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Antwoorden
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Hoofdsponsoren:

Sponsoren:

Kwizzut 2016 is mede mogelijk gemaakt door MFA Oelbroeck en Oele Ton’s Gasterij. Tevens grote dank 
aan iedereen die Kwizzut op enigerlei wijze met zoveel enthousiasme heeft geholpen.
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Lees onderstaande informatie goed door voordat je aan de kwis begint.

Wanneer wordt een antwoord goed gerekend?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarna gelden de volgende geboden:
-  Vul de antwoorden in, in de grijze kaders van het vragenboekje.
-  Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend.

-  Spel correct. Als dit symbool             bij het antwoord vermeld staat, letten wij zeer scherp op de 
 spelling. Staat het symbool in de lichtblauwe balk, dan geldt dit voor de gehele vraag (alle deelantwoorden). 

Niet goed gespeld = antwoord wordt fout gerekend!

Wegstreepcategorie
Wij werken met een wegstreepcategorie. De punten van die categorie tellen niet mee voor de einduitslag. 
Je moet als team zelf kiezen welke categorie je wegstreepcategorie is. Wij adviseren eerst alle categorieën 
te maken om vervolgens te beslissen welke categorie wordt weggestreept. Geef de wegstreepcategorie 
aan op de voorzijde van het boekje. Let op: als je geen categorie wegstreept, dan doen wij het…en kiezen 
wij de categorie waarin jouw team de meeste punten heeft gescoord. Let op: de geheime opdracht kan 
niet worden weggestreept. In elke categorie zijn honderd punten te behalen.

Geheime opdracht
De geheime opdracht mag dit jaar niet ontbreken! Dit is categorie 13. Ieder team moet voor deze 
geheime opdracht één teamlid naar Oele Tôn’s Gasterij in Ledeacker sturen. Dit teamlid:
-  moet exact om 21.00 uur aanwezig zijn bij Oele Tôn’s Gasterij. 
 (Te laat aanwezig? Jullie team krijgt 0 punten voor deze categorie).
-  komt alleen.
- zorgt ervoor dat hij/zij zijn/haar teamnummer en teamnaam weet!
- mag zijn/haar mobiele telefoon niet meenemen (ook geen tablets of iets van dien aard).
- draagt zichtbaar een veiligheidsvest en bouwhelm bij binnenkomst (dit is verplicht).
- neemt een complete verbandtrommel mee (minimaal verbandtrommel A ).
- is rond 21.45-22.00 uur weer klaar met de opdracht.

Let op: de geheime opdracht kan niet worden weggestreept!

We vertellen nu natuurlijk niet wat de geheime opdracht is. 
Tip: ‘Je had het moeten/kunnen weten!’

Vervolg speluitleg op de volgende pagina.

ABC
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Vervolg speluitleg van de vorige pagina.

Hé, er zitten zakjes met gemalen snoepjes en een USB-stick in mijn envelop!
Klopt, deze heb je nodig bij diverse vragen.

Categorie ‘Schuupe’
Bij de categorie ‘Schuupe’ moet je op pad. Denk hierbij aan de verkeersregels en de geldende fatsoens-
normen. En….. ‘Glaasje op, laat je rijden!’

Hoe en wanneer moet het originele vragenboekje weer worden ingeleverd?
Stop alle bladzijden van het originele boekje (dus geen kopie) op genummerde volgorde in de bijgeleverde 
snelhechter en vervolgens in de genummerde envelop.  Ook de USB-stick moet in de envelop worden 
ingeleverd. De bladzijden niet in de juiste volgorde inleveren betekent puntenaftrek. Lever de envelop in 
bij MFA Oelbroeck, tussen 23.00 uur en uiterlijk 23.30 uur.

Foto’s maken 
Elk team maakt tijdens het beantwoorden van de vragen of het maken van de opdrachten zelf foto’s. Een 
aantal van deze foto’s wordt gebruikt tijdens de feestavond op 14 januari, waarop de uitslag van Kwizzut 
bekend wordt gemaakt. Zet vijf gemaakte foto’s op de bijgeleverde USB-stick. 

Hoe laat is het nu eigenlijk precies?
De ’aftelklok’ op onze site www.kwizzut.nu is leidend voor het uiterlijke tijdstip van inleveren van het 
vragenboekje.

Wanneer weet ik of mijn team heeft gewonnen?
Op zaterdagavond 14 januari 2017 wordt de uitslag van Kwizzut 2016 in de Activiahal bekend gemaakt. 
Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt en is er een afsluitende feestavond.

Reglement
Meer informatie over Kwizzut 2016 is te vinden in het reglement dat op de website www.kwizzut.nu staat.

Noodnummer
Alleen in noodgevallen is de organisatie op 27 december 2016 tussen 18.00 uur en 23.30 uur bereikbaar op 
06-51769616. 
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We hebben de klinkers van onderstaande spreekwoorden en gezegden weggehaald.
Welk spreekwoorden en gezegden bedoelen we?

Zlshtklkjethstkttkthtnrgns

1.01 ONTKLINKERD

A

B

Schnmkrblfbjlst

C

Dptvrwtdktldthzwrtzt

D

Wnklgrftvrnndrvltrzlfn

E

Zlsdwrdsvrtwthzngstn

1.02 UITGEVLAGD

Welke vlag is dit?

A ABC

In welk jaar is deze afgeschaft?

B

Op welk continent speelde de Duivel een knikkerspel en liet hij zijn knikkers liggen?

1.03 STRONT AAN DE KNIKKER?

A

Op wiens graf is één van deze knikkers beland en er weer afgehaald?

B ABC

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens

Schoenmaker blijf bij je leest

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet

Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten

Reichskolonialflagge

1918

Australië

John Flynn (Flying Doctors)
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Kent u de plek van waar het eerste gemotoriseerde vliegtuig dat ooit vloog zijn testvluchten maakte? Als 
je midden vanaf de plek van waar deze testvluchten plaatsvonden met de gemiddelde snelheid van de 
langste testvlucht 49 minuten en 23 seconden door zou vliegen met kompasrichting 156,53 graden, waar 
kom je dan uit?

1.05 BESTEMMING ONBEKEND

Tom Dumoulin fietst een berg op met een lengte van 20 kilometer, met een snelheid van 10 km/uur.
Dan daalt hij gedurende 20 kilometer met een snelheid van 50 km/uur. Hoe hoog is zijn gemiddelde 
snelheid over het hele traject? 

1.04 UITGEREKEND

A

Wat moet er op de puntjes van onderstaande som staan?

√2 + √8 = √……  B

Welk woord hoort er op de puntjes te staan?

Dozijn² =  ……………….………. C

Hoeveel priemgetallen liggen er tussen 200 en 300?  D

Als je de letters van het alfabet cijfers geeft van 
0 t/m 25, wat is dan het product van deze cijfers? E

Hoe groot is op deze afbeelding de hoek X ? 

F

A

In welk jaar zijn de eerste F16’s door Nederland besteld (B) en hoeveel zijn er tot nu toe geleverd (C)?

B C

16 2/3 kilometer per uur

18

Gros

16

0

83 graden

Big Penguin Island of Nag’s Head Island of Little Penguin Island

1975 212
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Dit mag in Nederland niet (meer) gebruikt worden, 
maar wat zijn dit?

C

Cilindervormig glas met een diameter van 6 centimeter en een hoogte van 15 centimeter wordt tot de 
rand gevuld met bevroren water (ijs) en wordt in de zon geplaatst. Na een halfuur is de inhoud geheel 
ontdooid. Hoeveel millimeter staat het water na het ontdooien onder de rand?

1.06 RANJA ZONDER RIETJE

A

Hoeveel milliliter ranja kan er nog bij zodat het glas weer tot de rand gevuld is?

B

SS-generaal Reinhard Heydrich overleed in 1942. Waar is hij precies aan gestorven?

1.07 WIE WEETJES?

A

In het jaar 1989 gebeurde er iets speciaals op 6 juli om precies 1 uur 23 minuten en 45 seconden na 
middernacht. Welk bijzonder moment was dit?

B

Geef de twee straatnamen weer die bij het plan hiernaast horen.

1.08 PLAN

A1

A2

B

Wat stelt het tekentje (zwarte vierkantje) linksboven voor? 

12,39 millimeter

35 milliliter

Vuil en paardenhaar in zijn mild, bloedvergiftiging

De tijd en datum vormen een reeks: 01:23:45 6/7/89

Spikes of spijkers uit winterbanden

Breestraat

Taverne

Beeldje ‘drie mannen’
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De kerk van Sint Anthonis heeft een aantal glas-in-lood ramen. 
Door wie zijn de ramen in het priesterkoor ontworpen?

1.10 FRAAI RAAMWERK

Tussen 1800 en 1900 heeft Ledeacker tien pastoors gehad. Geef de namen van deze personen.

1.09 NAAR DE KERK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

ABC

ABC

En wie heeft de kruisweg ontworpen?

B

C

Wie heeft het glas-in-lood raam aan de rechterkant ontworpen (gezien vanuit de positie waarbij je met je 
gezicht naar het altaar staat)?

Leonardus Kerkhof

Petrus Huberts

Ignatius Gilessen

Henricus Raemakers

Johannes Berents

Petrus Jansen

Antonius van Geffen

Sebastianus van den Eijnde

Martinus van den Oever

Franciscus Manders

Henri Jonas

Jan Asperslag

Egbert Dekkers
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‘E-nummers’ is een hot thema bij velen. Er wordt veel over geschreven en er circuleren vele meningen 
over dit onderwerp. Hoe heet de Europese autoriteit voor voedselveiligheid die de toestemming geeft 
voordat een E-nummer op de markt gebracht mag worden?

2.01 E, E EN NOG EENS E

A

Welke twee E-nummers van de categorie kleurstoffen zitten in een volledig natuurlijke banaan? 

Wetenschappers voorspellen dat over vijf jaar in Nederland 125.000 hectare landbouwgrond verzilt zal 
zijn. Wereldwijd is dan circa 1,5 miljard hectare landbouwgrond onbruikbaar geworden. En dat terwijl de 
voedselvraag alleen maar toeneemt. Noem vijf groentes die beginnen met een Z en die op brakke grond 
gedijen. 

2.02 DE Z VAN ZILT

B1 B2

E-nummers kunnen natuurlijk stoffen zijn uit planten of dieren, of ze kunnen in een fabriek gemaakt 
worden. Waar staan de onderstaande E-nummers voor?

C1 C3

C2

E 330:

E 410:

E 300:

Synthetische E-nummers zijn stoffen die in het laboratorium gemaakt zijn. Wat is de verzamelnaam voor 
E-nummers die synthetisch gemaakt worden maar die ook in de natuur voorkomen?

D

1 4

2 5

3

Vroeger had je alleen maar keukenzout maar tegenwoordig vind je vele kleuren eetbare zouten. 
Geef van de onderstaande kleuren aan uit welke landen deze zouten komen.

2.03 DE Z VAN ZILT

A D

B E

C

Grijs:

Blauw:

Zwart:

Rood:

Roze:

EFSA

E 101 E 160 A

Citroenzuur

Johannesbroodpitmeel

Vitamine C

Natuuridentieke nummers

Zeekraal

Zeekool

Zeevenkel

Zilte Ruccola

Zeebiet/zeeaster

Frankrijk

Iran

Himalaya/Pakistan/India/Nepal

Hawai

Hawai
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“Neem 750 gram biefstuk van de haas, snij deze in dunne plakjes en dip die in 25 tot 30 gram meel en bak 
deze snel bruin in 3 eetlepels olie. Neem uit de pan en bestrooi het vlees met zout en zwarte peper. Neem 
een grote ui, versnipper deze en snij 50 gram champignons in plakjes. Bak de uien in hetzelfde vet en voeg 
daarna de champignons toe. Laat in de pan totdat dit mengsel zacht gaar is. Voeg 200 gram zure room toe 
samen met een eetlepel mosterd. Voeg daarna het vlees opnieuw toe en breng dit kort aan de kook. Strooi 
daarna ongeveer 2 eetlepels fijn gesneden peterselie over het gerecht.” 

Welk gerecht wordt hier bedoeld? 

2.04 VOLGENS RECEPT

A

Naar wie is dit gerecht vernoemd? 

B

ABC

2.05 GEHUSSELD

Hieronder staan 24 woorden. Alle woorden komen 1x terug in een titel van een kookboek. 
Elke titel bestaat uit 4 woorden. Welke titels zoeken we?

iets ik uw Groente
nieuwe en Dit gezondheid
wel aan Gezond Altijd
koken Franse prijsbewust De
plafond vieren keuken te
het Spaghetti lust voor

1

2

3

4

5

6

Boeuf Stroganoff

Alexandre Grigorevits Stroganov

Groente voor uw gezondheid

Spaghetti aan het plafond

Dit lust ik wel

Gezond en prijsbewust koken

De nieuwe Franse keuken

Altijd iets te vieren
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2.06 WERELDKEUKEN

Omdat we steeds meer reizen, komen we steeds meer in contact met andere voedingsproducten of 
andere manieren van koken. Van welke auteur komt de volgende frase: 
“Elk goed reisboek is niet alleen een verslag van wat de auteur zelf beleefde, maar ook een opwekking 
hem na te doen.”

Deze gerechten komen uit de volgende landen: Spanje – Schotland – Italië – Indonesië– Japan.  
Plaats de landen bij de juiste plaatjes en geef de naam van het gerecht.

2.07 DE GEVARIEERDE KEUKEN

ABC

A1

A2

Gerecht:

Land:

B1

B2

Gerecht:

Land:

C1

C2

Gerecht:

Land:

D1

D2

Gerecht:

Land:

E1

E2

Gerecht:

Land:

ABC

Arend den Doolaard

Criadillas of Rocky Mountain Oesters

Spanje

Haggis

Schotland

Casu Marzu

Italië

Kopi Luwak

Indonesië

Dojo Tofu

Japan
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2.08 GROEN IN DE BUURT

Welk lokaal gewas groeit hier? 

2.09 LEKKER ONLINE

Op de website van één van onze vele lokale restaurants staat de volgende frase “Mmmm écht lekker”. 
Welk restaurant is dit? 

2.10 GEZOEM

Bijen zorgen zoals bekend voor de bevruchting van alle soorten bloemen. Ook de bloemen van onze 
landbouwproductiegewassen. Er was veel ophef over bijensterfte. Dit heeft toentertijd een van de onder-
nemers in de Gemeente Sint Anthonis opgepakt met de opzet van een ‘bijen kunstmatige inseminatie 
centrum’ in samenwerking met de WUR. Hoe heet de eigenaar (voor- en achternaam) van dit bedrijf? 

Cichorei

Oele Tôn’s Gasterij

Herman Arts
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Hoe heet dit bijzondere instrument op de foto? 

3.01 DIT IS GEEN BLOKFLUIT! ABC

A

B

De artiest die verantwoordelijk is voor de soundtrack van de ‘zwarte’ jaren ‘70 film SHAFT, heeft ook een 
bijdrage geleverd aan de soundtrack van Kill Bill. Hoe heet deze artiest?

3.02 ZWARTE FILM?

A

Hoe heet de man op de foto?

C

Noem een opera - inclusief de componist - 
uit 1914 waar dit instrument in voor komt?

Wat is de titel van het nummer van deze artiest dat op de soundtrack van Kill Bill staat? 

B

ABC

ABC

Hoe vaak komt de meisjesnaam uit de titel van dit nummer terug in dit nummer?

C

Er staat een muziekstuk op usb met de naam Kwizzutmusic2016. 
Vijf nummers door elkaar, welke nummers zijn dit en wie zijn de uitvoerende artiesten?

Titel:                 Artiest:

3.03 POTPOURRI

A1 A2

B1 B2

C1 C2

D1 D2

E1 E2

ABC

Glasharmonica

Thomas Bloch

Die Frau ohne Schatten - Richard Strauss

Isaac Hayes

Run Fay run

Geen enkele keer, het nummer is instrumentaal

Absolute beginners David Bowie

Beat it Michael Jackson

(Ik ben) Joep Meloen André van Duin

De meeste dromen zijn bedrog Marco Borsato

Daddy Cool Boney M
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3.04 COCKTAIL TRIO?

Op deze en de volgende pagina staan drie muziekstukken. Noem de artiest en de titel van deze nummers.

A1

A2

Artiest:

Titel:

B1

B2

Artiest:

Titel:

Metallica

Nothing Else Matters

Queen

We are the champions
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Eind jaren‘70 lukte het een varken om het vliegverkeer rond Heathrow stil te leggen. 
Welke band heeft hier iets mee te maken? 

3.05 PIG IN SPACE!

C1

C2

Artiest:

Titel:

A

Aan welk album werkte deze band op dat moment?

B

Hoe vaak komt het woord ’pizza’ voor in de originele versie van André van Duins Pizzalied? 
(Mocht André toevallig het woord ‘pizza’s’ zingen, dan mag u die ook (als één pizza) meetellen)

3.06 EFFE WACHTUH...

Meerdere artiesten mogelijk

O sole mio

Pink Floyd

Animals

34 keer
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3.07 SNAP JIJ HET NOG?

De volgende zes cryptische zinnen beelden artiesten/bands met een titel uit. 
Noem naam van de artiest of band en de titel van het nummer. 

Zou deze beschaafde vereniging me echt pijn willen doen?

A1

A2

Artiest/band:

Titel:

Grootspraak in het weekend.

B1

B2

Artiest/band:

Titel:

In het begin was de natie in verwarring.

D1

D2

Artiest/band:

Titel:

Het is niet raar dat zij zo super snel gingen. 

E1

E2

Artiest/band:

Titel:

Deze voormalige munteenheid maakt het niks uit dat er geen kleur in zit.

F1

F2

Artiest/band:

Titel:

Deze onrustige arbeid sprak niet de waarheid.

C1

C2

Artiest/band:

Titel:

ABC

Culture Club

Do you really want to hurt me

Bløf

Zaterdag

Drukwerk

Je loog tegen mij

Genesis

Land of confusion

Normaal

Oerend hard

Frank Boeijen

Zwart wit
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Welke Sint Tunnisse band uit de Jaren ’60-’70 zien we op deze foto?

3.09 HERINNER JE JE DEZE NOG? ABC

A

Noem de drie bandleden.

B1 B3

B2

De persoon links en de persoon rechts op de foto hadden (destijds) een bijnaam. Wat zijn hun bijnamen?

C1 C2Links: Rechts:

3.10 VASTGEZET

Wie had zichzelf tijdens het Zomerconcert 2016 van Muziekvereniging Sint Cecilia (dat vanwege de regen
uiteindelijk niet doorging) opgesloten in het gemeentehuis?

3.08 GEZELLIGHEID...

Hoe heet de locatie waar deze foto is gemaakt?

A

Tijdens welk evenement was dit?

B

Welke Sinttunnisse zangeres presenteerde zich 
tijdens de editie van 2016 aan het publiek?

C

Op welke datum werd dit evenement in 2015 georganiseerd? 

D

Geldersoord

Op de Hoef

Julia Ypma

30 augustus

Crying Underwear

Henk Willems

John Brienen

Mat Arts

Ber Pub

Wethouder Roos Aben
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Welke bekende sportfiguur is hiernaast afgebeeld?

4.01 SPORTIEF STRIPFIGUUR

A

Uit welke strip serie komt dit plaatje?

B

Uit welk boek komt dit plaatje?

C

Geef bij zowel kolom A, B en C aan wat deze getallen betekenen!

HINT: De onderste rij is pas dit jaar toegevoegd, de eerste daarentegen 
dateert al van 1960….

ABC

4.02 GOOGLEN MET GETALLEN

A

B

C

Welke getallen moeten er op de plaats van de vraagtekens op de onderste 
rij worden ingevuld?

D Getal in de linkerkolom:

Getal in de middelste kolom:

Eddy Merckx

Asterix

Asterix en de Belgen

Aantal wedstrijden EK voetbal

Aantal doelpunten EK voetbal

Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd EK voetbal

51

108
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4.04 BALLENVRAAG

Bij welke sport wordt onderstaande bal gebruikt? 

Kennen jullie deze personen nog? Geef zowel de voor- als achternaam. 

4.03 UIT DE OUDE DOOS ABC

A          B       C      D           E

F          G      H      I           J

D I

E J

A

B

Hoe luidt de officiële naam van deze bal? 

ABC

B G

C H

A FRené Notten Bent Schmidt Hansen

Fred André Frans Körver

Co Adriaanse Cees van Kooten

Joop van Daele Jan Peters

Kalle Oranen Abe van den Ban

Hurling

Sliotar
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In de gemeente Sint Anthonis kwamen afgelopen jaar een meervoudig Wereldkampioen en een Olympiër 
van Rio 2016 wonen. Over wie hebben we het? Geef de voor- en achternamen.

4.05 NIEUWKOMERS

FAST speelde dit jaar voor het eerst in Sint Anthonis in de Activiahal een competitiewedstrijd volleybal in 
de Eredivisie. 
Op welke datum werd deze wedstrijd gespeeld? 

4.06 REGIONAAL TOPTEAM!

A1

A

A2

ABC

ABC

In welk dorp wonen ze? 

B1

B2

De persoon ingevuld bij vraag A1 woont in:

De persoon ingevuld bij vraag A2 woont in:

Welke tak van sport beoefenen ze? 

C1

C2

De persoon ingevuld bij vraag A1 beoefent de sport:

De persoon ingevuld bij vraag A2 beoefent de sport:

Wie was de tegenstander in deze strijd?

B

ABC

Welke zes speelsters begonnen er in het team van FAST in de basis?

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Wat was op dat moment de gemiddelde leeftijd van deze basisspeelsters? (afronden op één decimaal)

D

Hoeveel bezoekers kwamen er op af? Omcirkel het juiste antwoord op deze vraag.

E1 E2 E3300-400 mensen 400-500 mensen 500-600 mensen

Jeffrey Herlings

Sjef van den Berg

Oploo

Sint Anthonis

Motorcross

Handboogschieten

19 oktober 2016

Regio Zwolle Volleybal

Esther Cramer

Joska Fransen

Nynke Rovers

Shannon Gerhardt

Lynn Blenckers

Steffie Janshen

23,8
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4.09 TOCH EEN BEETJE JAMMER!

Het is spelers van DSV nooit gelukt wat Frans Cuppers als allereerste voor Excellent wel lukte!
Wat wordt hier bedoeld? 

Welke coureur behaalde, ondanks dat hij bij lange na niet meer dezelfde snelheid haalt van weleer, 
opnieuw goud op de Paralympische Spelen van 2016? Geef zijn voor- en achternaam (A) en het onderdeel 
(B) waarop hij een medaille veroverde. 

4.07 HARDRIJDER?

A ABC

B

De roots van deze jonge Olympiër liggen in Sint Tunnis.

In welke straat in St.Tunnis of ‘t Leker woont zijn opa?

4.08 TALENTEN IN DE DOP

A1

Welke sport beoefent deze jongen?

A2

Ook van dit jonge talent liggen de roots dichtbij.

In welke straat in St.Tunnis of ’t Leker woonden haar ouders toen zij werd geboren?

B1

Welke sport beoefent zij?

B2

Alex Zanardi

Tijdrit handfiets 20 kilometer

Duizend Monnikenstraat

Skeleton

Randweg

Volleybal

Een doelpunt scoren in de Derde Klasse KNVB
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Waar zijn deze afbeeldingen een onderdeel van?

4.10 PLAATJES

B

A1

A2

A3

Wat hebben deze drie op sportgebied met elkaar te maken?

A2 en A3 zijn sponsoren van Duvaria (A1)

Logo Duvaria Logo Kempen Küppers

Logo schoenmaker Hendriks
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Ken je ze nog? Via een landelijke bedrijf werden onderstaande figuren aangeboden.
Door welke winkel werden ze uitgegeven? 

5.01 KINDER MERCHANDISE

Weet jij aan de hand van onderstaande gedeeltelijke speluitleg over welk spel wij het hebben? Passages 
zijn niet letterlijk overgenomen maar in andere bewoordingen vastgelegd.

Iemand die iets te koop aanbiedt, draait de kaart die bovenaan ligt om. Bij het bod mag je grootspreken. 
Elk nieuw bod moet beter zijn dan het vorige.

ABC

5.02 SPELLEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN

A

B

ABC

Hoe heten deze poppetjes als collectief?

Hoe heten onderstaande figuren individueel? 

C1 C2 C3 C4

A

Het vervoermiddel mag je alleen schuiven. Weg uit de verkeersopstopping!

B

Alle deelnemers spelen gelijktijdig. 12 kaarten, enig in zijn soort, komen naast elkaar te liggen.

C

Als je jezelf verplaatst hebt, mag je je niet meer bewegen.

D

Emté, Jan Linders, Boni, Coöp

Funky Beans

Pea of Pia

(of Dunno)

Cutie Emo Shirly

Koehandel

Rush Hour, Smart Driver of Traffic Jam

Set

Twister
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A

Pokemon Go werd dit jaar een enorme hit. 
Je ziet hieronder een gedeelte van drie verschillende Pokemon’s. Welke Pokemon’s zijn dit? 

5.03 GOTTA CATCH EM ALL!

B C

De inspiratiebron voor de bedenker van Pokémon is de natuur. Veel Pokémon-figuren lijken dan ook in 
uiterlijk en gedrag op echte dieren en planten. 
Bepaal van onderstaande dieren de bijpassende Pokémonnaam. 

D E F

ABC

5.04 SNOEPJE?

In de Kwizzut-envelop zitten 4 zakjes bijgeleverd met in elk zakje een deel van een gemalen snoepje. Welk 
snoepjes bedoelen we? Per antwoord het A-merk benoemen.

A

B

C

D

Articuno Kabutops Slowbro

Shellder Pinsir Scyther

(RedBand) Stophoest

Weerters Echte / Werther’s Original (Storck)

(Bonbons) Napoleon

M&M (M&M’s choco) / Smarties (Nestlé ook goed)
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De idolen van vroeger kende je van de radio en van tv. Tegenwoordig zijn de Youtubers de nieuwe helden. 
Hieronder een lijstje van Youtubers waar veel jongeren tegenwoordig fan van zijn. Om het niet te makkelijk 
te maken hebben we namen of gedeeltes van namen geblokt.

1.                   en Maureen
2. Jordi van 
3. Thomas, Stefan en Giel
4. Nikkie 
5. Nesim en 

Achterhaal per bovengenoemde Youtuber de juiste namen.

5.05 NIEUWE SUPERSTERREN?

A1

A2

ABC

Geef van de bovenstaande Youtubers aan hoe hun YouTube-account heet. 

A3

A4

A5

B1

B2

B3

B4

B5

Geef aan hoeveel subscribers bovenstaande Youtubers op dit moment hebben. 

C1 C4

C2 C5

C3

Beschrijf in enkele woorden wat voor soort video’s bovenstaande Youtubers maken. 
Noteer het antwoord op de volgende pagina (antwoord D1 t/m D5)

Eveline

den Bussche

Giel

Nikkie de Jager

Qucee of Quentin

EvelineMaureenNL (Eveline Maureen)

Kwebbelkop

StukTV

NikkieTutorials

Supergaande

327.524

5.990.945

1.263.738

6.070.177

224.649
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D1

D2

D3

D4

D5

Antwoorden op de vraag op de vorige pagina.

Vul de ontbrekende woorden in. 

Youtuber Willem Vink uit .....A..... haalde dit jaar 3x de nationale pers. De eerste keer was hij backstage bij 
het .....B..... van .....C...... Samen met zijn maatje .....D..... (voor- en achternaam) wist hij met een hesje van 
.....E..... en een camera de beveiliging te misleiden. De tweede keer dat hij in het nieuws kwam waren de 
reacties minder positief en moest hij door het stof. Desondanks werd deze video wel het vaakst bekeken, 
ruim .....F..... keer. Hierin reisde hij van .....G..... tot .....H..... mee op het dak van een .....I...... Op .....J.....  
(datum) herhaalde hij zijn truc met het hesje. Dit maal kwam hij binnen bij de wedstrijd .....K..... (beide 
clubs noemen).  De thuisclub deed aangifte wegens .....L...... 

5.06 OPGEVALLEN!

A G

B H

C I

D J

E K

F L

ABC

Knutsel tutorials

Gaming

Rare opdrachten

Make-up tutorials

Pikante vragen (pranks, soc. experimenten, interviews, vloggers, challenges)

Sambeek Nijmegen Heijendaal

Kampioensfeest / kampioenschap / inhuldigen Mook Molenhoek

PSV Trein

Teun Peters 15 september

Fox Sports Feyenoord - Manchester United

845.000 Huisvredebreuk of overtreding huisregels
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Snapchat is één van de populairste apps van dit moment. Door foto’s en video’s te maken/delen kun je 
zogenaamde Snapchat Trofeeën vrijspelen. Wanneer ontvang je onderstaande trofeeën? 

5.07 SNAP JIJ HET NOG?

A

B

C

D

Buiten spelen is gezond. Binnen de Kwizzut-grenzen Ledeacker en Sint Anthonis kennen we meerdere 
speeltuinen. Noem de straat waar onderstaande speeltuinen zich bevinden.

5.08 BUITEN SPELEN ABC

A B

C D

10x gewisseld tussen de camera’s

tussen 4 en 5 uur ‘s nachts een foto gestuurd

1000 selfies

10x een screenshot gemaakt

Hanenspoor

Marten Peetershof

Antoniuspark

De Lange Loop
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Ook binnen de dorpsgrenzen van Sint Anthonis en Ledeacker kun je Pokemon spelen!
Wat is de naam van de gym(s) van Ledeacker? 

5.09 GO!

Wie is de maker van de Pokestop aan de Lepelstraat?  

B

A

Maak een selfie bij de Pokestop die het dichtst in de buurt van de kerk van Sint Anthonis ligt. 
Zet deze foto op de USB Stick onder de naam:

‘5.10 Pokestop A [teamnr]’ (vul je eigen teamnummer hier in)
 

Maak ook een selfie bij de Pokestop die het dichtst in de buurt van de kerk van Ledeacker ligt.  
Zet deze foto op de USB Stick onder de naam:

‘5.10 Pokestop B [teamnr]’ (vul je eigen teamnummer hier in) 

5.10 GO AGAIN!

Aan de oevers van ‘t Leecke of aan de oevers van ‘t gym

Wim Rijvers
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Van wie zijn deze kijkers? 

6.01 KIJKERS

Maak de som door gebruik te maken van de aantallen: 

Poten van een garnaal + Halswervels van een giraf x draagtijd van een ezel in maanden – alle tenen van 
één papagaai : (vleugels van een mug x harten van een worm) + kieuwspleten van een rog =

Wat is de uitkomst van deze som?

6.02 SOM DER DELEN

A

B

ABC

C

Galago

Knoflookpad

Panterkameleon

98,6
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Welke hondenrassen zijn dit en wat is de oorspronkelijke functie van elk van deze rassen?

6.03 BLAFFERS

Ras:

Functie:

A1

A2

Ras:

Functie:

B1

B2

Ras:

Functie:

C1

C2

Vul de juiste dierennamen in (het getal tussen haakjes is het aantal letters van het antwoord):

6.04 NADENKERTJES

A

B

C

D

E

Dier op de kermis (4) 

Abraham voor 100 jaar (5)                      

Voor twee dieren zit er vermaak in (3,2,4,4)

Vlaams knaagdier (12)  

Dit dier zit voor de leeuw (6)                 

ABC

Braque Francais Cascogne / Bracco Italiano

Jagen, gezelschapshond

(Ph)Faraohond/Cirnelo dell’Etna/Podenco Canario

Konijnenjacht

Kaukasische owcharka

Hoeder van kuddevee

Rups

Leeuw

Kat en muis spel

Boomeekhoorn

Kreeft
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Welke schilders hebben onderstaande schilderijen gemaakt en wat is de naam van de doeken?

6.05 SCHILDERACHTIG ABC

Schilder:

Titel:

A1

A2

Schilder:

Titel:

B1

B2

Bij onderstaande logo’s is gebruik gemaakt van een dier in het beeldmerk. Om welke merken gaat het? 

6.06 BEELDMERK ABC

C1 C4

C2

C3

C5

C6

Barend Cornelis Koekkoek

Bosgezicht, Forest scene

Aelbert Cuyp

Rivierlandschap met ruiters

Pelican Rouge Gazelle

Saab Kangaroos

Bacardi Stichting Dierennood
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6.07 KAT(ACH)TIG

Geef de namen van onderstaande katachtigen:

ABC

A B

C D

E F

G H

Caracal of woestijnlynx Serval

Ocelot of pardelkat Rode lynx

Oncilla of tijgerkat Sneeuwpanter, luipaard of irbis

Nevelpanter Jagoearundi of wezelkat
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6.08 BUITENLANDS?

‘España’ en ‘agapornis personata opaline cinnamon’ lijken geen connectie te hebben met Sint Anthonis. 
Toch is dit wel het geval. Welke connectie zoeken we?

6.09 UITSTAPJE

Waar gingen Irma, Lynn, Romy en Lieke naar toe?

A

Wanneer hadden deze meiden dit uitstapje?

B

6.10 AFGELAST!

Wat ging er niet door op 7 december 2014?

Jan Kroon, lid KleZaTro behaalt goud bij wereldtentoonstelling in Almeria (Spanje)

Brabantse Kampioenschappen Dressuur Schijndel

29, 30, 31 januari 2016 (één van deze dagen is ook goed)

Kleindierenmanifestatie Pels en Pluim / Dierenbeurzen Mill en Sint Anthonis
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Op 1 Januari 2016 werd om 11.15 uur door het beroemde Wiener Philharmoniker het nieuwjaarsconcert 
ingezet.  Wat was het derde muziekwerk (A) dat ze speelden en wie was daarvan de componist (B)? 

7.01 MUZIKAAL NIEUWJAAR

Wie is de schilder (A) van onderstaand schilderij, wat is de naam van het schilderij (B) en in welk jaar in het 
geschilderd (C)? Let op: er is maar een deel van het schilderij afgebeeld.

ABC

7.02 KUNSTIG WERK

A

B

A

B

ABC

C

Hou mij niet voor de gek met kwalen/ waarvan niemand de namen durft te noemen/ leg mij niet in een 
bed tussen kwijlende kinderen die van ouderdom niet weten wat ze zeggen/ klop mij geen geld uit de zak 
voor nutteloze uren in chique klinieken/ veeg je voeten en wees welkom.

Dit is een strofe van een gedicht. Wat is de titel (A) van het gedicht en wie is de dichter (B). 

7.03 OP RIJM? ABC

A B

Jeroen Bosch heeft dit jaar heel veel aandacht getrokken. Er zijn nog steeds discussies 
over kleine details die in zijn werken voorkomen. Een van de onderwerpen is het 
raadsel welke letter of welke letters er op het logootje staat van de messen die 
op verschillende van zijn schilderijen voorkomen. Heel recentelijk is men het eens 
geworden over het antwoord. Welke letter of welke letters staan er op dit logo? 

7.04 HET ZIT ‘M IN DE DETAILS

Bij welke gebeurtenis in 1960 in Amerika gaf de televisie voor het eerst tegelijkertijd twee beelden weer? 

7.05 DUBBEL BEELD

Weaner Madl’n Walzer Op. 388

Carl Michael Ziehrer

Salvador Dali

La Gare de Perpignan

1965

Dood Eddy van Vliet

M

Debat tussen J.F. Kennedy en R. Nixon
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7.06 DYNAMISCH GEBOUW ABC

Wat is de naam van dit (deels afgebeelde) gebouw?

A

Hoe heten de twee architecten van dit gebouw?

B1

B2

Welke bekende president heeft naast dit mooie gebouw gewoond?

C

Na 17 februari komt normaliter 18 februari. Dit was niet overal zo halverwege de 18de eeuw. In welke twee 
landen ging de kalender in een van deze jaren van 17 februari de volgende dag naar 1 mei? 

7.07 DE TIJD VLIEGT

7.08 NAAKTWERK ABC

Van welke lokale kunstenares is dit (deels afgebeelde) werk?

Juul Baltussen heeft recentelijk een heel mooi kunstwerk gemaakt in de vorm van een ‘kakstoel’ als 
hommage aan Jeroen Bosch. Dit prachtige werk is zowel in Oploo als in Sint Anthonis tentoongesteld in 
2016. Welk voorwerp vind je aan de top van het kunstwerk tussen de kogel en het vaantje?  

7.09 TE KAKKEN GEZET

1 2

M

Het dansende huis

Franc Gehry

Vlado Milunic

Havel

Luchtschip

Finland

Miriam Janssen-Meulepas

Zweden
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In Oele Ton’s Gasterij wordt iedere jaar gedurende de winterperiode maandelijks door de Kunstkring 
Sint Antonis een Cultureel Café georganiseerd. 

Welke vier kunstenaars deden mee tijdens het Cultureel Café van oktober 2016?
 

7.10 CULTUREEL DRANKJE DOEN

A1

A2

ABC

Welke band zorgde deze avond voor de muzikale omlijsting?

A3

A4

B

Frank van Kalleveen

Ceci Verbaarschot

Saskia Gerritsen

Liesbeth Geenen

Chase-4
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Zet de juiste namen bij onderstaande houtverbindingen.

8.01 VERBONDEN

Jan wil een schuurtje gaan bouwen. Hiervoor moet hij 2300 kg stenen, 750 kg metselzand en 200 kg 
cement halen. Hij koopt alle spullen bij één bouwmarkt. Jan heeft een tandemas aanhangwagen met een 
leeggewicht van 390 kg en een laadvermogen van 980 kg. Zijn auto heeft een leeggewicht van 1600 kg en 
een laadvermogen van 500 kg.

Hoe vaak moet Jan minimaal rijden om alle materialen thuis te krijgen, zonder het risico op boetes?

8.02 SHOPPEN BIJ DE BOUWMARKT

A

A B

C D

E

F

D E

F

G

B

Welk rijbewijs heeft Jan nodig? 

Deuvel pen gat verbinding Blinde pen gat verbinding

Messing en groef Scharnierhol

Duivejager

Kalksponning

Kloostersponning

3 keer

Rijbewijs B



Handige Harry’sPagina 38

Piet heeft een tweedehands Italiaanse auto gekocht en heeft allerlei elektrische problemen met deze 
wagen. Kun jij Piet helpen? Omcirkel steeds het juiste antwoord van de meerkeuzevragen hieronder.

8.03 ITALIAANTJE

A1

B1 = claxon
E1 = richtingaanwijzer L.V.
E2 = richtingaanwijzer L.A.
E3 = richtingaanwijzer R.V.
E4 = richtingaanwijzer R.A.
E5 = remlicht L.
E6 = remlicht R.
E7 = mistachterlicht
E8 = mistlamp L.V.
56 = hoofdlichten

E9 = mistlamp R.V.
E10 = kleinlicht L.
E11 = achterlicht L.
E12 = kleinlicht R.
E13 = achterlicht R.
E14 = kentekenlicht
E15 = hoofdlicht L.
E16 = hoofdlicht R.
G1 = accu
56a = grootlicht

H1 = R.A.W. controlelamp 1
H2 = R.A.W. controlelamp 2
H3 = mistachterlicht-controlelamp
H4 = grootlicht-controlelamp
K1 = knipperautomaat
K2 = claxonrelais
K3 = mistlamprelais
Z = zekering
S = schakelaar
56b = dimlicht

In de verlichting van een voertuig zit een storing: het contact in schakelaar S5 heeft een oneindig hoge 
weerstand. Welk onderdeel werkt nu NIET meer? 

A2

de claxon

de mistlampen de richtingaanwijzers

de remlichten

Bij een voertuig is zekering 11 doorgebrand. Welk deel van de verlichting werkt NIET meer?

de hele hoofdverlichting het grootlicht van de rechter-koplamp

het kleinlicht van de linker-koplamphet dimlicht van de rechter-koplamp

Bij een voertuig is lamp E12 stuk. Heeft dit gevolgen voor de andere verlichting? 

Ja, de controlelamp van S3 gaat branden Ja, zekering 7 brandt door, waardoor de 
verlichting achter niet meer werkt

Nee, de rest van de verlichting blijft gewoon 
brandenJa, de lampen E13 en E14 gaan feller branden

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4
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Wat is dit? 

8.04 VOOR DE KANTOORLUI

A

Waarom is het hoekje van bovenstaand voorwerp schuin afgesneden? 

B

Welke computer bevatte 18.000 buizen, 70.000 weerstanden, 10.000 condensatoren 
en 6000 verschillende schakelaars? 

C

Van welke computer is onderstaand opstartscherm?

D

Welk computerspel is dit?

E

Ponskaart

Om ze goed op een stapel te kunnen leggen, verder geen functie voor ponskaartlezer

ENIAC

Commodore 64

PACMAN
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8.05 LAS-TIG?

Beantwoord de onderstaande meerkeuzevragen door het juiste antwoord te omcirkelen.

Wat is de juiste reden dat aluminium met wisselstroom wordt gelast?

Het vermindert de kans op porositeiten Verbetert het doorlassen

Omdat wisselstroom een reinigende 
werking heeftMaakt het lassen in positie mogelijk

Welk beschermgas of beschermgasmengsel wordt niet gebruikt bij het MAG-lassen?

Argon Argon + zuurstof

KooldioxideArgon + koolstofdioxide

Welke afbeelding van stroom-spanningskarakteristieken met ijklijn hoort bij een lastoestel voor het 
TIG-lassen?

Welk van onderstaande laspoprocessen is geen druklasproces?

Stiftlassen Afbrandstuiklassen

PuntlassenOnderpoederlassen

Welke invloed hebben de elementen fosfor en zwavel op de eigenschappen van staal?

Ze verlagen het smeltpunt van het staal

Ze verbeteren de lasbaarheid van het staal

Ze verbeteren de mechanische 
eigenschappen van het staal

Ze zorgen voor minder goede eigenschappen 
van het staal

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1 C2 C3 C4

D1

D2

D3

D4

E1

E2

E3

E4
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8.06 VONKENTREKKERS

Beantwoord de onderstaande meerkeuzevragen door het juiste antwoord te omcirkelen.

Welke waarde heeft R2 in het onderstaande schema? 

4 Ω

In de afbeelding hiernaast zie je een poortschakeling.
Welke waarheidstabel hieronder is juist? 

2 Ω

8 Ω

6 Ω

S
b

a

Wat is een voordeel van het gebruik van aardlekautomaten in vergelijking met een aardlekschakelaar? 

Bij kortsluiting schakelt een aardlekautomaat sneller uit. 

Bij een lekstroom naar aarde wordt maar één groep uitgeschakeld.   

Bij gebruik van aardlekautomaten zijn meer aansluitpunten per groep mogelijk. 

Een aardlekschakelaar schakelt pas bij 50 mA uit en een aardlekautomaat al bij 30 mA. 

A1

A2

A3

A4

B1 B2 B3 B4

C1

C2

C3

C4

Vanwege foutieve afbeelding geen 
juist antwoord mogelijk.



Bij een 4-cilindermotor is de slag 85 mm en de boring 74 mm.  
Wat is de cilinderinhoud van deze motor in cc (afgerond in een heel getal)? 
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8.07 CILINDERKENNIS

Hieronder staat de afbeelding van de krukas van een motor. Hoeveel cilinders heeft deze motor? 
Omcirkel het juiste antwoord.

1 - 2 - 4 - 3 1 - 4 - 3 - 2

1 - 2 - 3 - 41 - 3 - 4 - 2

5

4

9

6

Hieronder zie je het arbeidsdiagram van een 4-cilindermotor. Wat is de ontstekingsvolgorde van deze 
motor? Omcirkel het juiste antwoord.

arbeid uitlaat inlaat compressie
compressie arbeid uitlaat inlaat
uitlaat inlaat compressie arbeid
inlaat compressie arbeid uitlaat

          0o                180o     360o                        540o                720o

Cilinder 1
Cilinder 2
Cilinder 3
Cilinder 4

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

1462



Beantwoord de onderstaande meerkeuzevragen door het juiste antwoord te omcirkelen.

Wat is de dagmaat van onderstaand raam? 
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Wat is de standaarddikte van een stompe binnendeur?

8.08 KOZIJNEN EN DEUREN

366 mm

121 mm

433 mm

500 mm

Wat is de juiste benaming voor de onderstaande raamverbindingen? 

A1

A2

A3

A4

Enkele penverbinding

Dubbele slisverbinding

Slobgatverbinding

Enkele slisverbinding

B1

B2

B3

B4

Toesteek

Sparing

Verkenning

Verjonging

C1

C2

C3

C4

Wat is de juiste benaming voor de aangegeven 5 mm in de onderstaande afbeelding?

42 mm34 mm 46 mm38 mmmD1 D3D2 D4

1462



Jan wil gaan beginnen met metselen. Hij gebruikt metselprofielen 
zoals op de hiernaast geplaatste afbeelding.

Hoeveel schoren zijn er nodig om deze twee profielen te stellen?
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8.09 STEEN VOOR STEEN

Aan de breedte van een steen Aan de lengte van een steen

Aan de dikte van een steen

D1

D2

D3

A

Met welk hulpmiddel worden de schoren bij deze profielen 
aan de onderzijde bevestigd? 

B

Jan metselt volgens het verband zoals hiernaast is 
afgebeeld. Hoe heet dit verband?

C

Waaraan is de dikte van een steensmuur gelijk? Omcirkel het juiste antwoord.

Omdat de stenen na droging van de specie 
nog verzakken  Omdat een rollaag gemakkelijker te maken is 

Omdat er dan geen water op blijft staan Omdat de stenen niet overal even breed zijn 

E1

E2

E3

E4

Waarom is het beter om een gemetselde tuinmuur aan de bovenzijde schuin af te laten lopen?
Omcirkel het juiste antwoord.

Smetten op de stenen

Uitgedroogde voegspecieKrimpende voegen 

F1

F2

F3

F4

Jan wil gaan voegen. Er is meer voegspecie nodig dan in één keer kan worden aangemaakt.
Wat kan het gevolg zijn als er hier niet juist wordt afgemeten? Omcirkel het juiste antwoord.

Kleurverschil in de voegen  

4

Klamp of klis

Staand klezoorverband



Beantwoord de onderstaande meerkeuzevragen door het juiste antwoord te omcirkelen.

Jeanine heeft een huis gekocht en slaat aan het klussen. Waarmee moeten de naden van gipskartonplaten 
worden dichtgemaakt voordat deze binnenwand kan worden afgewerkt?
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8.10 SCHILDERKLUS

Hieronder zie je een bouwtekening van een woning. Deze hoort bij de vragen 8.10 B en 8.10 C die op de 
volgende pagina staan.

Met gipshoudend vulmiddel

Met kalkpleisterMet epoxymortel

A1

A2

A3

A4

Met cementmortel



Onderstaande twee vragen horen bij de bouwtekening van de vorige pagina.

In het bestek staat dat er licht eiken binnendeuren in de woning moeten komen. Deze moeten besteld 
worden. Hoeveel binnendeuren moeten er volgens de bouwtekening besteld worden? Tel de kastdeuren 
NIET mee! 

Handige Harry’sPagina 46

Jeanine moet het plafond van slaapkamer 2 schilderen. Wat zijn hiervan de afmetingen? 

De lakverf van kunstharsdispersie op basis 
van acrylaat 

De lakverf op basis van epoxy De lakverf op basis van alkydhars  

De lakverf op basis van chloorrubber  

D1

D2

D3

D4

62 84B1 B3B2 B4

4630 x 5400 mm 3040 x 2043 mm 4437 x 2055 mmC1 C3C2

Tijdens een periode met zeer strenge vorst heeft Jeanine verschillende bussen lakverven in een 
onverwarmde loods laten staan. Welk soort lakverf is bevroren en NIET meer te gebruiken? 
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Het pad naar de Activiahal...
Hoeveel rechthoekige grijze steenvlakken tel je op weg naar de 
ingang van de Activiahal?

9.01 DAT IS NOG ‘NS EEN BINNENKOMER!

9.02 ‘DAYS ONLY AS GREY AS YOU ALLOW THEM TO BE’

A

B

ABC

9.03 PUUR NATUUR

Wat is de afmeting (in centimeters) van één rechthoek?

Vanaf welke straat kun je deze wijze tekst bewonderen?

Na hoeveel meter kun je onbespoten groente kopen?

15

150 x 150 cm (marge 2 cm)

Kempensbos

100 meter
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9.04 OP DE POST

9.05 ANNO...

Social media kan er niet aan tippen… een ‘ouderwetse’ brief of een persoonlijk kaartje. Waar doe jij ze op 
de post? Noteer per brievenbus de straatnaam/straatnamen waar hij staat.

A

C

B

D

Van welk jaartal is deze Hoeve?

ABC

Alexandriëstraat Zandseveldweg

Dorpsstraat Jutta van Nassaulaan

1740
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9.06 NET NIE...

De (interne) Kwizzut-fotograaf had haar dag niet. Zet het gehele bedrijfs/gevelbord van onderstaande 
bedrijven op de foto en sla deze foto’s (met vermelding vraag 9.06 A, B, C, D en E) op op de bijgeleverde 
USB stick.

9.07 HULP BIJ STORING

9.08 TEL UIT...

A B C D E

Welk nummer (A) bel je voor welke storing (B)?

A

B

Wat is de som van de getallen onder de wandelaar?

0485-454823 of 06-10947655

Rioolstoring (of storing drukriool / riool verstopt)

85 of 213
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A B

C D

9.09 27-12...KWIZZUT!

27-12...Inmiddels dé datum waarop jaarlijks de dorpskwis Kwizzut plaatsvindt. Deze cijfers zijn vertaald in 
Lekerse en Sinttunnise adressen. Welke adressen bedoelen we?

ABC

Dorpsstraat 27 Lepelstraat 12

Mr. Bergholtzstraat 27 Noordkant 12
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9.10 EN DE HEKKENSLUITER IS...

A B

C

Welke families (noem de achternamen) wonen achter deze hekwerken? 

ABC

Hendriks (Hoefstraat 40) Jozephs (Nullen 3)

Smits-vd Mortel (De Staat 37)
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Wie staat op deze foto (A)? Ter gelegenheid van welk 
evenement werd deze foto gemaakt (B)? En op welke 
datum werd deze foto gemaakt (C)? 

10.01 OVER DE CATWALK

A

10.02 ONTDEK JE PLEKJE

ABC

Wat is het adres van de ruimte op deze foto (A)?
En wat was de naam van dit gebouw (B)?  

A

B ABC

B

C

10.03 KAMPIOENSTEAM

Dit team van DSV was één van de genomineerden voor sport- en cultuurprijs ‘Ut Pèèrd’2016. 
Wat zijn de namen van de jongens (van links naar rechts!) op de foto?  

1

2

ABC

3

4

5

6

7

8

Katrien Janssens

Sint Anthonis Kunstdorp

4 september 2016

Noordkant 19A, Sint Anthonis

Manege Urena

Jasper Jansen

Mika Dekkers

Luca Daverveld

Daye Traore

Tim Sommers

Sjef Cornelissen

Finn van der Sterren (onder)

Eef van de Goor (boven)
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10.04 BEKEND?

Het is 1950! Wie staat er op deze foto? 

ABC

10.05 CALAMITEIT?

Een ongeluk bij Jan Linders! Diverse mensen met 
brandwonden werden geëvacueerd. Op welke datum 
vond dit ‘ongeluk’ plaats?

10.06 UIT DE OUDE DOOS

Welke personen staan (van links naar rechts) op deze 
foto?

ABC

1

2

3

Jan Pennings

3 september 2016

Schoolhoofd W. Christiaans

Pastoor R. Lamers

Hoofd lagere school T. Pollemans
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10.08 FAMILIEPLAATJE

Een bekende Sinttunnisse familie! Welke familie 
is dit (A) en wie staan er (van links naar rechts) op 
deze foto (B)?

10.07 SPORTIEVE TYPJES

Voetbal, volleybal of korfbal? Welke sporters 
staan (van links naar rechts) op deze foto?

ABC

1

2

3

4

5

6

Bovenste rij:

7

8

9

10

11

Onderste rij:

A

B

ABC

Piet Gieben Eric Cornelissen

Martien Swinkels Harrie van Els

Mark van Loosbroek Gerard van de Bosch

Jan-Willem Goossens Bobby  Jilesen

Ger Bastiaans Mat van Els

Arthur Hendriks

Familie van Kempen

Cor, Anna, Jo, An, Sjaak, Johan, Huub
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10.09 OP DE BUIS ABC

We zijn op basisschool Berg en Beek! Voor welk 
TV-programma werden hier tv-opnames gemaakt? 

10.10 SCHILDERWERK

Wat is het adres van het atelier op deze foto (A)? 
En van wie is dit atelier (B)?  

A

B ABC

Zappsport

Lepelstraat 3

Saskia Weerepas
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11.01 IN DE STEIGERS

In 2016 is de kerk van Sint Anthonis gerestaureerd. Voor welk bedrag is deze restauratie begroot (A)? 
En welk deel van deze kosten neemt de parochie zelf voor haar rekening (B)? 

A

B

11.04 IN BEWEGING

Afgelopen jaar zijn basisschool Willem Christiaans en basisschool Berg en Beek gefuseerd tot basisschool 
Leander. Hoeveel leerlingen maakten de overstap van de basisschool uit Ledeacker naar Sint Anthonis (A)? 
Wat was het maximaal aantal leerlingen dat ooit tegelijkertijd op Willem Christiaans les volgde (B)?

11.03 SCHOLENFUSIE

A

De gemeente Sint Anthonis heeft besloten te investeren in bijen. 
Wat is de economische waarde van de bij voor Nederland? 

11.02 GEZOEM

A

Hoeveel kilometer wegberm gaat de gemeente Sint Anthonis 
dit jaar verschralen en opnieuw inzaaien? 

B

B

In 2016 presenteerde Natuurlijk Sint Anthonis 13 fiets- en wandelroutes door de prachtige gemeente Sint 
Anthonis. Wat is de totale lengte van deze 13 routes in kilometers? 

476.000 euro

160.000 euro

800 miljoen euro

26,9 kilometer

42 116

279,4 kilometer
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Zes personen vierden dit jaar hun jubileum bij EHBO-vereniging Het Zwaluwstaartje. 
Samen waren zij 215 jaar lid! Geef de namen van deze jubilarissen met daarbij het aantal ‘dienstjaren’. 

Naam:          Aantal jaren lid:

11.05 HULPVERLENERS IN HET ZONNETJE

1

2

Diverse sporters uit onze gemeente hebben dit jaar een nationale, Europese- of wereldtitel binnengehaald. 
Noem er drie! 

11.06 TOPPERS!

Ivan, Marijn, Max  en Tycho verzamelden handtekeningen 
voor de aanleg van een skatebaan in Sint Anthonis. 
Hoeveel handtekeningen zijn exact verzameld?

11.07 SKATERAMP

3

4

5

6

1

2

3

ABC

ABC

Jo Hendriks

Mia de Kleijnen

Marjo Esser

Pieter Verstraaten

Cor van Zutphen

Arnold Peeters

25

25

35

40

40

50

Jeffrey Herlings

Robin Fick

Fleur van Dijk

308



‘Journalisten leggen te veel nadruk op de slechte tijden, terwijl ze ook het goede zouden moeten benoemen.’ 
Welke lokale student heeft deze kritiek dit jaar geuit (A)? En welke prijs won deze student dit jaar (B)? 

11.08 JONG TALENT
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A

B

Dit jaar overleed ‘de kleine Michelangelo van Sinttunnis’! Samen met zijn gezin vormde deze bewonderens-
waardige man een muziekgezelschap. Wie was deze man (A)? En hoe heette zijn muziekgezelschap (B)? 

11.09 OUD TALENT

A

B

ABC

ABC

Sint Anthonis innoveert: de gemeentewerf wordt sinds dit jaar verwarmd met eikels. Hoeveel kilogram eikels 
is jaarlijks nodig om de installatie operationeel te houden (A)? En hoeveel eikenbomen zijn hiervoor nodig als 
de gehele productie daadwerkelijk geoogst zou kunnen worden (B)? 

11.10 EIKELS

A

B

Joris Bergman

The Young Writers Award

Jo de Jong

De Leugestert

6500 kilogram

82 bomen
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12.01 FOTO-OPDRACHT: WAARHEEN LEIDT DE WEG...?

Deze opdracht levert maar liefst 25 punten op!
Los de REBUS op (let op, dit zijn drie pagina’s)….het wijst zich dan vanzelf! 

LET OP: ZORG DAT JE DEZE REBUS ZO VROEG MOGELIJK IN DE AVOND OPLOST!

Zet het resultaat van deze opdracht op de USB Stick onder de naam:

‘Rebus [teamnr]’ (vul je eigen teamnummer hier in) 

Succes! 

                    P=V      -K1     …..

          S=D              …..               ……    

            …..         -B              -S 

  -IE         SP=TW                       B=T
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 -P   -P1    ……        B+H

 G=V       ST=V             ……..

 P=H            N=S            …..       -BR     -D 

              S=K      -K          -B     R=N

  T1=F            TER=STEL           ….
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Ook deze opdracht levert maar liefst 25 punten op!

Het is altijd weer leuk om tijdens de Kwizzut-feestavond, dit keer op 14 januari, alle teams te presenteren! 
Maar dat doen we dan wel volgens deze opdracht: 

- Maak van een Omstreeks een wc-rol en zorg dat deze op de foto zichtbaar is.
- Ga met zoveel mogelijk mensen (minimaal 10) van je team op de PLEE! Dat is iets anders dan op de 

POT! Het gaat om de toiletruimte: alle teamleden op het toilet. 
- Ergens in beeld willen we de naam van je team kunnen lezen!

Zet deze foto op de USB Stick onder de naam:

‘Pleefoto [teamnr]’ (vul je eigen teamnummer hier in) 

Succes! 

12.02 FOTO-OPDRACHT: MET JE TEAM OP DE PLEE!

           AS = E     D=T      MD=BB

 R=K    -P              ZWARTE   P = N                                  -EK

               RS = T

Oplossing:
Van elk team wordt 1 teamlid om exact 20.00 uur op het 
Hoogveld verwacht. Het is belangrijk om een fototoestel 
bij je te hebben en kom niet te laat! 



12.03 FILM-OPDRACHT: ROODKAPJE!

Deze opdracht is goed voor 50 punten!

In onderstaande schuingedrukte tekst lees je het verhaal van Roodkapje, dit verhaal kennen jullie allemaal. 
Hebben jullie het wel eens nagespeeld? Dát is wat je nu gaat doen!

Opdracht:
Speel met een aantal teamleden het rode tekstgedeelte van het sprookje Roodkapje zo goed mogelijk na. 
Leef je in en leef je uit, ben creatief! Zorg dat jullie filmpje zo goed is, dat ook als je de tekst niet zou 
kunnen verstaan, iedereen kan begrijpen dat het om het verhaal van Roodkapje gaat. 

Zet het resultaat op de bijgeleverde USB Stick onder de naam:

‘Roodkapje [teamnr]’ (vul je eigen teamnummer hier in)

Let op: het filmpje mag maximaal 40 seconden duren.

Succes!

Roodkapje was een lief klein meisje, dat bijna altijd deed wat haar moeder zei. 
Op een dag zei Roodkapjes moeder: “Oma is een beetje ziek, ik heb koekjes gebakken en een fles 
aardbeiensap in een mandje gedaan. Wil jij dat mandje naar oma brengen?”
Natuurlijk wilde Roodkapje dat wel doen, na de waarschuwing van moeder om goed op te letten en niet 
van het bospaadje af te gaan, ging ze vrolijk zingend en al huppelend door het bos op weg naar oma. 

Onderweg kwam ze de boze wolf tegen. Hij vroeg haar wat ze ging doen en of ze dan niet ook nog een 
bosje bloemen zou plukken voor oma. Dat vond Roodkapje een goed idee. Toen ze een mooi bosje 
bloemen had geplukt, was de wolf verdwenen en Roodkapje wandelde verder naar het huis van oma.

Toen ze binnenkwam riep ze “Dag oma, ik ben het,  Roodkapje. Ik heb lekkere koekjes en een fles 
aardbeiensap voor u”. 
Er klonk vreemd gesnuif uit het bed, toen Roodkapje er naartoe liep. Oma zag er vreemd uit.
“Oma, waarom heb je zulke grote oren?” vroeg Roodkapje.
“Dat is om je beter te kunnen horen,” antwoordde Oma (de wolf).
“Maar Oma, u heeft ook zulke grote ogen!” zei Roodkapje. 
“Dat is om je beter te kunnen zien.”
“En Oma, u heeft ook zulke grote tanden!”
“Dat is om je beter te kunnen OPETEN!” De wolf sprong uit bed en at Roodkapje in één grote hap op. 
Daarna viel de wolf in een diepe slaap, hij snurkte enorm hard!

Buiten liep jager buiten. Hij hoorde het vreselijke gesnurk. Hij rende naar binnen en zag de wolf en wist 
direct wat er aan de hand was…hij pakte zijn mes en maakte de dikke buik van de wolf open. Oma en 
Roodkapje sprongen springlevend uit de buik van de wolf. De buik van de wolf werd volgestopt met 
stenen en de wolf werd buiten de deur gesleurd.  

Roodkapje, oma en de jager aten het lekkers op en proostten met het sap. En ze leefden nog lang en 
gelukkig!
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