
SPELREGELS

Dit bordspel wordt gespeeld met één of twee dobbelstenen (naar keuze). Er zijn genummerde vakken, hetzij
in het wit (neutraal), in het geel (kennisvraag) en in het paars “gebeurtenis - feit“ - voor volwassenen (een
politieke) en voor kinderen (een levens) gebeurtenis.
Er zijn afzonderlijke vragen voorzien voor kinderen. De leeftijd voor kinderen bepalen jullie zelf.

Voor volwassenen:
-  De witte genummerde vakken: dit zijn de neutrale vakken.
-  De gele genummerde vakken: Als je op dit vak komt, zal je de keuzemogelijkheid tussen twee kennisvragen
   over Pepingen krijgen, er worden telkens drie mogelijke oplossingen aangeboden.
   Als je op een geel vak aankomt, gooi je opnieuw met 1 dobbelsteen. Als je oneven ogen (1,3,5) gooit,
   dien je vraag 1) te beantwoorden; gooi je even ogen (2,4,6), dient je vraag 2) te beantwoorden.
   De keuzevraag wordt in functie van het goed of slecht antwoord dat je zal geven, je twee vakken vooruit
   of achteruit zal gaan.
-  De paars genummerde vakken: hier staan de “politieke houding, gebeurtenissen“. Dit zijn vaste vakken.
   In functie van antwoord of omstandigheid zal je vooruit, achteruit gaan of desnoods in het moeras
   geraken …

Voor de kinderen:
-  De witte genummerde vakken zijn neutrale vakken.
-  De gele genummerde vakken zijn kennis vragen of raadseltjes voor kinderen (zie afzonderlijke “vragen en
   raadseltjes voor kinderen”). Hier wordt gespeeld zoals de volwassenen. (zie hiervoor)
-  de paars genummerde vakken, zijn vaste vakken, met “levens gebeurtenissen“ voor kinderen.
   De gevolgen staan hier vermeld in het document afzonderlijke “vragen en raadseltjes voor kinderen“.
   
   De bedoeling van het spel is als eerste het vak 63 te bereiken teneinde burgemeester van Pepingen in dit
   spel te worden. Als je teveel gooit om het nummer 63 te bereiken, moet je dit aantal vakken terug gaan tot
   dat je nummer 63 bereikt. (bijvoorbeeld je staat op vak 60, je gooit 5 ogen met een dobbelsteen, ga je drie
   vakken vooruit (61,62,63) en dan 2 vakken achteruit 62,61)
   De vragen en antwoorden kan je in bijlage vinden of downloaden van de Lvb website: www.LvB-pepingen.be

KENNISVRAGEN (VOLWASSENEN) (gele nummers )

VAK 4
1)Henri Vander Stokken, geboren in Bogaarden, was een grote weldoener. Waaraan schonk hij zijn enorme nalatenschap?
   a) de bouw van een tehuis voor bejaarden afkomstig uit Pepingen en Leerbeek.
   b) de aanleg van de weg van Pepingen naar Bogaarden.    c) het herstel van de kerk van Bellingen.
2) Pepingen ligt niet in:
   a) de zandstreek    b) de leemstreek    c) de zand-leemstreek.

VAK 9
1) Hoe heet de heilige die in Bellingen vereerd wordt, o.a. met een jaarlijkse processie?
   a) de heilige Drogo    b) de heilige Franciscus    c) de heilige Rita.
2) ‘De vogel bij de staart grijpen’, ‘De gouden haan’, ‘de kraanvogel spreidt zijn vleugels uit’.
    Bij welk sport, die in Pepingen beoefend wordt, horen deze gevleugelde uitspraken?
   a) jagen    b) wipschieten    c) Tai Chi

VAK 10
1) Wanneer werd er voor het eerst melding gemaakt van Pepingen?
   a) in de 10de eeuw    b) in de 11de eeuw    c) in de 13de eeuw
2) De beschermheilige van de gemeente Pepingen is Sint Maarten. Hoe wordt hij afgebeeld?
   a) hij doodt de draak met een lans    b) hij geeft een deel van zijn mantel weg aan een arme
   c) hij voedert eten aan vogeltjes en andere dieren.

VAK 14
1) Wat is de gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen (geen villa’s , geen appartementen ) in Groot-Pepingen
   a) 188.391 euro    b) 256.400 euro    c) 280.154 euro
2) De Palokenstraat ligt in Pepingen, maar wat betekent een ‘Paloken’?
   a) een werktuig, een roerder    b) een simpel iemand    c) een wilde pruim
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VAK 17
1) Bogaarden wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van enkele grote boerderijen. Welke hoeve ligt NIET in Bogaarden?
   a) Hof ter Kammen    b) Hof Bautebrug    c) de abdijhoeve van Cantimpre
2) In Heikruis ligt het hoogste punt van Pepingen. Hoeveel meter boven de zeespiegel ligt dit?
   a) 91 meter    b) 105 meter    c) 125 meter.

VAK 20
1) In welke deelgemeente ligt het Moeliebos?
   a) In Elingen    b) in Bellingen    c) in Pepingen
2) Wat is ‘ne knapper’?
   a) Een lekkere vissoort die men kan vangen in de Roskambeek.    b) Iemand die hout hakt en kapt.
   c) Een kalf van ongeveer 1 jaar oud.

VAK 26 (vast vak, zowel voor kinderen als voor volwassenen - dezelfde vragen)
1) welke partij heeft een negatieve politiek gevoerd, door stelselmatig alle punten van de gemeenteraad weg te stemmen en het budget
9 x niet goedgekeurd te hebben teneinde  de onbestuurbaarheid te kunnen uitlokken?    
    a) de LvB     b) de NV.A.   c) de Cd&V
2) Welke score behaalde de verkozen burgemeester Eddy Timmermans bij de gemeenteverkiezingen van 2012,
    bij de gemeentetest in 2016?
   a) 7 op 10    b) 8 op 10    c) 9 op 10

VAK 29
1) Hoeveel inwoners telt Groot-Pepingen, afgerond naar boven?
   a) 3.200    b) 4.500    c) 4.900
2) Pepingen is ….
   a) het Pajottenland op zijn mooist    b) het hart van het Pajottenland    c) de parel van het Pajottenland.

VAK 34
1) Een ‘kam’ (denk aan Hof ter Kammen) slaat op:
a) het kammen van paarden    b) een heuvelrug    c) een brouwerij
2) Wat bedoelt men met ‘ne verre’?
a) een stier    b) een soort made die gebruikt wordt bij de visvangst    c) een os waarmee men vroeger ploegde.

VAK 38
1) Vanaf welk jaar reed de ‘boerentram’ in Pepingen?
   a) het jaar 1906    b) het jaar 1915    c) het jaar 1946
2) Hoeveel percent van de oppervlakte van Groot-Pepingen is bedekt met bosgebied?
   a) 7%    b) 12 %    c) 18 %

VAK 43
1) Welk bos bestaat niet in Groot-Pepingen?
   a) Geynsbergbos    b) Termeerenbos    c) Moelliebos
2) Hoe noemt de samenwerking tussen verschillende lokale producenten waar je lekkers uit je eigen dorp kan kopen?
   a) de Buurderij    b) Den Boer    c) Lekker in de buurt.

VAK 50
2) Tijdens welk eetfestijn in Groot-Pepingen kan men gewoonlijk raadseltjes oplossen:
   a) Feestend Beert    b) Ruitersclub Dandélion    c) Halfoogstfeesten Bellingen
2) In welke deelgemeente werd een wijngaard aangelegd?
   a) In Elingen    b) in Beert   c) in Heikruis

VAK 56
1) waar werden er procentueel de meeste snelheidsovertredingen in Pepingen vastgesteld?
   a) de Ninoofsesteenweg    b) de Huttestraat    c) de Heikruisesteenweg.
2) Hoeveel verschillende biersoorten kan men drinken in ‘Het Dravershof’?
   a) 75    b) 90    c) 120

VAK 57
1) Wat is de gemiddelde verkoopprijs van villa’s in Groot- Pepingen?
   a) 320. 393 euro    b) 420.393 euro    c) 520.393
2) Hoeveel kinderen worden gemiddeld per jaar geboren in Pepingen?
   a) 20 kinderen    b) 48 kinderen    c) 56 kinderen
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VAK 61
1) Wat is ‘Ground Control’ in Pepingen?
   a) De naam van een controlesysteem voor het flitsen van wagens    b) De naam van een Pepingse ginstokerij
   c) De naam van een controlesysteem voor de mestconcentratie in de grond
2) De heilige Drogo had zijn heiligverklaring te danken aan:
   a) Het genezen van ernstige besmettelijke ziekten bij vee    b) de gave van bilocatie, met name op twee plaatsen
   tegelijkertijd kunnen zijn    c) een lang leven als kluizenaar

“POLITIEKE GEBEURTENISSEN“ (vaste - paarse vakken)

VAK 5 (vast vak)
Je besluit in de politiek te gaan met een positieve ingesteldheid omdat je iets wil veranderen / verbeteren /
verwezenlijken / voor de Pepingse gemeenschap iets wil betekenen en dit in loyale samenwerking met anderen.
Ga 10 vakken voorruit, naar vak 15 (de “zoete druiven“)

VAK 13 (vast vak )
Je besluit in de politiek te gaan, met een negatieve ingesteldheid, omdat je de kans ziet “om de macht te verwerven“,
of om “op de wip“ te gaan zitten, voor “de mandaten - postjes“; “voor je eigen belang“, of om politiek op een
negatieve wijze uit te voeren, zoals “alles in de gemeente trachten te blokkeren“: dit alles tracht je te verdoezelen
aan de kiezers, hopend dat de kiezers, dit alles bij de volgende verkiezingen “vergeten zullen zijn“.
Ga naar het moeras, vak 23, sla 2 beurten over.
Vakken 23-24-25: “politiek“ moeras van Pepingen.
“politiek“ moeras van Pepingen en hier kan je in terecht komen:
- Door omstandigheden, door tegenslag, door er gewoon in te sukkelen, …
- Bij bestraffing, zoals bij:

*Vak 13: Je besluit in de politiek te gaan, met een negatieve ingesteldheid, of politiek op een negatieve wijze uit
te oefenen. Ga naar het moeras, vak 23, sla 2 beurten over.
*vak 47: door, na de verkiezingen, over te gaan naar een andere partij, het gegeven mandaat van de kiezer volledig
te miskennen of dit alles uit te lokken, alsook door geen respect voor de kiezer te tonen (“hopend dat de kiezers
dit bij de volgende verkiezingen vergeten zullen zijn“)
Ga naar het moeras, vak 23, sla 2 beurten over.

VAK 30
een kritische inwoner heeft duidelijk gezegd dat de mensen “de politieke-juridische spelletjes“, “ruzie en de
machtswellust van je partij beu zijn“.
Ga terug naar vak 19 (ga tussen de “muttes“, het vee, staan)

VAK 33
je luistert goed naar de bevolking, je brengt goede punten aan in het programma, die praktisch te verwezenlijken
zijn, je hebt nieuwe en inspirerende ideeën.
Ga naar vooruit naar vak 44

VAK 39
In een negatieve instelling, stem je al de punten van de gemeenteraad weg om zo alles te blokkeren en de
onbestuurbaarheid te verwezenlijken.
Ga terug naar vak 28 (“ga eens bezinnen onder een boom“)

VAK 42
je behaalt een goede score in een enquête gevoerd door een krant.
Ga naar vak 52 (“the sky is the limit“)

VAK 47 door, na de verkiezingen, over te gaan naar een andere partij, het gegeven mandaat van de kiezer volledig te
miskennen of dit alles uit te lokken, alsook door geen respect voor de kiezer te tonen (“hopend dat de kiezers dit bij
de volgende verkiezingen vergeten zullen zijn“)
Ga naar het moeras, vak 23, sla 2 beurten over.

VAK 53 communicatie speelt een belangrijke rol in de politiek, als je op dit vak terecht komt:
-  je doet een vrij goede, duidelijke en juiste communicatie over de zaken ten opzichte van de inwoners en andere
   partijen (dit is telkens wanneer je even ogen gooit met 1 dobbelsteen: 2, 4, 6 ogen gooit):
   ga 7 vakken vooruit, ga naar vak 60
-  je doet geen goede communicatie, je verzwijgt bewust bepaalde zaken, je blijft steeds hetzelfde
   herhalen; de mensen horen steeds dezelfde oude plaat, je ontkent evidente feiten, je verdraait de zaken en je
   brengt publicaties uit waarbij een loopje wordt genomen met de waarheid.
   (dit is telkens wanneer je oneven ogen gooit met 1 dobbelsteen, : 1, 3, 5)
   ga 7 vakken terug, ga naar vak 46 (je zit in de “patatten“)
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VRAGEN EN RAADSELTJES VOOR KINDEREN (ZOWEL DE GELE ALS DE PAARSE VAKKEN)

VAK 4
1) Wat is een tuttenboom?
   a) Een boom met mooie rode bloemen in tuttenvorm, geplant in de Vredestuin van Pepingen b) een boom met
   vruchten in een soort peervorm    c) Een boom waarbij kleuters definitief hun tut kunnen achterlaten.
2) Hoeveel deelgemeenten telt Groot-Pepingen?
   a) 4    b) 5    c) 6

VAK 5 (vast algemeen vak, geen vragen vak)
je doet tevens aan sport, dit is goed voor je gezondheid; je bent lid van een vereniging, dit is goed voor je
ontwikkeling en sociale contacten en je weet graag wat in je gemeente gebeurt; je neemt initiatief en je bent positief
ingesteld. (ga naar vak 15 - “zoete druiven“).

VAK 9
1) Hoe heet de dag waarop jongeren in heel Pepingen kennis kunnen maken met allerlei beroepen
    door zelf de handen uit de mouwen te steken?
   a) Snuffeldag    b) Roefeldag    c) Roesjeldag
2) Waar kunnen de kinderen , ouders en grootouders de Paashaas ontmoeten op Paaszondag?
   a) bij Mong Blok te Pepingen    b) in de Bascule te Bellingen    c) in Ter Rijst te Heikruis.

VAK 10
1) Hoe noemt men een mannelijk paard?
   a)een rammelaar    b) een hengst    c) een merrie.
2) Wat is de naam van de school in Bellingen?
   a) Harten Troef    b) Spring in ’ t Veld    c) de Schavuit.

VAK13 (vast algemeen vak, geen vragen vak)
Je loopt in een weide met een zeer gevaarlijke stier; je loopt over een drukke verkeersweg zonder goed te kijken; je
sluit je volledig af van de buitenwereld; je verwaarloost je schooltaken
(ga naar vak 23, het moeras en sla 2 beurten over).

VAK 14
1) In de bib van Bellingen kunnen de kinderen nu ook?
   a) Met gezelschapsspelen spelen    b) leren dansen    c) op internet gaan
2) Pepingen is een nieuwe jeugdvereniging rijker (Jong Cantimpré), dit is :
   a) een jonge toneelgroep voor kinderen en jong volwassenen    b) een speelgroep    c) een muziekgroep

VAK 17
1) Hoe noemt het mannetje met rode vlag dat de automobilisten aanmaant trager te rijden in de schoolzones?
   a) Victor Veilig    b) Gele Wannes    c) Mijnheerke opgepast!
2) Raadseltje: wat is erger dan een appel met een worm erin?
1/..

VAK 20
1) Saksische wespen (met een geel zwart gestreept achterlijf) hebben een angel waarmee ze kunnen steken.
   a) ze kunnen niet steken     b) ze kunnen maar 1x steken.    c) ze kunnen meermaals steken.
2) Hoe noemt men een mannelijke honingbij?
   a) een wesp    b) een dar    c) een tor

VAK 26 
1) Bij gemeenteverkiezingen, worden gemeeteraadsleden, schepenen en burgemeester gekozen door de kiezers, voor een periode
van?   
    a) 4 jaar     b) 6 jaar   c) 8 jaar
2) Welke score behaalde de verkozen burgemeester Eddy Timmermans bij de gemeenteverkiezingen in 2012
    bij de gemeentetest in 2016
   a) 7 op 10    b) 8 op 10    c) 9 op 10

VAK 29
1) Eikels met een steeltje zijn afkomstig van?
   a) een wintereik    b) een zomereik.
2) Wat is de juiste naam van de Chiro?
   a) Karrewiet    b) Karreveld    c) Karnemelk.
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VAK 30
1) Bij de gemeente verkiezingen worden er bolletjes naast de kandidaten gekleurd met
   a) groene kleur    b) rode kleur    c) blauwe kleur.
2) Bij gemeente verkiezingen wordt er gekozen voor
a) een eerste minister    b) een président    c) een burgemeester.

VAK 32
1) Hoeveel km per uur mag men rijden in de schoolzone
   a) 20 km /u    b) 30 km/u    c) 50 km/ u.
2) In de geboorteboomgaard wordt er jaarlijks voor al de kinderen, die in groot Pepingen werden geboren, geplant :
   a) een fruitboom    b) een eik    c) een perk rozen.

VAK 33
1) Hoe noemt men het speelterrein in Bellingen, waar je onder andere een skatepark vindt?
   a) de Lijster,    b) de Fazant,    c) de Koekoek.
2) Raadseltje: welk varken staat nooit op stal?

VAK 36
1) In welk spel tijdens de Dorpsfeesten Bogaarden neemt de jeugd van elke deelgemeente het tegen elkaar op ?
   a) het buumkesfeest    b) Spel zonder Grenzen    c) de dodentocht van Bogaarden.
2) De mol is een nuttige wroeter, die iedere dag bijna de helft van zijn lichaamsgewicht op eet aan insecten en wormen.
    Hoeveel eet een mol per jaar aan insecten en wormen?
   a) 5 tot 10 kg    b) 20 tot 30 kg    c) 40 tot 50 kg.

VAK 39
1) De hoge gebouwen in het centrum van Heikruis naast de kerk (nu Mater Dei) waren oorspronkelijk
   a) een internaat met school    b) een bejaardentehuis    c) een gevangenis.
2) De Pepingense Louise De Cort heeft een bordspel gemaakt,
   a) dit spel gaat over Leonardo da Vinci    b) spel Lixo    c) het spel de schrikvogel.

VAK 42
1) Hoeveel percent van de Pepingenaren is jonger dan 18 jaar
   a) 10 %    b) 15 %    c) 20 %
2) Raadseltje: wat moet je stukslaan voordat je het kunt gebruiken?

VAK 43
1) Programmeer je eigen robot, dit werd georganiseerd door
   a) de nerds    b) de digitale wolven    c) de computerfreaks.
2) Bij hoeveel voetbalclubs kunnen jongeren en jong volwassenen in Groot Pepingen voetbal spelen?
   a) 1    b) 2    c) 3

VAK 47
Je doet een “heel grote stommiteit“ - ga naar vak 23 het moeras en sla 2 beurten over.

Vak 50
1) Bij paddenstoelen zijn er vele eetbare, maar sommige zijn ook giftig en kunnen zelfs dodelijk zijn.
    Hoe kan men een giftige paddenstoel erkennen?
   a) onderaan de steel is er een knol    b) er staat op de steel, een beetje onder aan de hoed een vlezig deeltje
   c) aan de kleur .
2) Raadsel: wat zegt 999 keer “tik“ en 1 keer “tok“

VAK 53
1) Vroeger stonden er in het huidige Beert galgen waar mensen aan opgehangen werden.
   a) waar b) niet waar.
2) Waarom zijn honden niet toegelaten in het park van het kasteel Ter Rijst (Heikruis)?
   a) om vechtende honden te voorkomen    b) om het park netjes te houden (geen hondenpoep)
   c) voor de reeën die er zijn.

VAK 56
1) Hoe noemt men een mannelijke haas?
   a) een reu    b) een moer    c) een rammelaar.
2) Hoeveel flitspalen staan er in Groot Pepingen
   a) 1    b) 2    c) 3
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VAK 57
1)Wat bedoelt men met “ne verre“ (dialect)?
a) een os waarmee men vroeger ploegde    b) een wormpje dat gebruikt wordt bij de visvangst    c) een stier.
2) Na de bloei komen er op de paardenbloem “pluisbloempjes“ deze kunnen vliegen, tot hoe ver?
a) tot een 0,5 km    b) tot 2,5 km    c) tot 10 km.

Vak 61
1) Raadsel: een moeder moet 5 aardappelen onder haar 6 kinderen verdelen. Hoe doet ze dat?
2) Welke beek loopt niet in Pepingen?
a) Mortagnebeek    b) Groebegracht    c) Teleweidebeek

ANTWOORDEN VRAGEN
Kennisvragen volwassenen.
Vak 4 1 a) 2 a) ; Vak 9 1 a) 2 c) ; Vak 10 1b) 2b) ; Vak 14 1 b) 2 c ; Vak 17 1 b) 2a) ; Vak 20 1 b) 2 c)
Vak 26 1 b) 2 c) ; Vak 29 1 a) 2 a ; Vak 34 1 c) 2 a) ; Vak 35 1 a) 2 a) ; Vak 43 1 a) 2 a) ; Vak 46 1 c) 2 b)
Vak 50 1 b) 2 a) ; Vak 56 1 c) 2 c) ; Vak 57 1 b) 2 b ; Vak 61 1 b) 2 b)

vragen en raadseltjes voor kinderen
Vak 4 1 c) 2 c ; Vak 9 1 b) 2 a) ; Vak 10 1b) 2b) ; Vak 14 1 a) 2a) ; Vak 17 1 a) 2) een appel met een halve worm,
want betekent dat je de andere helft worm hebt op ge … Vak 20 1 c) 2 a) 
Vak 26 1 b) 2c) ; Vak 29 1 b) 2 b) ; Vak 30 1 b) 2 c) ; Vak 32 1 b) vak 2 a) ; Vak 32 1 c) 2 een spaarvarken
Vak 36 1 b) 2 b) ; Vak 39 1 a) 2 a) ; Vak 42 1 b) 2) een ei ; Vak 43 1 b) 2 c) ; Vak 46 1 b) 
Vak 50 1 a) en b) 2) raadseltje: een duizendpoot met een houten poot. 
Vak 53 1 a ) 2 c) ; Vak 56 1 c) 2 b) ; Vak 57 1 c) 2 c) ; Vak 60 raadseltje: 1) door frieten of puree te maken 2 a)

ANTWOORDEN VRAGEN
Kennisvragen volwassenen.
Vak 41a) 2a) ; Vak 91a) 2c) ; Vak 101c) 2b) ; Vak 141b) 2c) ; Vak 171c) 2a) ; Vak 201b) 2c)
Vak 261c) 2c) ; Vak 291b) 2a) ; Vak 341c) 2a) ; Vak 381a) 2a) ; Vak 431a) 2a) ;
Vak 501b) 2a) ; Vak 561c) 2c) ; Vak 57 1b) 2b) ; Vak 611b) 2b)

vragen en raadseltjes voor kinderen
Vak 41c) 2c) ; Vak 91b) 2a) ; Vak 101b) 2b) ; Vak 141a) 2a) ; Vak 171a) 2) een appel met een
halve worm, want betekent dat je de andere helft worm hebt op ge …
Vak 201c) 2a) ; Vak 261b) 2c) ; Vak 29  1b) 2b) ; Vak 301b) 2c) ; Vak 321b) 2a) ;
Vak 331c) 2) een spaarvarken
Vak 36 1b) 2b) ; Vak 391a) 2a) ; Vak 421b) 2) een ei ; Vak 431b) 2c) ; 
Vak 50 1a) of/en b) 2) een duizendpoot met een houten poot. 
Vak 531a) 2c) ; Vak 561c) 2b) ; Vak 571c) 2c) ;
Vak 611) door frieten of puree te maken 2b)
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