
 

 

 

Mondmaskerkwis 
 
     
Beste, 
 
 
Al meer dan een jaar heeft het coronavirus de wereld in zijn greep. 
 
Net zoals zoveel andere verenigingen, kunnen we hierdoor als Landelijke Gilde bijzonder weinig doen. 
Zo is onze Veldtoertocht van 21-02 niet kunnen doorgaan, maar we hopen dat de volgende editie op zondag 
20-02-2022 natuurlijk wel kan doorgaan. 
 
Om jullie toch iets te kunnen aanbieden, hebben we een kwis in elkaar gestoken die jullie gewoon thuis 
kunnen oplossen. Na dit voorwoord vind je foto’s van bekende (of minder bekende) Achterbroekenaren. 
Onder elke foto staat vermeld wat jullie daarvan moeten zoeken. De oplossing op elke vraag vul je in op de 
laatste pagina in de woordpuzzel. Als je alles goed hebt ingevuld, dan lees je in de vetgedrukte kolom van 
boven naar onder de zin die we zoeken. 
Deze vul je in bij ‘Uw oplossing’. Vul verder ook uw persoonlijke gegevens in, zodat we u kunnen contacteren, 
indien u bij de gelukkige winnaars bent. 
 
We hebben een mooie prijzenpot voorzien in de vorm van waardebonnen. Dus zeker de moeite om mee te 
doen! Er mogen per gezin meerdere antwoordbladen binnen gebracht worden maar er kan maximum 1 
deelnemer per gezin een waardebon winnen. 
 
Uiterlijk op 30-06-2021 verwachten we jouw antwoord in de brievenbus bij: 
 
Marc Elst  Achterstraat 18  2920  Kalmthout 
Gert Van Dijck  Zandstraat 9a  2920  Kalmthout 
 
Meerdere exemplaren kan je bekomen bij AVEVE Van Oevelen – Meeusen, Brasschaatsteenweg 65, 2920 
Kalmthout of via marc.elst@skynet.be 
 
Uit alle correct ingeleverde antwoorden zullen op zaterdag 03-07-2021 de winnaars van onze prijzen 
getrokken worden op het terras aan het KLJ-lokaal, na afloop van onze jaarlijkse fietszoektocht! 
 
 
Groetjes en veel puzzelplezier! 

Het bestuur 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Achternaam van 
deze persoon 

 

2. Naam van de 
winkel waar deze 
persoon 
werkzaam is 

3. Straat waar de 
zaak van deze 
persoon zich 
bevindt 

4. Merknaam van de 
yoghurtproducten 
die deze persoon 
maakt 

mailto:marc.elst@skynet.be


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Straat waar de 
zaak van deze 
persoon zich 
bevindt 

6. Soort zaak die 
deze persoon 
uitbaat 

7. Achternaam van 
deze persoon 

8. Straat waar de 
zaak van deze 
persoon zich 
bevindt 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. Achternaam van 
deze persoon 

10. Voornaam van 
deze persoon 

11. Naam van de 
winkel waar deze 
persoon 
werkzaam is 

12. Soort zaak 
waarvan deze 
persoon 
zaakvoerder is 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

13. Straat waar de 
zaak van deze 
persoon zich 
bevindt 

 

14. Afkorting van de 
tijdelijke uitgave 
waarvan deze 
persoon 
redactrice is 

15. Functie die deze 
persoon heeft 
binnen onze 
vereniging 

16. Naam van de zaak 
waarvan deze 
persoon 
zaakvoerder is 

 

 

 

 

 

 

 

  

17. Soort artikelen 
waar deze 
persoon in 
handelt 

18. Voornaam van 
deze persoon 

19. Naam van de zaak 
waarvan deze 
persoon 
zaakvoerder is 

20. Achternaam van 
deze persoon 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

21. Functie die deze 
persoon heeft 
binnen onze 
vereniging 

22. Van deze zaak is 
deze persoon 
medezaakvoerder 

23. Straat waar deze 
persoon woont 

24. Naam van de 
winkel waarvan 
deze persoon 
zaakvoerder is 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

25. Straat waar de 
zaak van deze 
persoon zich 
bevindt 

26. Achternaam van 
deze persoon 

27. Voornaam van 
deze persoon 

28. Straat waar het 
kantoor van deze 
persoon zich 
bevindt 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

29. Naam van de zaak 
waarvan deze 
persoon 
zaakvoerder is 

30. Voornaam van 
deze persoon 

31. Straat waar deze 
persoon woont 

32. Beroep van deze 
persoon 

 

 
 

 

 

 
 

 

33. Achternaam van 
deze persoon 

34. Soort zaak 
waarvan deze 
persoon 
zaakvoerder is 
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Uw oplossing: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NAAM:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRES:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GSM-nr. en/of email: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 


