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2. Nostalgie
Vraag 1:
Wat zijn de benamingen van onderstaande oude voorwerpen:

strijkijzer

centrifuge

Vraag 2:
Los de kruiswoordpuzzel op.
Er wordt een Brabants dialectwoord
omschreven. Vul dit woord op de
juiste plaats in.
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2. Nostalgie
Vraag 3:
Welke film staat op de videoband die je in de tas vindt? Noem de complete titel.
variabel per team
Vraag 4:
Maak een zo lang mogelijke punnik met het bolletje garen uit de tas.
Om de maximale punten te scoren moet je punnik minstens 30 cm lang zijn.
Stop het resultaat in de tas!!
Vraag 5:
Beantwoord de volgende vragen over tv-programma’s van vruuger.
Wat deed tante Hannie na afloop van een kinderprogramma?
zwaaien
Wat presenteerde Mies Bouwman op 26 november 1962?
Open Het Dorp
Welk kinderprogramma werd op 20 mei 1964 voor het laatst gepresenteerd?
Dappere Dodo
Op welke datum werd voor de eerste keer De Fabeltjeskrant uitgezonden?
29-09-1968
In welk jaar werd de serie Floris uitgezonden?
1969
Op welke datum was de eerste uitzending van Top Pop?
22-09-1970
Op welke datum startte het programma Zo Vader Zo Zoon?
16-10-1970
Op welke datum was de laatste aflevering van Swiebertje? (geen herhalingen)
25-04-1975
Wat moest je sparen om een sleutelhanger van Flipje te verkrijgen?
De bonnetjes van de jampotetiketten, van de Betuwe jamfabriek
In welk jaar werd de Daf voorgesteld aan kopers?
1958
Vraag 6:
In de tas zit een cassettebandje. Speel dit bandje af en beluister de eerste 2 liedjes.
Benoem de titel en artiest van de beide liedjes.
LET OP: het bandje staat al in de goede stand, direct af te luisteren. Niet meer terug of vooruit spoelen.
titel
titel

artiest

Klok van Arnemuiden
Droomland

artiest

10
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Vraag 7:
Beantwoord de vraag die je vindt op de floppydiskette in de tas.

169 bytes
Vraag 8
Heb je de Telefoon gids & Gouden gids van 2016-2017 en 2017-2018 regio Eindhoven, Helmond, Veldhoven,
Geldrop, Valkenswaard al weggegooid? Jammer joh, want die heb je nu nodig. Hieronder staat een som, echter de
getallen moeten nog worden opgezocht. Succes!
De eerste 5 getallen komen uit de gids 2017-2018; de laatste 2 getallen uit de gids 2016-2017.
Noteer de getallen zonder kengetal en zonder 06.
Blz. 466
Kapsalon Mariba
Blz 144
Transport Service Brabant Best

2062058

+
51865420

1

-

2

TI-TA Tovenaar
Bibelebons

Blz 380
2e kolom 49e telefoonnummer

2853686

-

3

Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer

Blz 590
laatste nummer van ASML

2531491

4

Avonturen van Beertje Colargol

5

Pippi Langkous

6

Swiebertje

7

Rikkie en slingertje

Blz 53
Bongers Fysio

34858957

+

Blz 501
laatste telefoonnummer van Berkers

331569

Blz 97
20e telefoonnummer uit kolom 3

571593

8

Pipo de clown

-

9

Flipper

10

Polly

-

10699976

=
2743344

Vraag 9:
Ken je deze televisieseries van vroeger nog?
Benoem 10 series die je herkent op deze
afbeelding.
Vul de antwoorden in boven het plaatje.
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Vraag 10:
Vul deze gezegdes aan:
Van mik worde dik

van brood worde groot

Het is kwart over d’n bult

giender kumt ie angetruld

Hai’k, hai’k? Hai’k haai gegete dan hai’k

Dè sloeg ès

’t Eén plezier

bessem geschete

’n tang op ’n verreke
is’t ander wèrd

Vraag 11:
Vanaf 1995 waren flippo’s een echte rage.
Plak een originele (= door Smiths uitgegeven) flippo in onderstaand vakje.

Wil je de Flippo na afloop van de Kwis terug hebben?
Kruis dan dit vakje aan.
Plak hier je Flippo!!

Vraag 12:
In onderstaand filmpje tref je een rapportage van de huishoudbeurs in 1967.
Welk woord wordt gezegd bij de *piep*?

sauna
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Vraag 1:
Wie vormde in 1985 de redactie van de MikMak?

Leo Wijnen, Marloes van Beek, Louis Hendriks, Peter van Ham,
Cor van de Mierden, Gerard Beckers en Jo van Ampting.
Vraag 2:
Op welke dag en in welk jaar werd het laatste Westerhovense gemeentehuis geopend?

24 april 1987
Vraag 3:
Waarvoor stond de naam van de voormalige ZSC kantine: Donijhage?

Door nijvere handen gebouwd
Vraag 4:
Hieronder volgen 5 beschrijvingen van personen, noteer hun namen.
• Ik ben geboren op 30 april 1953.
• Ik ben altijd in voor een praatje.
• Ik heb 1 broer.
• Ik heb een hond.
• Café ’t Centrum.
• Ik heb gewerkt bij Valkenhof.
• Ik ben niet getrouwd.
• Ik ben geopereerd aan een hernia.

Frans vd Heijden

• Ik draag een bril.
• Ik ben geboren op 10 februari 1955.
• Ik heb een relatie.
• Ik heb een eigen bedrijf.
• Ik ging vroeger naar het Hertog Jan
College in Valkenswaard.
• Ik hou van motors.
• Ik ben medisch geïnteresseerd.
• Ik organiseer graag evenementen
waar anderen plezier aan beleven.

Frank Claas
• Ik heb een zoon en een dochter.
• Ik hou van auto’s en rally’s.
• Ik ben geboren in Eindhoven.
• Ik ging vroeger naar Were-Di in
Valkenswaard.
• Ik ben geboren op 25 januari 1985.
• Ik hou van muziek (vooral nederlandstalig).
• Ik hou erg van feestjes en gezelligheid.
• Ik sta ook op de film van de Westerhovense Kwis
van vorig jaar.

Joost Kaptheyns

• Ik draag een bril.
• Ik ben getrouwd en heb kinderen.
• Ik ben geboren op 3 februari 1958.
• Ik woon nu in Valkenswaard.
• Ik heb gestudeerd in Tilburg.
• Ik heb heel veel familie in
Westerhoven wonen.
• Ik hou van muziek maken en lezen.
• Ik ben een verzorgend type.

Arjanne Jeurissen

• Ik heb een relatie.
• Ik draag een bril.
• Ik ben geboren op 16 april 1976.
• Ik heb veel contact met de inwoners van
Westerhoven.
• MMC.
• Ik hou van sporten en bekleed ook
een bestuursfunctie binnen een sportvereniging.
• Ik heb op de Willibrordusmavo in Valkenswaard
gezeten.
• Ik hou van carnaval.

Helma van Gerven
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Vraag 5:
Noem 5 personen die de Koffiegatse Zittingen gepresenteerd hebben.

Frans vd Heijden

Wendy Gehoel

Luc Cuijpers

Annemieke de Moor

Kees Smolders
Peter Daris
Rina Kanen

Adrie Neutkens
Vraag 6:
Welke datum vond de historische optocht ter gelegenheid van 100 jaar kerkgebouw plaats?

21 september 1986
Vraag 7:
Op deze foto, gemaakt tijdens de historische optocht,
ziet u drie deelnemende nonnen. De kledij die zij dragen
behoort tot drie verschillende ordes. Welke ordes zijn dit?

Les mères et les soeurs Ursuline
Les soeurs des écoles Chretiennes
Les soeurs du Saint Esprit
Vraag 8:
Welk thema werd er door de Koffieleuters
uitgebeeld tijdens de historische optocht?

Vastenavond
Vraag 9:
Hieronder zien jullie een foto van de
Raad van Elf van 1962.
Wie zijn deze 18 personen?
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antwoord Vraag 9:
1.

Nico Kwinten

Hein Neutkens

Wim Mesman

2.

Jan Smolders

Albert Mesman

Harry Mannaerts

3.

Frans Smolders

Jan van den Dungen

Albert Kwinten

4.

Wim Verhagen

Jan Willekens

Fons Vilroxks

5.

Cees van Mierlo

Leo Daris

Jan Hoppenbrouwers

6

Jan Claas

Tiny Verhagen

Peer Cuijpers

Vraag 10:
In welk jaar fuseerden De Zwaluwen en Sparta tot voetbalvereniging ZSC?

1937
Vraag 11:
Door wie werd het damesvoetbal bij ZSC opgericht, in welk jaar was dit en wie was hun eerste trainer?

Kitty Verhagen en Marjan van Gerwen

1984

Albert Verhagen.

Vraag 12:
Wat is de persoonsnaam van Bisschop Rythovius die de Pinksterkoektraditie in het leven riep en
in welk jaar deed hij dit?

Maarten Bauwens

1874

Vraag 13:
Wie was de scheidsrechter van de wedstrijd ZSC - Worldmaster team op 05 juli 2002?

Ignace van Zwieten
Vraag 14:
In welk jaar werd de 1e processie naar Meerveldhoven gehouden en waarom werd deze processie in het leven
geroepen?

1871

tegen de pokziekte

Vraag 15:
Welk instrument bespeelde Toon Janssen in Fanfare Irene?

De Bariton
Vraag 16:
Wie zat er in het hoofbestuur van ZSC ten tijde van het 60-jarig bestaan in 1987?

Jan Claas

Wim Verhagen

Wim van Beek

Sjaak Neutkens

Hein Neutkens

Frans Caers

Peter Moors

15
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Vraag 17:
In welk jaar overleed Wimke van Hulsel en op welke leeftijd?

1992

49 jaar

Vraag 18:
Hoeveel bedroeg per week de contributie van Fanfare Irene in 1950?

10 cent per week.
Vraag 19:
Hoeveel bedraagt de huurprijs van de Westerhovense Rabotent voor verenigingen per dag?

€ 50,00
Vraag 20:
Noem de straatnaam en huisnummer van de huizen met onderstaande voordeuren.

HOEVERSTRAAT 58

HOEVERSTRAAT 25

AARPERSTRAAT 27

LANGE AKKERS 5

16

ZANDSTRAAT 5

BEUKENLAAN 55

HEIJERSTRAAT 1

DORPSTRAAT 24

STEENOVENS 73

ZANDSTRAAT 6

Teamnummer:

zaterdag
15 september 2018

KWISBOEK

3. Westerhoven
Vraag 21:
Wie is de oudste inwoner van Westerhoven?

Anna Heijmans
Vraag 22:
Noem zoveel mogelijk in leven zijnde Westerhovenaren die de onderscheiding “de Mouw” hebben gekregen.

Lies Kuijlaars-Bos

Jan Adriaans (Hoeverstraat)

Frans van Valenberg

Mien Adriaans

Dokter van Hal

Piet Adriaans

Zuster Marie-Pierre

Jo van Ampting

Harrie Smolders

Jan Kwinten

Sam Dijs

Mariet van Zantvoort

Huub Smolders

Frank Claas

Jos Smolders

Tony Donkers

Vraag 23:
In welk jaar werd de huidige Valentinuskapel gebouwd, wanneer werd deze kapel gerestaureerd en wie waren er
allemaal officiële kapelmeesters in 1986?

1947

Cor vd Mierden

Lies Kuylaars

1979

Hein van Mierlo

Zuster Bernadette

Jan Bartholomeus

Vraag 24:
Hoe hoog is de kerktoren van Westerhoven in meters?

44 meter
Vraag 25:
Hoeveel hanen zijn er afgelopen jaar met het
hanentoepen bij café Het Wapen vertoept?

357 hanen
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Vraag 26:
Van welke Westerhovense evenementen zijn de volgende foto’s?

Expositie leerlingen
Born Art Buitengaander
5 + 6 mei 2018

ZSC Fifa toernooi 2018

Heitje voor een karweitje Kermis 2018

Jeugdmuziekdag Groot
Bergeijk 08-04-2018 Sporthal

Halloween 28 oktober 2017

Vraag 27:
Hieronder zien jullie telkens 3 Westerhovense personen die iets met elkaar gemeen hebben.
Zoek de overeenkomst tussen deze 3 personen en noteer deze.

alle drie schilder

zijn alle drie voorzitter van
Westerhovense vereniging:
Fanfare Irene, ZSC en WTC
of ondernemers

18
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werken alle drie
op de radiologie van het MMC
of vrouwen van de Manne

wonen alle drie in de
Meanderstraat

hebben alle drie
een tweeling

Vraag 28:
Hoe oud zijn de commissieleden van de Westerhovense Kwis bij elkaar opgeteld
op de dag van vandaag (15-09-2018)

428 jaar

19
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4. De hort op
Vraag 1:
In de tas zit een A4 formulier met een opdracht voor vraag 1 van “De hort op” .
Hierop staan 3 vragen. Het antwoord van deze vragen geeft je toegang tot een
cijferslot ergens in Westerhoven.
Probeer dit cijferslot los te krijgen dmv de 3 verkregen antwoorden.
Lever het slot in (met de juiste code erop) aan een ring in de kwismap!!
Antwoord
Vraag 1

0

Vraag 2

Vraag 3

1

2

Vul hier de juiste code van het slot in.

0-1-2

Vraag 2:
In de tas zit een hangslotje met een sleutel.
Deze sleutel past echter niet op het slot.
Een ander kwisteam heeft jullie sleuteltje.
Probeer door te ruilen het juiste sleuteltje te bemachtigen en
lever deze samen met het slotje aan het einde van de kwis (in de tas) in.

Vraag 3:
Welke Westerhovenaar met een kwisshirt aan, stapt er uit de eerstkomende bus na 20.30 uur
(buslijn 318, richting Bergeijk) bij de halte Provincialeweg (tegenover Woest)?
Wie is deze persoon?

Brigitte vd Pas
Hoeveel personen zitten er na het uitstappen van de Westerhovenaar
nog in de bus wanneer deze weer gaat rijden?

16

20
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Vraag 4:
Herken de gebeurtenissen van afgelopen jaar.

Waar staat/stond dit huis te koop?

Wie is hier geslaagd?
Welke straat en huisnummer is dit?

Vera Huijbers
Kerkstraat 12

Hoefijzer 22
Welk huis is hier onlangs verkocht en wie woonde
hier voorheen?
Welk huis staat/stond hier te koop?

Heuvel 15A

Aan de Heerstraat 16
fam Coppens

Wie is hier geslaagd?
Op welk adres woont deze persoon?

Fer v Maasakkers
Beukenlaan 17B

Bram
Aan de Heerstraat 35

21

Wie is hier geboren en
waar woont de nieuwe inwoner?
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Wie is hier geboren en
waar woont de nieuwe inwoner?

Wie is hier onlangs getrouwd en wat is het adres?

Toby van Lankveld
Steenovens 101

Bart en Marieke Bartholomeus
Hoefakkershof 4
Waar staat/stond dit huis te koop?
Waar staat/stond dit huis te koop?

Plataanstraat 3

Steenovens 103A
Vraag 5:
Schilderen is leuk, tekenen is leuk, maar hoe leuk is het dat het tegenwoordig ook met je telefoon kan, terwijl je
beweegt. Open of download de “RunKeeper” app en maak onderstaande rode figuur na door te lopen of fietsen
door de straten van Westerhoven (wij hebben gebruik gemaakt van 9 verschillende straten!).
Let op: maak een screenshot van de app + datum (zie voorbeeld), het zou natuurlijk jammer zijn als er wordt
gesjoemeld.
Stuur je screenshot (staande versie) via Whatsapp volgens de instructies uit het reglement door.

22
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Vraag 6:
In welke straat/pad staan deze poepbakken?

Eikenwal, peuterspeelzaal

Plataanstraat

Oude weerderdijk

Meander / dorpstraat

Berkenstraat

Hoefpad

Den Doleg

Aan de heerstraat

Kerkhof

Het oude kerkpad
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Vraag 1:
Welke bord- en kaartspellen herken je op de foto? Het zijn er 29.

1.

Mens erger je niet

16.

Twister

2.

Halli galli

17.

30 seconds

3.

Domino

18.

Ongelukslaan 13

4.

Mikado

19.

Stratego

5.

Veel soeps

20.

De betoverde doolhof

6.

Beverbende

21.

Wie is het?

7.

Triominos

22.

Waku waku

8.

Grote Dalmuti

23.

Ganzenbord

9.

Saboteur

24.

Monopoly

10.

Take 5

25.

Elfenland

11.

Roll-it

26.

Yahtzee

12.

Schaken

27.

Kolonisten van Catan

13.

Pim pam pet

28.

Risk

14.

Koehandel

29.

Carcasonne

15.

Het verkeersspel

24
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Vraag 2:
In de QR-code hiernaast vind je intro’s van bekende tv-series.
Noem ze alle 10.
1

Fawlty Towers

2

Prison Break

3

Twin Peaks

7

Homeland

4

True Detective

8

13 Reasons Why

5

Breaking Bad

9

Stranger Things

6

Person of Interest

10

The Big Bang Theory

Één van de series hoort er niet tussen. Welke en waarom?

Fawlty Towers is Brits terwijl de rest Amerikaans is
Vraag 3:
De volgende plaatjes beelden een muzieknummer en bijbehorende artiest uit.
De beelden staan niet altijd op volgorde. Welke artiest en welk liedje hoort bij de plaatjes

Artiest

Titel

Zangeres zonder Naam

Ach Vaderlief, toe drink niet meer.

REM

Losing my religion

Golden Earring

When the lady smiles

25
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Coldplay

Viva la Vida

Guus Meeuwis

Tranen gelachen

Vraag 4:
Je krijgt een plaatsnaam en een geboortedatum van een bekend persoon.
Vul hieronder de voor- en achternaam van deze persoon in.
1. Buenos Aires, 17 mei 1971

Maximà Zorreguieta

2. Rotterdam, 7 april 1949

Patricia Paay

3. New York, 14 juni 1946

Donald Trump

4. Londen, 14 november 1948

Prins Charles van Wales

5. Paramaribo, 26 oktober 1965

Humberto Tan

6. Long Branch, 23 september 1949

Bruce Springsteen

7. Alkmaar, 21 december 1966

Marco Borsato

8. Braunau am Inn, 20 april 1889

Adolf Hitler

9. Eastermar, 23 januari 1985

Doutzen Kroes

10. Mvezo, 18 juli 1918

Nelson Mandela

Vraag 5:
Welke TV-series/programma’s vind je in deze anagrammen
en in welke volgorde werden ze uitgezonden?
Ga uit van de 1e uitzending.
Vul de oudste in het bovenste vakje in.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Xitornine Edebisop
Twejebiers
Techo nijste, geldijne tedde
Derfnis
Lenedite hal heema
Ba Kiferde
Wook vrurt zoebe
Ymo’z Nonqershounio
Aldsal
Hte A Mate

26

Swiebertje

(1955)

Dallas

(1978)

De Fabriek

(1981)

The A-Team

(1983)

Ron’s Honeymoonquiz

(1987)

Goede tijden, slechte tijden

(1990)

Friends

(1994)

Expeditie Robinson

(2000)

Boer zoekt vrouw

(2004)

Helemaal het einde

(2017)
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Vraag 6:
Raad de volgende reclame slogans, noteer tevens van welk bedrijf, product of merk de reclame is.

slogan

De verrassende groente van vandaag.

merknaam

Bonduelle

Smelt in de mond, niet in de hand.

M&M

Melk is goed voor elk.

nederland zuivelbureau

Wie tot tien kan tellen kan de hele wereld bellen.

KPN

Bloemen houden van mensen.

bloemenbureau Holland

Vraag 7:
Van vijf digitale games is tijdens het spelen een schermafdruk gemaakt. Welke herken jij?

Commandos: Behind enemy lines

Assassin’s Creed II

Fortnite

Rocket League

27
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Vraag 8:
Onder de QR-code vind je 10 fragmenten van live-optredens.
Welke artiest speelt welk nummer?
Artiest

Titel

Passenger

Let her go

De Dijk

Ik kan het niet alleen

The Cranberries

Zombie

The Band

Up on cripple creek

Blondie

Heart of glass

Midnight Oil

Beds are burning

Red Hot Chili Peppers

Otherside

Natasha Beddingfield

Unwritten

Peter Gabriel

Solsbury Hill

John Denver

Thank god i’m a country boy

Vraag 9:
HET GELUID. Beluister de volgende vijf fragmenten.
Onder ieder fragment hoor je een geluid. Vul per QR-code één geluid in.

brillendoos dichtklappen

papier scheuren

fles koolzuurhoudende
drank openen

pen klikken

gordijn dichtschuiven
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Vraag 10:
Hieronder staan foto’s van koningshuizen uit diverse landen.
Benoem het land van het koningshuis en de naam van degene die omcirkeld is.

Zweden
prinses Madeleine Thérese Amélie Joséphine

Denemarken
teckel Balthasar

Spanje
Prinses Elena

Nederland
Zaria

België
Prinses Eléonore

29
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Vraag 11:
Herken de nieuwslezers. Welke 2 nieuwslezers zijn hier telkens gekoppeld?

Marga v Praag

Sacha de Boer

Fred Emmer

Loretta Schrijver

Pia Dijkstra

Gerard Arninkhof

Rik van de Westelaken

Philip Freriks

Harmen Siezen

Rick Nieman

Vraag 12:
Sinds wanneer doet Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival?

Sinds 1956
Hoe vaak heeft Nederland deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival?

58 keer
Wanneer heeft Nederland niet meegedaan aan het Eurovisie Songfestival en waarom niet?

1985 en 1991 niet; i.v.m. dodenherdenking, evenement werd gehouden op 4 mei.
1995 en 2002 niet; thuisblijven i.v.m. een te lage score het jaar ervoor.

30
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Vraag 13:
Wie is de prins Carnaval tijdens de Westerhovense Lipdub?

Harrie van Poppel
Wie springt er bij Marc Heesterbeek achter op de fiets tijdens deze lipdub?

Rianne van Maasakkers
Wat doet de pastoor tijdens deze libdub?

met de rechter wijsvinger naar de mond en zegt stt

Vraag 14:
Beluister de volgende geluidsfragmenten (scan de QR-codes).
Bij welke musicals horen deze fragment ?

Les Miserables ( nog een dag)

Mamma mia ( De winnaar krijgt de macht )

Aida ( verwarrend bestaan)

Saterday night fever ( Night fever)

Petticoat (Tegenwind )
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Vraag 1:
Je ziet hier 3 foto’s van een thuiswedstrijd van ZSC 1 tegen Hoogeloon 1.
Welke 6 (oud-)ZSC spelers zijn hier zichtbaar op de foto’s?

Frank Stoeldraaiers

Han Cleven

Harm Kwinten

Roel van Gerwen

Bram Seuntiëns

Hans Kwinten

Vraag 2:
In welk seizoen is deze wedstrijd gespeeld?

2004-2005
Vraag 3:
Wat was de uitslag van deze wedstrijd?

3-1
Vraag 4:
Welke bekende Belgische (oud)-sporters zien we hier?

1

6

2

7

3
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Antwoord Vraag 4:
1

Raymond Ceulemans

6

Nafissatou Thiam

2

Enzo Scifo

7

Robert van de Walle

3

8

Johan Museeuw

Luc Nilis

4

Kim Clijsters

9

Stoffel Vandoorne

5

Bart Swings

10

Stefan Everts

Vraag 5:
Rangschik de zeven onderstaande sporten naar de grootte van de ballen van klein naar groot:
Basketbal
Cricket
Golf
Handbal
Squash
Tennis
Volleybal

kleinste

Squash
Golf
Tennis
Cricket
Handbal
Volleybal

grootste

Basketbal

Vraag 6:
Welke mannelijke sporters horen bij onderstaande prestaties in hun sport als beoefenaar?

1x Kampioen van België
1x Winnaar Beker van België
1x Winnaar DFB-bokal
1x Winnaar Premier league

180 races
6 zeges
6 pole positions
27 podiumplekken

2x WK allround
2x EK allround
2x NK allround
2x NK sprint

Kevin De Bruyne

Ralf Schumacher

Hein Vergeer

6 x winnaar Australian Open
1 x winnaar Roland Garros
4 x winnaar Wimbledon
3 x winnaar US open

5x overwinning klassement Ronde van Frankrijk
3x overwinning klassement Ronde van Italië
2x overwinning klassement Ronde van Spanje
1x wereldkampioen

Novac Djokovic

Bernard Hinault
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Vraag 7:
Wie was de laatste Nederlandse Wielrenner die 3 etappes in éénzelfde Tour de France won?

Erik Dekker
In welk jaar was dit?

2000
Vraag 8:
Welke voetballers deden de volgende uitspraken?
“Ik heb een boel geld uitgegeven aan drank, vrouwen en snelle auto’s. De rest heb ik verbrast.

George Best
“Je kunt veranderen van vrouw, politiek inzicht, je geloof...
Maar je kunt nooit maar dan ook nooit wisselen van favoriet voetbalteam.”

Eric Cantona
“Ich habe in Belgien ook vele Elfmeters gestopft und Ich maak das hier auch.”

Jean Marie Pfaff
“Van Duitsers heb je pas gewonnen als ze met de bus de stad uit zijn.”

Willem van Hanegem / Youp van ‘t Hek
“Salamanders!!”

Wim Verhagen
Vraag 9:
In Westerhoven waren vroeger meerdere handboogverenigingen.
De naam van 1 van deze betekende “In broederlijke eendracht”.
Wat is de officiële naam van deze vereniging?

L’union Fraternelle
Waar had deze vereniging zijn thuishonk?

Dorpstraat 26
Welke familienaam was prominent vertegenwoordigd binnen deze vereniging?

Fam Lathouwers
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Vraag 10:
Je ziet hier 5 momenten voor, tijdens of na een belangrijk doelpunt van het Nederlands elftal.
Schrijf van ieder moment op tegen welke keeper dit doelpunt werd gemaakt en van wie de assist was.

Julio Cesar
&

Dirk Kuyt

Casillas
Daley Blind

Carlos Roa
Frank de Boer

Eike Immel
Jan Wouters

Dino Zoff
Ruud Krol

Vraag 11:
De glazen bol: deze vragen hebben betrekking op sportwedstrijden van morgen. Voorspellen jullie de juiste winnaars?
Wie wint de laatste etappe van de Vuelta 2018?

Viviani

Wie wint bij de wereldruiterspelen de individuele dressuur?

Afgelast telt niet mee

Wie wint de F1 Grand Prix van Singapore?

Hamilton

Wie wint de marathon van Berlijn bij de heren?

Kipchoge
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Vraag 12:
Van welke sportclubs zijn onderstaande logo’s? De naam is natuurlijk uit het logo verwijderd.

All Blacks

TWC de Kempen

Borussia Mönchengladbach

vancouver canucks

HC Bloemendaal

Chicago Bulls

Korfbalvereniging Rietvogels
New York Yankees

Arsenal

Bravo Volleybal
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Vraag 13:
Welke sporten zie je hier?

Cricket

Fietsbal / Cyclobal

Sepak Takraw

Kleiduifschieten

Padel
Kendo

Onderwaterhockey

Synchroonzwemmen.

Skeleton

Bowls
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7. Eten & drinken
Vraag 1:
Welke eetbare schelpdieren zie je op onderstaande foto’s?

Zeeuwse kreukels

Scheermessen
mes- of zwaardschedes
scharen

Kokkels

Oester

Mosselen

Vraag 2:
In de tas vind je vijf flesjes, welke drankjes zitten hierin? (alleen voor 18+)

1 Passoa

4 trojka pink

2 sambuca

5 frangelico liquer

3 smirnoff gold edition
Vraag 3:
Uit welk stuk van de koe worden de volgende stukken
vlees gehaald? Noteer het nummer van het stuk vlees.

Kogelbiefstuk nummer 5
Hacheevlees

nummer 9

Schenkel

nummer 1 en 21

Rollade

nummer 18

Poulet

nummer 10
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Vraag 4:
Wat maak je van de volgende ingrediënten?
1 oeuf
25 grammes de sucre
fines cannelle ou zeste de citron
râpé
3 décilitres de lait
8 tranches de vieux pain
40 grammes de beurre
sucre (et cannelle)

4 egg yolks
100 grams of sugar
2 deciliters of moisture (fruit juice
or similar)
4 sheets of gelatin
1/4 liter of whipped cream
2 proteins

Wentelteefjes

Bavarois

1 cebolla mediana
40 gramos de mantequilla
1 cucharada de pimentón dulce
1 pizca de pimentón fuerte
40 gramos de harina
1/2 litro de caldo de carne
1/2 cucharada de pasta de tomate
1 vaso de vodka
2 cucharadas de crema agria
Sal

500 gram dûnkere porkloaf
75 gram selsrissende moar
2 kielspoaten cornstarch
1 teelpoon fan knoflookpulver
Sâlt
oalje foar itenjen
3 oant 4 juwielen atjar tjampoer
3 oant 4 stikken fan anana út kan
1/2 read of griene piper
2 oant 3 griene hynders of stikje leek
2 ottobole tomato ketchup

Stroganoffsaus

Ku Lo Yuk

Vraag 5:
Welke tien verschillende soorten snoep zie je
op onderstaande foto?
Noem 10 verschillende snoepjes
(bijv. honingdrop, smarties, mentos)

1

Zure matjes,

2

caddelacs,

3

hartjes,

4

kikkers,

5

banaantjes,

6

kersjes,

7

drop,

8

zure beertjes,

9

colaflesjes,

10

engelse drop,
apenkoppen.
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1 ss smør
40 gram røkt bacon kuber
2 marinerte hasselnøtter
1 hakket løk
1 1/2 ss mel
3 deciliters siktet og kokt marinade
2 kuber med bitter sjokolade
1/2 deciltiter krem
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Vraag 6:
Maak met je team een cake en verwerk het logo van de
Westerhovense Kwis in de cake.
Voor de uitvoering krijgen jullie punten.
Lever de cake in bij het inleveren van de map.

Vraag 7:
Welk ingrediënt staat er onder het balkje?

CocaCola Zero, Acesulfaam-K
Hela Curry, Maiszetmeel

Appelmoes, CitroenZuur

Bolognese, Peterselie
Vraag 8:
In de tas zit een zakje met vijf
soorten zaden en pitjes, benoem ze.

Sambasaus Antioxidant E385
Sesamzaad
Lijnzaad
Quinoa
Pompoenpitten
Zonnebloempitten
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Vraag 9:
Hieronder volgen een aantal ingrediënten van cocktails, noem de juiste namen van deze cocktails.
30 milliliter wodka
30 milliliter Peach Tree
Cranberry sap
Jus d’orange
Grapefruitsap
Ijsblokjes

25 milliliter wodka
15 milliliter Cointreau
5 milliliter limoensap
30 milliliter cranberrysap, licht
gezoet
IJsblokjes

Grenadinesuiker
2 centiliter gin
1 centiliter Cointreau
1 centiliter citroensap
1/2 losgeklopt eiwit
IJsblokjes

Sex on the Beach

Cosmopolitan

White Lady

IJsblokjes
Witte Rum
Munt
Bruine Rum
Suikersiroop
Citroensap
Cointreau
Verse Ananas
Amaretto

Ijsblokjes
Tabasco
Verse limoen
Tomatensap
Selderijzout
Verse zwarte peper
Wodka
Worchestershire saus
Een stengel bleekselderij

Mai Tai

Bloody Mary

Vraag 10:
Uit welke Nederlandse provincies komen de volgende streekgerechten?

Drenthe

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht
Gelderland
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Vraag 11:
Hieronder volgen een aantal foto’s van kruiden, noem ze bij de juiste naam.

Fenegriek

Marjolein
Wilde Tijm

Dragon
Nootmuskaat
Bonenkruid

Karwij
Koreander
Steranijs
Rozemarijn

Vraag 12:
Noem de top 5 van
koffieproducerende landen.

1

Brazilië

2

Vietnam

3

Columbia

4

Indonesië

5

India
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Vraag 13:
Van welke kleur tot welke kleur verandert de koffieboon bij het rijpen?

1. Groen
2. Geel
3. Rood
4. (zwart = overrijp)
Vraag 14:
Wat betekent Court Bouillon?

Kookvocht waaraan azijn of wijn en kruiden zijn toegevoegd
voor het bereiden van vis en schaaldieren

Vraag 15:
Wat is een zesteur?

Een schiller voor citroen- en sinaasappels
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8. Wetenschappen
Vraag 1:
De penningmeester van een Westerhovense sportclub beschikt over de volgende informatie:
- In totaal zijn er 240 leden waarvan 100 senioren.
- Alle leden betalen contributie.
- De contributies bedragen voor Pupillen € 38,- en voor Junioren € 76,-.
- Voor senioren bedraagt dit € 150,- en € 50,- voor respectievelijk spelende en niet spelende leden.
- Spelende jeugdleden betalen € 10,- wasgeld, spelende senioren betalen € 20,- wasgeld.
- Aan contributie is er € 17.056,- en aan wasgeld € 2.200,- ontvangen. Iedereen heeft netjes het juiste bedrag betaald.
Hoe is de verdeling van de leden?
Pupillen:

68

Junioren:

72

Senioren:

40

Senioren rustend lid:

60

Vraag 2 meerkeuzevragen:
Een van de essentiële mineralen in het menselijk lichaam is zout. Hoeveel zout (NaCl) zit er gemiddeld in het
menselijk lichaam?
1 kilogram
500 gram

X 250 gram
Praktisch geen

Wat gebeurt er als je een glas ijswater (water met ijsblokjes) vult tot aan de rand van het glas en het ijs gaat smelten?
Het glas gaat overlopen
Het waterniveau blijft hetzelfde

X Het waterniveau daalt
Geen idee, water interesseert me niet…

Het chemisch symbool Sb staat voor Stibnum. Wat is de moderne naam voor Stibnum?

X Antimoon

Arseen
Tin

Samarium

Vloeistoffen op waterbasis kunnen we op basis van de zuurgraad (pH) onderscheiden in zuur, neutraal, of alkalisch.
In welke onderstaande categorie valt melk?
Zuur

niet meetellen

Neutraal
Alkalisch
Melk heeft geen zuurgraad (pH)

We kunnen niet zonder water leven. Wat is de chemische formule van water?
H2
O2

X H2O
H2O2
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Alle chemische elementen staan in het zogenaamde “periodieke systeem”.
Wie heeft dit periodieke systeem uitgevonden?
Nobel
Lavoisier
Mendel

X Mendeleev
Welke van onderstaande elementen is geen metaal?

X Zwavel
Mangaan
Aluminum
Berrylium

Voor welk element staat het symbool Ag?
Gallium
Magnesium
Goud

X Zilver
Zonder ijzer kan ons menselijk lichaam niet leven.
Waar in ons lichaam is het grootste gedeelte van het ijzer aanwezig?
De hersenen
De huid
De botten

X Het bloed
Als je een druppel kleurstof in een glas water druppelt
verspreidt de kleur zich. Hoe noemen we dit proces?

X Diffussie
Osmose
Fusie
Effusie
Alle onderstaande elementen, behalve één, zijn bij kamertemperatuur vloeibaar.
Welke is bij deze temperatuur niet vloeibaar?
Gallium

niet meetellen

Magnesium
Broom
Kwik
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Vraag 3:
Bij Woest zit een groep van 26 mensen te eten. Hoe groot is de kans dat twee van deze gasten op dezelfde dag jarig
zijn? (antwoord in gehele procenten)

60 procent
Vraag 4:
Fanfare Irene vult haar kas aan door 2 keer per jaar oude metalen en elektronica in te zamelen. Het bedrijf dat deze
materialen aanneemt en recyclet betaalt de fanfare uit op basis van 2 gegevens:
• De inhoud van de partij oftewel hoeveel koper, ijzer, aluminium en edelmetalen de partij bevat.
• De geldende metaalprijzen.
Hieronder staan de gegevens van de laatste inzameling:
• Totaalgewicht: 5400 kg (inclusief niet-metalen)
• Metaalgehaltes:
• Metaalprijzen:
IJzer: 44%
IJzer: 230 euro/ton
Koper: 3,8%
Koper: 6130 dollar/ton
Aluminium: 2,7%
Aluminium: 2133 dollar/ton
Goud: 1,27 gram/ton
Goud: 39,9 dollar/gram
Zilver: 245 gram/ton
Zilver: 0,49 dollar/gram
• De koers euro/dollar is 1,173
Hoeveel is de door Irene ingezamelde partij waard in gehele euro’s?

Totaal: € 2670,Vraag 5:
Jan Kwinten schiet van de middenstip op goal. De afstand naar het midden van de goal is 50 meter.
De bal vertrekt van zijn voet met een snelheid van 36 kilometer per uur. Door de wrijving van het veld krijgt de bal
een vertraging van 125 centimeter per seconde. De bal legt zijn afstand volgens een rechte lijn af.
Hoeveel centimeter rolt de bal voor deze stil ligt?

niet meetellen

De bal komt op 10,5 meter van de achterlijn tot stilstand.
Hoe groot was de hoek (in graden) van de afwijking van het
schot van Jan, aangenomen dat hij op het midden van de
goal mikte? (Antwoord in 2 decimalen)

niet meetellen

Had deze bal met voldoende snelheid het doel getroffen?

niet meetellen

Vraag 6:
Terpenen zijn een groep moleculen die zijn opgebouwd uit een bepaald aantal isopreen-eenheden. Isopreen,
2-methyk-1, 3-butadieen, bestaat uit 5 koolstofatomen:
Terpenen zijn een belangrijk onderdeel van de etherische oliën van planten. Ze hebben in de planten diverse, zeer
uiteenlopende, functies. In levensmiddelen zijn ze vooral van betekenis vanwege hun aroma. Het aroma van vele
planten, zoals citrusvruchten, vele kruiden en specerijen wordt bepaald door diverse terpenen.
Humuleen en carofyleen zijn 2 van de 4 belangrijkste terpenen die aanwezig zijn in een plant die gebruikt wordt in
een bereidingsproces wat we allemaal kennen en waarvan we (bijna) allemaal genieten. Welk proces bedoelen we?
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Vraag 7:
In onderstaande afbeelding is een digitaal circuit beschreven. Er zijn 4 verschillende bouwblokken:
AND – INV – XOR – NAND
Waarde van X = 0
Waarde van Y = 0
Waarde van Z = 0

Hoelang doet de rode lijn erover om uitgevoerd te worden?

33ns
Wat is de waarde van F2 wanneer het digitale circuit helemaal is uitgevoerd?

1
Vraag 8:
Tijdens een vergadering van de Ondernemersvereniging van Westerhoven komt het idee om een kabel om de aarde
te leggen. Door geweldige samenwerking komt dit bijna tot stand. De kabel ligt strak, maar ze komen één meter te
kort. Het idee van Johan Kwinten is om een goot te maken voor deze kabel. Wat is de diepte van deze goot?
Antwoord in gehele millimeters.

159 mm
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Vraag 9:
Sjef (geboren 23-2-1980) woont al een tijdje in Westerhoven. Hij wil kijken of hij recht heeft op zorgtoeslag.
Daarvoor heeft hij zijn verzamelinkomen 2018 nodig. Zijn werkgever heeft voor hem berekend dat zijn bruto
jaarinkomen over 2018 € 40.000,- bedraagt. Sjef heeft een mooie koopwoning waarvan de WOZ-waarde 2018
€ 450.000,- bedraagt. De verkoopprijs schat hij op € 480.000,-.
Op zijn spaarrekening bij Rabobank De Kempen stond aan het begin van het jaar € 100.000,- en op zijn
betaalrekening had hij € 10.000,-. Zijn auto was op dat moment € 12.000,- waard. Deze heeft hij onlangs verkocht
voor € 10.000,- en dit geld heeft hij op zijn spaarrekening gestort.
Hij heeft voor de zomervakantie (op 1 juli) echter vanuit zijn spaargeld een aflossing gedaan op zijn hypotheek van
€ 50.000,-. Deze bedraagt daarna tot de rest van het jaar € 200.000,-.
Aan hypotheekrente betaalt Sjef door de aflossing in 2018 € 8.500,-.
Wat is het verzamelinkomen 2018 van Sjef? (Afronden op € 100,-)

€ 36.500
Heeft hij recht op zorgtoeslag in 2018?

nee
Vraag 10:
Welke kubussen kun je vouwen van de tekening 1?

6, 7, 9
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Vraag 11:
Lars heeft van zijn vader blauwe knikkers gekregen. De buurjongentje heeft juist groene knikkers gekregen.
Lars wint een aantal knikkers van zijn buurjongen en stopt ze in zijn knikkerzak. Thuis vindt moeder dit vanwege het
grote leeftijdsverschil oneerlijk en zij geeft het huilende buurjongetje evenveel willekeurige knikkers uit Lars zijn zak
terug als dat het jongetje verloren had.
Welke uitspraak is nu waar?
A. Lars heeft meer groene knikkers dan dat zijn buurjongen blauwe knikkers heeft.
B. Lars heeft even veel groene knikkers als dat zijn buurjongen blauwe knikkers heeft.
C. Lars heeft minder groene knikkers dan dat zijn buurjongen blauwe knikkers heeft.
D. Zowel A en B kunnen theoretisch waar zijn.

B
Vraag 12:
Een schipper vaart met zijn boot door een
sluis. Zie de foto. Hij vaart van hoog naar
laag water. De tekeningen laten zien hoe dat
gaat. Als de boot de sluis binnenvaart, staat
het water in de sluis even hoog als het hoge
water. Het water in de sluis zakt langzaam tot
de hoogte van het lage water

De sluis is 10 meter lang en 4 meter
breed. Het water in de sluis zakt
3,2 meter.
Vraag:
Hoeveel kubieke meter water
stroomt uit de sluis als het water van
hoog naar laag zakt?

128 m3
De tijd die nodig is om het water van hoog naar laag te laten zakken, kun je uitrekenen met de formule:

Hierin is wateroppervlakte de oppervlakte van de sluis in vierkant meter en
hoogte het aantal meter dat het water zakt.
Vraag:
Hoeveel seconden duurt het om het water in deze sluis te laten zakken? (afronden op gehele seconden)

221 seconden
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Vraag 1:
Dit jaar werd er een eucharistieviering gehouden uit dankbaarheid voor pastoor Rijkers.
Op welke datum vond deze viering plaats?

Zaterdag 9 september
Waarom werd deze eucharistieviering gehouden?

40 jaar pastoor in Westerhoven
Vraag 2:
Hoe groot is de oplage gemeentegidsen 2018?

8900
Na de feestavond volgende week willen we het restafval in een kliko in de Dorpstraat aan de weg zetten.
Op welke datum zal deze kliko opgehaald worden?

10 oktober
Vraag 3:
Wie presenteerde dit jaar voor het eerst de trekkerbehendigheid?

Kees Kwinten Jr.
Wie waren zijn vier meest recente voorgangers?

Marc Heesterbeek

Marc Heesterbeek

Frans Kwinten

Frans Kwinten / Leon Verspaandonk

Wie zag de presentator van dit jaar naar de 19e plaats rijden?

Nick vd Boomen
Op wat voor merk trekker nam deze deelnemer deel?

John Deere
Vraag 4:
Wat is de juiste volgorde?

Voetganger
tram
auto
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Je staat hier stil om je auto te wassen. Mag dat?

Nee

Wie mag eerst?

de Voetganger

Je wilt ’s ochtends wegrijden naar je werk. Je start je motor. Wat is het beste voor het milieu?
A. Ik geef een paar keer gas en ik wacht met rijden tot de motor warm is
B. Ik laat de motor niet eerst warm worden en ik rijd weg in een lage versnelling
B
C. Ik laat de motor eerst warm worden en ik wacht met rijden tot de motor warm is

Wat is de maximum-snelheid van een autobus
(géén T-100 bus) op deze weg?

80 kilometer

Vraag 5:
Deze plattegronden zijn rond 1500 gemaakt. Geef bij elke plattegrond aan van welke stad hij is.

Utrecht

eindhoven
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groningen

Den Bosch

amsterdam
Vraag 6:
Wie staat in dit boek op het voetbalplaatje onder dat van Mandy van Maasakkers?

Rosa van de Sande
Op hoeveel te sparen plaatjes is iemand van de organisatie van deze kwis (deels) zichtbaar?

6
Vraag 7:
Opdracht
Maak met je gehele team de overwinningsfoto! (aanleveren natuurlijk
volgens de instructies) Zorg dat vooraan de teamcaptain een fictieve
wisselbeker reeds omhoog houdt zodat de echte er slechts overheen
gefotoshopt hoeft te worden.
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9. Van alles wat
Vraag 8:
Op de foto het leuke programmaboekje van SJVW.
Hoeveel moest er in totaal betaald worden voor een 6-jarig kind
dat mee deed aan dagkamp, circus Bombari,
Speeltuindag en SJVW ZigZag?

€ 27,Wat was het leukste SJVW-moment van Laura Neutkens?

Het waterballonnen gevecht tijdens kamp 2013
Welke leider hielpen de kinderen ontsnappen bij de gijzeling?

Maureen Aarts
Vraag 9:
De foto hieronder is gemaakt net na het ophangen van de steen linksonder met de tekst
“De Gult tot St. ANNA te Westerhoven …… “
Welke datum ontbreekt hier nog?

24 juni 2001

Wie zie je hier in de voorbereiding op dit moment
de steen insmeren?

Jan Koevoets
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9. Van alles wat
Vraag 10:
Welke insecten zie je hier?

Krekel

Schaamluis

Hommel
Oranjetip

Neushoornkever

Vraag 11:
Breng met je team jullie kwislocatie in kerstsfeer en
maak een impressie van jullie kwisavond
(minimaal 30 seconden). Natuurlijk kunnen een
opgemaakte kerstboom (minimaal 1 meter hoog)
en een heus kerstkoortje niet ontbreken.

Vraag 12:
Welke muziekinstrumenten zie je hier?

Cimbalom
Kora

Balalaika

Epinette / Gugin
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9. Van alles wat
Vraag 13:
Welk auto-onderdeel zien we hier?

Differentieel
Hoe wordt het onderdeel waar de
nummers 1 naar wijzen genoemd?

worm

Vraag 14:
Waarvoor staan deze scouting badges/insignes?

Insigne Welpen spoorzoeker

The international award for young people.

Vraag 15:
Wat zijn dit voor knopen?

Vissersknoop / twee zoete liefjes

Schootsteek

Kattenklauw / leeuwerikskop
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9. Van alles wat
Vraag 16:
Welke personages uit Suske en Wiske zien we hieronder?

Krimson

Theofiel Boomerang

Sus Antigoon

Annemarie van Zwollem

Van Zwollem

Vraag 17:
Tijdens de teamcaptainavond hing een touw met attributen door de vergaderzaal. Wat was de lengte van dit touw
in decimeters? (Afronden op hele decimeters)

102 dm

(+ / - 1dm)

Wat voor vorm had het groene voorwerp naast de laptop van Frank.

peer
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10. Voor de jeugd
Vraag 1:
Welke tekenfilmfiguren zie je op onderstaande plaatjes?

Halvar
Misty

Bitzer
Kai
Barbabientje / Barbotine

Gru

Miguel
Tessa

Meneer Spijker / Mr Bentley
Agatha

Vraag 2:
Ieder getal in deze zin staat voor een letter. Vind de juiste letter bij de getallen. Deze zin is een vraag. Welke vraag
krijg je dan?

Wat

is
twee

de
bij

dierennaam
bassischool

van

groep

de

Wat is het antwoord op deze vraag?

Giraffen

Spelfout in basisschool
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10. Voor de jeugd
Vraag 3:
Maak een filmpje van minimaal 10 seconden van 2 teamgenoten die gelijktijdig de Swish Swish dance uitvoeren en
stuur deze via Whatsapp volgens de instructies uit het reglement door.

Vraag 4:
Scan de QR-code hiernaast.
Welke vloggers zie je voorbij komen?

1 Lucky graaf Nl/bankzitters
2 kalvijn
3 monica geuze
4 krokodjil
5 meisje djamilla

Vraag 5:
Bottleflip challenge!!
Scoor veel punten met deze challenge. In het filmpje achter
de QR-code zien jullie dat Fer, Peter, Joost en Peter bezig zijn met deze
challenge. Na enkele mislukte pogingen lukte het hen dan toch om
4 flesjes achter elkaar te laten staan met een echte bottleflip.
De poging werd afgesloten met een groepsknuffel!
Maak met je team ook een filmpje van deze challenge.
Alle personen op de film moeten achtereenvolgens hun flesje goed
flippen en afsluiten met een groepsknuffel.
In het flesje mag alleen water worden gebruikt.
Bij 4 personen maximale punten (40!), 3 personen 20 punten en
2 personen 10 punten.
Stuur deze via Whatsapp volgens de instructies uit het reglement door.
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10. Voor de jeugd
Vraag 6:
Kleur onderstaande vakjes in de juiste kleur!
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10. Voor de jeugd
Vraag 7:
Zoek de 10 verschillen. Teken om ieder verschil een cirkel ter grootte van een € 0,20 munt.

Vraag 8:
Welke 2 lieveheersbeestjes zijn hetzelfde?

2 en 6
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10. Voor de jeugd
Vraag 9:
Van welke blokjes is welke toren gebouwd. Trek een lijn tussen de torens en de blokjes.

Vraag 10:
Beantwoord de volgende vragen over het razend populaire spel Fortnite correct:
Wat is de drukste stad?

Tilted Towers

Hoe heet de dans die je onder de QR-code vindt?
Wat is de naam van de valuta in Fortnite?

Take the L

V-Bucks
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10. Voor de jeugd
Vraag 11:
Waar is Wally op de volgende A3 pagina?
Omcirkel duidelijk (en geef eventueel met pijlen aan waar je hem gevonden hebt).

Vraag 12:
Verbind de punten. Begin bij 1 en eindig bij 153. Let op de cijfers staan in spiegelbeeld!
Tip: gebruik een spiegel.
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10. Voor de jeugd
Vraag 13:
Los de volgende dossiers van Speurneus Mickey op.
Wie heeft zich verraden?

Buurman met paarse ochtendjas

Hoe weet Mickey dit?

Heeft gekleurde verf aan zijn vingers.
Deze was niet watervast.

Hoe weet Mickey dit? (Foto rechts)

Ze houdt haar handschoenen aan.
Gekrabt door de kat.
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11. Hersenspinsels
Vraag 1:
Onderstaande letterblokken vormen samen een vraag:

Wat is deze vraag?

Wat is het bankrekeningnummer van ons dorpsblad de mikmak?
Wat is het antwoord op deze vraag?

NL 26 RABO 0157 992 993
Vraag 2:
Van onderstaande spreekwoorden zijn alleen de klinkers weergegeven.
Welke spreekwoorden zijn dit?
aeaeoeieeeu

Als het kalf verdronken is dempt men de put
eeauaaoeeoe

Een zwaluw maakt nog geen zomer
ooooo, aoa

Oog om oog, tand om tand
a a a e e a a e e o u e i , e i e ij e e e ij i !

Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding!
oaeoeuii,ieee

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens
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Vraag 3:
Teken met blauw de kortste weg door dit doolhof.

65

Teamnummer:

zaterdag
15 spetember 2018

KWISBOEK
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Vraag 4:
Geef onderstaande vakken de juiste kleur:
Antwoord
9999
8874
6544
3874
1000

Kleur
Bruin
Geel
Rood
Groen
Zwart

Vraag 5:
Los deze calcudoku op.
Wat is de som van de getallen in de vakken met een rode X?
Vraag 7:

28

3

2

1

6

4

5

5

3

4

1

6

2

6

1

2

4

5

3

4

5

6

2

3

1

1

4

5

3

2

6

2

6

3

5

1

4
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11. Hersenspinsel
Vraag 6:
Sinds enkele jaren kunnen verenigingen meedoen aan de Rabobank clubkascampagne.
Dit is het thema van onderstaande woordzoeker.
De overgebleven letters vormen een vraag over deze sponsoractie.
Wat is deze vraag?

Wat was de opbrengst voor hengelsportvereniging Valentinus in tweeduizendzestien
Wat is het antwoord op deze vraag?

€ 224,29

Vraag 7:
Vul de getallen 2 tot en met 15 in in deze puzzel.
Ze komen allemaal 1 keer voor.
Zorg dat iedere rij en kolom overeenkomt met het
totaal wat er naast/onder staat.
Let op het juiste gebruik van de rekenregels.

4

7

14

15

3

11

9

6

Tip:
De getallen 4, 5, 12 en 15 bevinden
zich in de hoeken.

10

5
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11. Hersenspinsels
Vraag 8:
Omdat zijn vrouw de lelijke groene tegels in de tuin beu is besluit Piet ze over te schilderen.
• Er zijn acht tegels, zie het plaatje hiernaast. Piet schildert iedere tegel een nieuwe kleur.
Hij gebruikt de kleuren geel, blauw, oranje en rood alle voor minimaal 1 tegel.
• Ten minste één gele tegel zit tussen blauwe tegels.
• Iedere rode tegel zit tussen twee gele tegels.
• Er zit geen blauwe tegel naast een rode tegel.
• Er is slechts één oranje tegel en deze ligt naast een gele.
• Ten minste twee gele tegels bevinden zich naast elkaar.
Welke tegel is oranje?

8

Vraag 9:
Vul hier een geheel getal in onder de 25.
8 punten voor teams met een uniek getal (niet door andere teams ingevuld).
Het team met het hoogste uniek getal ontvangt zelfs 20 punten.

variabel
Vraag 10:
In een donkere foyer van De Buitengaander ligt op tafel een stapel met 17 foto’s van
Prins Ad-Viseur. Hiervan liggen er 11 met de afbeelding naar boven.
Adjudant Flap wordt naar binnen gestuurd. Op de tast moet hij van deze
stapel 2 stapels maken waarbij in iedere stapel evenveel foto’s van
Prins Ad-Viseur met de afbeelding naar boven liggen.
Hoe pakt hij dit aan?

Maak stapel van 6 en van 11
en draai de stapel van 11 om.
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Vraag 11:
Wat zit verstopt in deze afbeelding?

Brontosaurus / Dinosaurus

Vraag 12:
Maak van de 11 letters steeds een woord.
Welke 10 woorden zoeken we?
Welk 11-letterwoord vormen de vakjes met een cijfer?

Eigenaardig

Watermeloen
Felicitatie
Muzieknoten
cardiologie
illusionist
pingpongbal
uitsluitend
zakhorloges
geluksvogel
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