

Herberg de Kieppekooi (achterzijde Boer Goossens) had de 

eerste twee jaar na opening een andere naam. Deze moesten 

we veranderen omdat er al een café was met dezelfde naam. 

Wat was de naam van Herberg de Kieppekooi de eerste twee 

jaar?

23. Meijsen Slaapcomfort

25. Lammers Autobanden

Er hangen 3 borden binnen van Continental met daarop een 

auto in de sneeuw, een voetballer en een vrouw bij een garage. 

Welke kleur is de voetbal?

Wat is het merk van de prachtige portemonnee-tasjes die 

gemaakt zijn van echt leder, in onze winkel?

27. Dio Drogisterij Den Dungen

26. Dija Fashion

Zoek de 7 letters die in de winkel hangen/staan/liggen en maak 

daar thuis een woord van.




