
Het is al een eer als je in de Erpse Krant komt natuurlijk. Sommige dorpsgenoten schopten het 
nóg verder en bereikten de nationale tv.

1. Welke Erpenaar zat dit jaar in het tv-programma Koffietijd op RTL4?
2. Welke Keldonkse zat dit jaar met haar initiatief onder meer bij Jeroen Pauw?
3. Welke Erpenaar was op tv en radio omdat hij populair aan het worden is in China? 

Vuur & Vlam zit nog vers in het geheugen. Waarschijnlijk kun je de antwoorden zo opschrijven.

1. Wie opende het evenement met een kort woordje?
2. Er zijn 6 Meesterwerken geschilderd. Welke 6 waren dat? (antwoorden mag je ook hieron-

der opschrijven)
3. Noem 5 namen van creatieven die meegewerkt hebben aan die schilderijen?
4. Alle schilderijen zijn geveild. Welk schilderij ging voor de hoogste prijs weg?
5. Welk duo presenteerde het evenement?
6. Welke twee creatieven schilderden de 3D-ijsberen op het plein?

Er stonden dit jaar weer veel interviews in de Erpse Krant. Uit al die interviews hebben we een 
paar uitspraken gehaald. Weet jij wie de uitspraak deed?

1. “Ik vind dit nog steeds het mooiste vak ter wereld. Dus laat mij maar lekker klein blijven.” 
2. “We stoppen nu het nog zo leuk is.” 
3. “Ik ben bang dat ik zo’n beetje de Erpse Boney M word.” 
4. “Aan de deur probeer ik zo professioneel mogelijk over te komen.” 
5. “Mijn kindervakantieweek duurt 8 dagen.” 
6. “Ik ben met mijn 76 jaar een van de jongste bewoners.”
7. “Mijn sjek was op en ik wist dat er in Erp een supermarkt zat.”
8. “Ik vind het erg als ik een zeevogel op tv zie die is gestikt in een plastic tandenstoker.” 
9. “Voor mij is carnaval superbelangrijk, maar tegelijkertijd … is het maar gewoon carnaval.” 
10. “Wat hebben we in die joaren toch skon volluk over de vloer gehad.” 
11. “Ik wil de authentieke liefde voor het spelletje overdragen.” 
12. “Ik geloof dat ik die avond wel met honderd vrouwen op de foto ben gegaan.” 

In het derde weekend van augustus was het drie dagen bal in Boerdonk, met onder meer Fight 
Against Cancer, de Colour Run en de Buffelrun. 

1. Noem twee deelnemers uit Erp, Keldonk of Boerdonk die in de boksring zijn gestapt?
2. Hoe heet het bier dat speciaal voor het evenement is gebrouwen?
3. Hoeveel obstakels telde de 12 kilometer run op zondag?

Er zijn heel veel verenigingen, stichtingen en initiatieven in Erp. Die moeten allemaal worden 
bestuurd. Ken jij de bestuursleden?

1. Wie is de voorzitter van Jong Nederland Erp?
2. Wie is de secretaris van RKVV Boerdonk?
3. Wie is de hoofdtrainer van De Jigoro’s?
4. Wie is de secretaris van De Korfrakkers?
5. Wie is de voorzitter van de Stichting Molenpark?
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1. Ton Kanter, Marcia Donkers, Rene vd 
Akker, Ronald Rombout en Maickel 
Versantvoort

2. Buffalo White
3. 40

1. Wilco van Cuijk 

2. Jolanda Opheij 

3. Jean Aertse 

4. Daniëlle van Doorn 

5. Nico van Hoof

1. Anton Bolwerk 
 

2. De Aardappeleters / Zelfportret Vincent 
van Gogh / Het poten van aardappelen, 
De Goochelaar, het Melkmeisje, Dikke 
Dames 
 

3. o.a. Wilma Gosselink, Diana Manders, Joop 
Schuurmans, Tinio van Goor, Francien 
Manders, Daniëlle van Beek, Mieke vd 
Heuvel, Fransje Verkuijlen. Thea Kuijpers 

4.  Het poten van aardappelen 

5. Marco van Leuken en Maurice Deben 
  

6. Tim Verbakel en Wilma Gosselink 

1. Marco van Deursen

2.  Jan en Ingrid Sleegers

3.   Klaas Bullens

Erpse Krant Jaarquiz
Hij is er weer. De jaarlijkse quiz waar je lekker met het gezin, de familie, de straat, het dorp, enz. over kunt brainstormen en bakkeleien. De winnaar wacht een 
gedenkwaardige prijs. Daarnaast verloten we een prijs onder iedereen die minimaal de helft van de vragen goed heeft. Veel plezier!

4.  Peter de Cock

5.  Wies van de Wiel

6.   Piet Delisse

7.   Ruud

8.  Imke Kerkhof

9.  Marijn Pennings

10.  Jan en Ger Coppens

11.  Willy Rooijakkers

12.  Harrold Koolen

1. Henk Driessen 

2. Jolanda van Gerwe 

3. Jon van den Elsen



In onderstaande zinnen ontbreekt een woord of ontbreken woorden. Welke?

1. Ik wil dat mensen dat kilometertje omrijden omdat mijn …. de lekkerste is die mensen ooit 
hebben geproefd. (Citaat Erpse Krant)

2. Uit gouden korenaren schiep God de Erpenaren. Uit het restant de .… …. …. ….  
(Tegeltjeswijsheid. Er ontbreken 4 woorden.)

We hebben zes namen van inwoners uit Erp, Keldonk en Boerdonk gehusseld. Weet jij welke 
personen dit zijn:

1. viekkgeramwlenen  
2. maenkedaicdrrs
3. monalvkaceruenmai
4. mostirsbjrsuaich
5. hbardaevnnynnoek
6. inemaakncvvalld 

We hebben een aantal straatnamen uit Erp een cryptische omschrijving gegeven. Om welke 
straatnaam gaat het?

1. Klap
2. Zet er een dier voor en je vergeet deze straat nooit meer
3. Geef jij dit bouwmateriaal een smak
4. Een gevoelloze man van adel
5. Een plekje om lekker dicht tegen elkaar aan te dansen
6. Is hij zijn kledingstuk kwijt?
7. Streept
8. Toekomstige weg

De carnavalsvereniging in Erp bestaat 55 jaar. In die 55 jaar zijn heel veel carnavalskrakers ge-
maakt. Wij hebben er 6 uitgekozen. Vraag: welke groep zong dit nummer?

1. Werkkabouters
2. Blijf van mij lijf lied
3. Ut gi wir lekker
4. In Errup wil ik wonen
5. Sterrekes in oew oogen
6. ‘t Kumt nie naauw

Er gebeurt veel op industrieterrein De Molenakker. Je komt er alleen niet elke dag. Gelukkig ids 
er daarom de quiz. Een mooie aanleiding om het terein weer eens te verkennen. 

1. Noem 5 bedrijven die in het bedrijfsverzamelgebouw zitten langs de Gemertsedijk?
2. Noem 5 bedrijven die op Bussele zitten?
3. Noem 5 bedrijven op het industrieterrein die aan de bouw gerelateerd zijn?
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1.  Hoek

2.  Brugstraat

3.  De Mortelkes

4.  Steengraaf

5.  Schuurhoek

6.  Broekweg

7.  Lijnt

8.  Morgenstraat

1.  Wim van Geelkerken

2.  Miranda Deckers

3.  Excuus: foutje van onze kant

4.  Marius Strijbosch

5.  Hanny van den Broek

6.   Imca van Lankveld

1.  Maria en Theo Brugmans

2.  De Pienanties

3.  De Empelklinkers

4.  Zult

5.   Nooit Zat

1.  kaas

2.  overiigen van het land

1.  Meerdere antwoorden mogelijk
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Sommige dingen moet je gewoon weten. Lees de vragen en vul maar in ...

1. Hoe heet het beeld dat voor de kerk in Erp staat?
2. Hoeveel bedrijfsteams deden er mee aan de Wielerronde van Erp?
3. Wie of wat werd tijdens de 1e editie van Erp Ontmoet uitgeroepen tot het nieuwsmoment 

van het jaar?
4. Wie kreeg dit jaar de Zilveren Uil?
5. De derde Penning van Verdienste die de gemeente Meierijstad ooit uitreikte, ging naar een 

Erpenaar. Naar wie?
6. Wie werd dit jaar tijdens een ledevergadering van EBK verkozen tot lelijkste bestuurslid van 

de Erpse Bedrijvenkring?
7. Op 20 december is/was de finale van Expeditie Robinson. Twee meiden met een link naar 

Erp hoopten aan het programma mee te doen en riepen onder meer via de Erpse Krant op 
om op hen te stemmen. Wie waren dat? 

8. In 2020 bestaat OBK 100 jaar. Hoe heet het evenement dat de harmonie op 27 en 28 juni 
2020 houdt?

9. Welk spel kon de eerste twee weken van april worden gespeeld op het Hertog Janplein?
10. Welke oud-Erpse heeft opgetreden toen Willem Alexander vijftig jaar werd. Tip: ze is mu-

zikante?
11. Deze zomer broedde er voor het eerst een bepaalde vogel in de kerktoren in Erp. Wat voor 

een vogel was dat?
12. In augustus werd het eekhoorntjespad geopend, een initiatief van de Boswachter. Hoe 

heet de eekhoorn? 
13. Wie reed er met een wc-bril op de trekhaak naar Afrika? 
14. Wie was de 5000e bezoeker van Teenbeat?

We hebben een aantal inwoners uit het verspreidingsgebied van de Erpse Krant - en eentje van 
daarbuiten - gevraagd om hun wensen voor het nieuwe jaar uit te spreken. Die wens hebben 
we opgenomen. Zonder beeld. Herken jij hun stem? Ga naar www.erpsekrant.nl en luister goed!

Veel vragen kun je lekker binnen beantwoorden, bij de kachel. Deze niet. Voor deze vragen vind 
je de antwoorden buiten. Dus vort, naar buiten jij. 

1. De Hurkskese bossen heeft sinds dit jaar een trimbaan, met dank aan een aantal inwoners 
uit Boerdonk. Hoeveel toestellen telt deze trimbaan?

2. Hoeveel kerststallen staan er in de kerken van Erp, Keldonk en Boerdonk opgeteld?
3. Hoeveel bankjes staan er bovenop de Keldonkse berg?
4. Hoeveel bankjes staan er bij de Kanaalgraver in Keldonk?
5. Hoeveel portretten van burgemeesters hangen er in de oude burgemeesterskamer in het 

oude Raadhuis?

De Keldonkse Molen werd dit jaar officieel in gebruik genomen. Een prachtig bouwwerk, waar 
ontzettend veel vrijwilligersuren in hebben gezeten en waar we oprecht trots op kunnen zijn. 

1. Wie bracht op 14 april het graan naar de molen?
2. Noem 3 molenaars die al op de molen actief zijn.
3. Noem 2 molenaars in opleiding die in de toekomst de wieken zullen laten draaien.
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1.  Maurice Deben

2.  Thea Kuijpers

3.  Thijs van Stiphout

4.  Angela Hendriks

Vul hier je naam, adres en telefoonnummer in, lever de 4 pagina’s uiterlijk vrijdag 4 januari in op 
Hofke 24 in Erp en maak kans op een heerlijke prijs van eigen bodem. De eerste prijs gaat naar 
degene die de meeste goede antwoorden heeft ingevuld, de tweede prijs verloten we onder 
iedereen die meer dan de helft van de antwoorden goed heeft. 

1. Johan Coolen

2. John van Zutphen, Jan Fransen en Hans 

van den Hurk

3. Excuus, dit is 1 molenaar: Nico van 

Brussel 

1.  10

2. 13 

3.  0

4.  1 bankje + 1 picknicktafel met 2 bankjes

5.   11

1.  Heilig Hartbeeld

2.   14

3.  NOIZZ

4.  Erpse Bedrijvenkring (EBK)

5. Bert van Boxmeer 

6.  Paul van Hek

7.  Kristel Kuipers / Cindy Verhoeven

8.  Het Blauwe Uur

9.   Escaperoom

10.  Renée Bekkers

11.  Slechtvalk

12.  Hollie

13.  Piet en Sjan van Heugten

14.  Corry de Haas
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5.  Jan Sleegers

6.  Noud Verhoeven

7.  Injez Brugmans

8.  Harry Kobus

9.  Linda Gosselink - van Beekvelt

10.  Pastoor Rombauts

11.  Edith Vissers



15 Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar in Erp, Keldonk en Boerdonk onderstaande foto’s zijn gemaakt?

Bij Munsters Motoren

Ingang ter Aa

bij Van den Akker Tweewielers

Bankje Stiphorst op ‘t Ham

Watermolenweg 2

trap bij Sint Servatiuskerk

Voormalig Café Kerkhof

Watermolenweg 10

bij Zorgboerderij Japara

bij Brandweerpost Erp

bij Antoniuskapel op ‘t Ham/Vogelenzang

Onderdeel propellor op begraafplaats


