
 
Antwoordformulier Speur de stal ‘deur’ 

Voornaam: 

Achternaam: 

Email: 

 Met hoeveel personen heb je deze quiz gedaan?: 

Wat is jullie leeftijd?: 

Je hebt in de filmpjes letters gezien. Welke zin komt er uit? De laatste letter F krijg je van ons.  

 

1. Wat is het antwoord op de vraag van boerin Alma?  

 

2. Wat is het antwoord op de BONUS vraag op de boerderij van  Alma en Erik? 

 

3. Wat is het antwoord op de vraag van Willem? 

 

4. Welke 2 dingen horen niet thuis in kas van Willem?  

 

5. Wat is het antwoord op de vraag bij boer Thomas? 

 

6. Wat is het antwoord op de vraag bij varkens boerin Hilde?  

 

7. Wat is het antwoord op de vraag van boer Albert Nooteboom? 

 

8. Wat is het antwoord op de BONUS vraag bij de boeren Albert en Freek Nooteboom?  

 

9. Wat is het antwoord op de vraag bij Tuinderij Hartink?  

 



 
10. Wat is het antwoord op de BONUS vraag bij Tuinderij Hartink? 

 

11. Wat is het antwoord op de vraag bij kalverhouderij Slingerland? 

 

12. Wat is het antwoord op de vraag bij boer Evert Jan? 

 

13. Wat hoort niet op de boerderij bij Evert Jan? 

 

14. Wat is het antwoord op de vraag bij de familie Bijsterbosch? 

 

15. Wat is het antwoord op de vraag bij de varkenshouderij Barmentloo? 

 

15a. Wat is het antwoord op vraag 2 bij de varkenshouderij Barmentloo? 

 

16. Wat is het antwoord op de vraag bij boer Gert-Karel en Annet 

 

17. Wat is het antwoord op de BONUS vraag bij Gert-Karel en Annet 

 

18. Wat hoort niet thuis op de boerderij van Gert-Karel en Annet? 

 

19. Wat is het antwoord op vraag 1 bij de fruitkwekerij van de familie Klomp? 

 

20. Wat is het antwoord op de extra vraag bij de fruitkwekerij van de familie Klomp? 

 

21. Wat is het antwoord op BONUS vraag 1 bij boeren Harold en Ronald?  

 



 
22. Wat is het antwoord op de BONUS vraag 2 bij boeren Harold en Ronald?  

 

Heb jij naar aanleiding van de filmpjes vragen over wat er bij ons op de boerderij gebeurt? Laat het 

ons weten! 

 

Wil je op de hoogte via onze nieuwsbrief? (4x per jaar) 

    
 


