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Kwizzut 2018 is mede mogelijk gemaakt door...

Hoofdsponsoren:

Sponsoren:

Vrienden van Kwizzut:

Kwizzut 2018 is mede mogelijk gemaakt door MFA Oelbroeck. Tevens grote dank aan iedereen die
Kwizzut op enigerlei wijze met zoveel enthousiasme heeft geholpen.
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Hoe werkt het?

Zo.... jullie kunnen bijna beginnen met de kwis. Zoals jullie weten is de eerste persoon van jullie groep al
druk bezig met het binnenhalen van punten in de categorie: Witte Gei’t.
Hoe gaat het nu verder?
Lees onderstaande informatie goed door, voordat je aan de kwis begint.
Wanneer wordt een antwoord goed gerekend?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarvoor 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.
ABC
- Spel correct. Wanneer 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 = het antwoord fout!
De Kwizzut-joker
Wegens succes geprolongeerd: de joker!!! Je moet als team zelf kiezen welke categorie
jullie denken dat je het beste hebt gemaakt. Daar zet je dan de joker op in. De behaalde
punten van deze categorie worden dan verdubbeld! Geef op de voorzijde van het boekje
aan voor welke categorie jullie de joker in willen zetten. Wanneer jullie de joker vergeten in
te vullen doen wij dit niet voor je..... gemiste kans dus! In elke categorie zijn honderd punten te behalen.
(en met de joker dus tweehonderd).
Let op: de joker kan niet voor de geheime opdracht en de extra opdrachten (filmposter, filmpje en witte
gei’t) worden ingezet.
Geheime opdracht:
Dit jaar doen we het anders, In de envelop zit een uitnodiging met daarop de tijd, de plek en verdere
informatie die je op moet volgen.
Veel succes!!
Hoe en wanneer moet het originele vragenboekje weer worden ingeleverd?
Klaar? Stop alle bladzijden van het originele boekje (dus geen kopie) op genummerde volgorde in de
bijgeleverde snelhechter. Let op: de bladzijden niet in de juiste volgorde inleveren betekent puntenaftrek. Vervolgens stop je deze gevulde snelhechter in de genummerde envelop. Daarnaast moet de USBstick ook in de envelop worden gedaan. Alle andere items moeten in de geleverde tas met teamnummer
worden gedaan. Wanneer jullie dit allemaal hebben gedaan zijn jullie klaar om de envelop en tas weg te
brengen. Lever de envelop + tas in bij MFA Oelbroeck, tussen 23.00 uur en uiterlijk 23.30 uur.
Hé, er zitten bouwplaten, een uitnodiging, een etiket, een tas en een USB-stick in mijn envelop!
Klopt, deze heb je nodig bij diverse vragen. Wanneer er bij de vraag staat dat je iets op de USB-stick op
moet slaan, bijvoorbeeld een filmpje of foto, dan staat er bij de vraag vermeldt onder welke naam je dit
op moet slaan. Je teamnummer moet er ook ten aller tijde bij vermeld worden. De overige items die je
maakt/in moet leveren kun je in de tas met teamnummer stoppen.
Categorie ‘Schuupe’
Bij de categorie ‘Schuupe’ moet je op pad. Denk hierbij aan de verkeersregels en de geldende fatsoensnormen. Het is verstandig om een veiligheidshesje aan te hebben. En….. ‘Glaasje op, laat je rijden!’

Vervolg speluitleg op de volgende pagina.

LEST - Pagina 4

Hoe werkt het? (vervolg)

Vervolg speluitleg van de vorige pagina.
Foto’s maken
Mocht je tijdens de avond zelf nog leuke foto’s hebben gemaakt. Zet deze dan ook op de USB-stick. Een
aantal van deze foto’s zouden gebruikt kunnen worden tijdens de feestavond op 12 januari, waarop de
uitslag van Kwizzut bekend wordt gemaakt.
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 12 januari 2019 wordt de uitslag van Kwizzut 2018 in de Activiahal bekend gemaakt.
Op die avond worden ook de prijzen uitgereikt en is er een afsluitende feestavond. Mensen die niet mee
hebben gedaan of alleen als hulplijn hebben gefungeerd zijn ook van harte welkom.
Reglement:
Meer informatie over Kwizzut 2018 is te vinden in het reglement dat op de website www.kwizzut.nu staat.
Noodnummer:
Alleen in noodgevallen is de organisatie op 27 december 2018 tussen 18.30 uur en 23.30 uur bereikbaar
op
06 – 22 23 39 84
of
06 – 10 27 36 79.
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1.01

Du pain, du vin, du Boursin

FRANSE BLUF

1. In het liedje ‘ZouteLande’ van Blof wordt gesproken van de combinatie Wodka met Bokking (tussen
reddingsbanden)
Wat is Bokking?

1A

Gerookte en/ of gezouten haring

Waarom was dit jarenlang volksvoedsel nummer 1?

1B

Goedkoop verkrijgbaar en lang houdbaar

Wat is wodka?
Een heldere, kleurloze en nagenoeg geurloze sterkedrank die vermoedelijk oorspronkelijk afkom-

1C stig is uit Polen.

1.02

ECHT HEMA

Wie is de mijnheer op het plaatje?

2A Admiraal Tom Pouce / Jan Hannema
Wat heeft hij met de HEMA te maken?

2B

De naamgever van de Tom Pouce

Du pain, du vin, du Boursin
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1.03

KALEBASSEN OF KALE BASSEN

Wat ligt daar tussen de kalebassen? (dat ronde
ding. Niet het stro)

3A

Een flespompoen

Geef een logische verklaring hiervoor.
Hij heeft om een andere pompoen gelegen
(of ander voorwerp)

3B

Welke Kale Bas is verwant met Aad?

3C

Bas van Toor / Clown bassie

1.04

ANAGRAM

Welke Kazen haal je uit onderstaande Anagrammen? Extra punten als je ook de herkomst weet. Windstreek plus land (bijvoorbeeld Zuid Oost Frankrijk).

1. Bart Memce

Camembert

Noord west Frankrijk

2. Chardde

Cheddar

zuidwest Engeland

5. Gellatio

Tallegio

noord Italië

1.05

LEKKER WIJNTJE

Cotes de Roussillon is een AOC (gebied/ regio) in Frankrijk waar heerlijke brede en rijke wijnen vandaan
komen voor een nette prijs. Noem twee druivensoorten die doorgaans verwerkt worden in deze wijnen.

5A

Grenache, Mourvedre, syrah en carignan.

Wordt deze wijn jong het beste jong gedronken? Of kun je hem beter een jaartje of vijf laten liggen?

5B

Jong (1 jaar)

Worden de aroma’s het beste getypeerd met rood fruit zoals framboos, aardbei, kers of valt deze meer in
de categorie zoethout, cacao en leer?

5C

Rood fruit.

Du pain, du vin, du Boursin
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Is wijn uit deze streek rood, wit of is allebei mogelijk?

5D

Allebei

1.06

ETIQUETTE

Er zijn acht verplichte vermeldingen op een etiket van een fles wijn. Noem er minimaal zes

6A

Naam en adres van de bottelaar 		

Type Wijn

Lotnummer 					Bevat sulfieten
Volume
Graden Alcohol
Melding voor zwangere vrouwen
Land van herkomst
En welke meldingen vind je er ook heel vaak (bijna altijd) op maar zijn niet verplicht? Noem er twee.

6B

Naam van het domein
Wijnjaar

1.07

UITGEKOOKT

Deze afbeelding is één van de eerste pagina’s uit
een heel beroemd boek (en wat bestek) en al heul
erg lang het best verkochte kookboek in het land
van herkomst.
Welk boek is dit?

7A

De zilveren lepel

In welk jaar verscheen het voor het eerst?

7B

1950
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Du pain, du vin, du Boursin

Hoeveel foto’s van een schijnbaar verliefde Jamie Oliver staan er onder de inhoudsopgave van zijn boek
‘happy days met de naked chef’

7C

4

Wat is het hoofdingrediënt van Babi Pangang?

7D

Varkensvlees

1.08

OF JE WORST LUST?

Het klinkt een beetje ordinair maar het is misschien wel het meest populaire voedsel ter wereld. Wie lust
er in welk vorm dan ook nou geen worst?
Welke Amsterdamse topworstenmakers (klinkt als vuur en spijkerbroeken) hebben daar een boek over
gemaakt en hoe heet dit boek?

8A

Brandt en Levie

Waarom is worst een prachtige vinding en kan er eigenlijk niemand zeggen dat ie ‘geen worst lust’?

8B

Je kunt er alles in doen en op smaak brengen. Het is goedkoop en goed voor de wereld. Iedere
smaak is mogelijk

1.09

KLAMME HANDJES

Van wie (hij werd door bovengenoemde worstenmakers trouwens de ‘oude-baas’ genoemd”) kreeg bijna
iedere restauranthouder in Nederland klamme handjes als hij in zijn scootmobiel voorgereden kwam?

9A

Johannes van Dam

Waarom was dat?

9B

Culinair recensent

Wat had hij altijd bij zich?

9C

Een Mes

Wie was juffrouw Dijkstra en welke lekkernij maakt zij voor ‘het antwoord van 9A.’? (in relatie tot de antwoorden op vraag a, b en c)

9D

De huishoudster van de familie van Dam/ kroketten.
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1.10

Du pain, du vin, du Boursin

FOODFOTOGRAFIE

Maak onderstaande foto na en plaats hem op de meegeleverde memorystick

10

Zet de foto op de USB stick onder de naam: “Boursin [teamnr]’

2018

Ledeacker Sint Anthonis
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2.01

Crea Bea

CREA BEA (TRIX)

De meeste mensen hebben haar. Kappers en stylisten kunnen hier
hun creativiteit op loslaten. Andere mensen hebben een iconisch kapsel of een stijl die massaal door het publiek wordt overgenomen.
De coupe van onze prinses Beatrix is een van de meest iconische
kapsels, als je het haar ziet zonder gezicht weet je al meteen dat het
om onze eigen Bea gaat.
Beschrijving uit de dikke van dale: Beatrixkapsel: 'strak in model blij
vend dameskapsel met op watergolven lijkend gepermanent haar'. In
welk jaar werd dit woord officieel als zelfstandig naamwoord opgenomen in de Dikke Van Dale

1A

2005

Welke andere koningin had een bijna vergelijkbaar "helm" kapsel

1B

Koningin Fabiola van België

In het publiekelijke gebeuren is het slechts 1 keer voorgekomen dat
de koninklijke coupe van Bea uit de plooi raakte, zie nevenstaande
foto, wanneer en bij welke gelegenheid was dit?

1C

1999 Bezoek aan de hand van orkaan Lenny

Welke meesterkapper heeft nu eigenlijk het kapsel van Beatrix ontworpen? (Zijn echte naam!)

1D

Louis Alexandre Raimon (Alexandre de Paris is fout)

2.02

ROMMEL OF IDEEËN?

Er zijn een aantal mensen creatief bezig geweest, overal liggen stapeltjes met spullen. Weet jij aan de hand van deze opsommingen van
spullen wat ze aan het doen waren?
gebrandschilderd glas, H-vormige loodlijst en een soldeerbout

2A

Glas-in-lood

kranten, kippengaas en behanglijm

2B

Papier-maché

lapjes stof van verschillende maten, garen en en mal

2C

Patchwork of quilten

ABC

Crea Bea
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2.03

DE DRAAD KWIJT ZIJN...

Kun je er nog een touw aan vastknopen?? Welke techniek hoort bij welk woord?
Afhechten

3A

Prikking

3B

Haken / Breien

Rechte knoop, gedraaide knoop, 8-knoop.

3C

2.04

Kantklossen

Afkanten

3D

Macrame

Breien / Haken

RARE KWASTEN

Wat is de officiële benaming van deze kwasten/penselen?

4A

Kattentong

4B

rond penseel

4C

Waaierpenseel

4D

Gussow

4E

Beitelkwast

4F

Tamponeer/
sjabloneerkwast

Crea Bea
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2.05

ZIT ER EEN STEEKJE LOS ?

Zit er al een steekje bij je los na het beantwoorden van de vragen of laat je nog geen steek vallen?
Welke breisteken zijn hier gebruikt? Weet je niet hoe je moet breien, dan kom je waarschijnlijk geen steek
verder met deze vraag....

5A

5B

5C

5D

5A

Tricotsteek

5B

Ribbelsteek

5C

Boordpatroon / boordsteek / patentsteek

5D

Gerstekorrel

Crea Bea
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2.06

WAT MOET IK HIER NU WEER MEE ?

Soms kom je dingen tegen dat je denkt: Wat moet
ik hier nu weer mee.
Dit kwamen we tegen bij een creativeling, weet jij
wat het is.
Geef de officiële benaming van dit voorwerp.

6A

Burmester Sjabloonset / mallen

Hoe wordt dit ook wel genoemd?

6B

2.07

Schaatsjabloon / mallen

KUNST UIT DE REGIO

Kunst is erg belangrijk in onze regio. Hieronder zie je vijf gedeeltes van foto’s van kunstwerken. De
mensen die ze gemaakt hebben komen uit onze gemeente. A. Wie heeft dit kunstwerk gemaakt? B. Waar
komt deze persoon vandaan?

A

Ben Vollenberg

B

Ledeacker

A

Annie Verhoeven

A

José Haggenburg

B

Sint Anthonis / Overloon

B

Sint Anthonis / Heelsum

Crea Bea
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A
B

2.08

Saskia Weerepas

A

Roos van Riet

B

Oploo

Sint Anthonis / Beugen

WEVEN

Weven is het vervlechten van horizontale en verticale groepen draden tot textiel. Het is een zeer oude
techniek waarop heel veel varianten bestaan. De draden kunnen van verschillend materiaal zijn, zoals: wol,
papier, plastic, rubber, etc. Hieronder zie je wat creatieve voorbeelden.

Voor deze vraag willen wij dat jullie een stuk gaan weven. Hoe jullie dit doen mogen jullie zelf weten. Er
zijn wel een paar criteria waar het geweven stukje aan moet voldoen:
• Het moet 15 cm x 15 cm groot zijn.
• Er moeten minimaal vijf horizontale en verticale rijen in zitten.
Succes!

Crea Bea
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2.09

CARNAVAL

Tijdens de carnavalsperiode lopen en rijden er veel creatievelingen rond in Sint Anthonis en Ledeacker.
We hebben van alles voorbij zien komen. Wie zijn deze bekende Sinttunnise en Lekerse carnavalsvierders?
Graag voor- en achternaam.

9A

Koos van Tienen

9B

Math Bus en Math van der Heijden

9C

Harrie Jozephs

9D

Rob Vloet

9E

Sven Cornelissen

9F

Lidy Raaijmakers

Crea Bea
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2.10

AAN DE SLAG

Crea Bea's willen natuurlijk liever geen vragen beantwoorden maar graag zelf aan de slag! Hier je kans om
te laten zien hoe creatief je bent, of je ruimtelijk inzicht hebt en of je goed kunt puzzelen...
Bij je envelop heb je 7 vellen gekregen met een bouwplaat erop. Zet deze 7 bouwplaten in elkaar. Wanneer je dit gedaan hebt kun je van deze 7 vormen 1 vierkant maken. Zorg dat je oplossing in elkaar blijft
zitten met behulp van lijm of plakband en lever deze aan het eind van de avond samen met je ingevulde
kwisboekje in. (Krijg je de oplossing niet gevonden zorg dan dat je alle losse onderdelen inleverd misschien levert je dat nog wat op...).

Bergvouw

Dalvouw

2018

Ledeacker Sint Anthonis

Je bent jong en je wilt wat...
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3.01

FORTNITE

Immens populair is op dit moment het spel: Fortnite. Eén van de meest populaire spellen ter wereld.
In 2018 zijn er al meer dan 40 miljoen spelers.
Vooral de jeugd speelt dit spel erg graag.
Weten jullie de antwoorden op deze vragen over
Fortnite?

Deze bekende filmpersoonlijkheden stonden model voor een Fortnite-personage. Noem het filmpersonage en de figuur van Fortnite die hierop gebaseerd is.

Film: Gingy / Peperkoekman

Film: Wonderwoman / Princes Diana

Fortnite: Merry Marauder

Fortnite: Valor

Film:

Film: Star Lord from Guardians of the Galaxy

Buddy from Elf

Fortnite: Codename E.L.F.

Fortnite:

Rust Lord

Je bent jong en je wilt wat...
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De dansjes van Fortnite zijn ook geniaal. Ze worden vaak nagedaan. Zo ook door onze organisatie, maar
welk dansje van Fortnite bedoelen we? Op de USB staan zes dansjes. Schrijf de naam van het dansje bij
het goede nummer.

FILM A:

Fresh

FILM B:

Hype

FILM C:

Hootenanny

FILM D:

Disco Fever

FILM E:

Tidy

FILM F:

Jubilation

3.02

ABC

IETS MET EEN APPEL EN EEN BOOM....

De appel valt niet ver van de boom. Wat wil je dan ook als je ouders beroemd zijn.
Wat is de naam van onderstaande kinderen (1) en noem ook de namen van beide ouders(2).

2A Luca Borsato

Marco en Leontien Borsato

2B Stella Banderas

Antonio Banderas en Melanie Griffith

2C Rumer Willis

Bruce Willis en Demi Moore

Je bent jong en je wilt wat...

LEST - Pagina 21

Charlotte Mountbatten-

2D Dylan Michael Douglas

2E Windsor

Michael Douglas en
Catharina Zeta Jones
Prins William en Kate Middleton

3.03

APP JE FF

We hebben ze allemaal op de telefoon: APPS. Oude logo’s worden vernieuwd en sommige logo’s bestaan
al heel lang. Weten jullie welke apps we bedoelen met deze logo’s?

3A

3B

3C

3A New York Times

3C Iheart radio

3B Duo Lingo

3D Shazam

3.04

3D

GEROEMD OF NIET

Niets is mooier als je geroemd wordt voor hetgeen waar je goed in bent.
Welke twee Nederlanders konden het surfen wel vergeten en vielen buiten de prijzen in LA……?
Noem de originele naam en de artiestennaam

4A

Martin Garrix/ Martijn Gerard Garritsen

4B

NikkieTutorials/ Nikkie de Jager

Je bent jong en je wilt wat...
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3.05

YOUTUBERS, VLOGGERS EN BLOGGERS

Youtubers, Vloggers, bloggers. Ze zijn ontzettend populair. Ook maken ze heel wat mee. Iedere dag weer
een nieuw filmpje. Weten jullie om welke vlogger het gaat?
Welke Youtuber begint zijn filmpjes altijd met dezelfde zin: “Hé Mensen…..”?

5A

Dylan Haegens

Welke youtuber uit Assen werd vroeger als kind gepest?

5B

Enzo Knol

Welke youtuber zag eruit zoals op deze foto, voordat ze bekend
werd?

5C

Nikkie Tutorials (Nikkie de Jager)

Welke youtuber begon haar youtube-kanaal, omdat ze in Texas
woont en het Nederlands spreken mist?

5D

MeisjeDjamila

3.06

DRINK MET MATE(N)

NIX18!! Onderstaand zie je verschillende vloeistoffen. Voeg enkele samen en je krijgt een heerlijke drank!
Met welke mix krijg je welke drank? Noem er 5. (Let op, niet elk drankje heeft 4 ingrediënten).

1

2

+

Perziklikeur

+

Bitter Lemon

+

Baileys

+

Jonge Jenever

+

Blue Curacao

=

Straaljager / Fizzy

+

Grenadine

=

Alien Brain

Perziklikeur + Baileys + Grenadine = Hersenbloeding
Baileys + Sambuca + Blue Curacao +
Jonge Jenever + Pisang Ambon + Bitterlemon = Freewheeler Koffielikeur = Flaming Lambhorgini
Koffielikeur + Baileys = Baby Guinness
Jus d'orange + bitterlemon = Gele Peter
Blue Curacao + Pina Colada + Baileys = BPB
Jenever + Bitter Lemon + Pisang Ambon = Freewheeler
Grand Marnier + Jus d'orange + Grenadine = Grand O
Jus d'orange + Sambuca = Rotten Pumpkin
Pisang Ambon + Baileys + Blue Curacao = Bazooka Joe
Baileys + Grand Marnier = Orange Bliss
Sambuca + Baileys = Slippery Nipple
Pisang Ambon + Jus d'orange = Green Orange
Baileys + Koffielikeur + Grenadine = French Dream
Perziklikeur + Jus d'orange = Fussynavel

Je bent jong en je wilt wat...
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3

4

5

+

Pisang Ambon

+

Sambuca

+

Koffielikeur

+

Pina Colada

+

Blue Curacao

+

Baileys

+

Jus d’orange

=

Stuiterbal

+

Grand Marinier

=

Boswandeling

=

B52 / KGB

3.07

HET PINKSTERTOERNOOI

Al 61 jaar een begrip in Sint Anthonis en Ledeacker: Het Pinkstertoernooi. We hebben al heel wat artiesten voorbij zien komen. We zijn er allemaal wel eens geweest of hebben er foto’s van gezien.
Onderstaand zie je een foto van een legendarisch optreden.

Wie trad hier op?

7A

Herman Brood & his wild Romance

Een jaar later zou er ook een hele bekende artiest komen. Wie was dat?

7B

Anouk

Uiteindelijk kwam deze artiest niet opdagen. Welke vervanging was er geregeld?

7C

Volumia

Je bent jong en je wilt wat...
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3.08

ABC

GAME TIME!

Tegenwoordig is gamen een ontzettende populaire bezigheid. In onderstaande afbeelding zitten 10 populaire games verborgen. Noem 5 games uit onderstaande afbeelding.

1

2

3

4

5
Rocket League • Pokemon • Grand theft Auto (GTA) • Fortnite • The Last of Us • Donkey Kong • Horizon
zero Dawn • Battle field 2 • The Sims • Sonic the Hedgehog

Je bent jong en je wilt wat...
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3.09

RAGE

Met regelmaat ontstaat er uit het niets een hype, welke gezamenlijk en enthousiast wordt gevolgd door
een grote groep mensen gedurende een bepaalde tijd. Je kunt er niet omheen. Welke rage bedoelen we?
Ontstaan in de Verenigde Staten. Voorloper van de frisbee.
Bezorgde dokters bleven op
afstand.

9A
9A

9B
JOJO

9B

9C
Hoepel

Ontstaan in Hawaii. De eerste
die de zak in ging was met een
plaatje van Taz. Mappen vol.

9D
9D

9C

Trapveerloper / Slinky /
Springy

Het kruipt waar het niet gaan
kan.

9E
Flippo / Pogs

Je moet er ’s nachts je bed voor
uit. Voel je vooral niet schuldig
als het niet lukt.

9F
9F

Net na de tweede wereldoorlog
geïntroduceerd. De zwaartekracht doet het werk.

Boomhut / Magische
speelboom / Boomhut
van de klorofil.
Het ruikt kruidig en geeft een
dof plofje!

9E

9G
Tamagotchi

9G

9H
Klappertjes / Wicke
amorces band roll caps

9H

Magic Twisty / Beesie

Je bent jong en je wilt wat...
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3.10

ABC

PARTY-TIME!

Er wordt heel wat georganiseerd in de regio. Onderstaand zie je vijf foto’s van feestjes die in de regio
georganiseerd zijn. Welk feestje hebben we bezocht (A) en in welk dorp vond het plaats (B).

10A Ackerfeesten
Ledeacker

10D Sint Tunnis Rocks
Sint Anthonis

10B Kermis bij ’t Cafeetje
Sint Anthonis

10E Meadow
Rijkevoort

10C

Stunnis zomerfestival
met Friends / Sint Tunnise zomerfeesten
Sint Anthonis

Speurneuzen
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VIJF MOORDEN

serre

kelder

keuken

zitkamer

LOCATIE

eetkamer

loden pijp

touw

dolk

revolver

kandelaar

MOORDWAPEN

ober

gastheer

dienstmeid

receptioniste

SLACHTOFFER
kok

In een hotel zijn op een avond
vijf moorden gepleegd. Als de
recherche ter plekke komt is
er maar beperkte informatie
bekend. De rechercheurs weten
nog altijd niet precies wat er is
gebeurd. Nadat ze de getuigen
hebben ondervraagd is het volgende bekend:

Anna
Britt

DADER

4.01

Kees

Milou

MOORDWAPEN

LOCATIE

1.	De dader die iemand
Paul
vermoord heeft met een
eetkamer
touw, heeft dat niet in de
kelder of serre gedaan.
keuken
2.	Milou heeft de kok verkelder
moord.
zitkamer
3.	Paul heeft zijn slachtoffer
serre
vermoord met een loden
pijp.
revolver
4.	Kees heeft zijn slachtkandelaar
offer vermoord in de
dolk
eetkamer of keuken.
touw
5.	Anna heeft haar slachtloden pijp
ofer vermoord in de
serre. Het slachtoffer
was niet de dienstmeid.
Vijf moorden
6. De dader die de gastheer heeft
dat
in de keuken.
In een vermoord,
hotel zijn er op heeft
één avond
vijfgedaan
moorden gepleegd.
Als de recherche ter plekke komt, is er maar
beperkte
informatie
bekend. De rechercheurs
nog altijd
er precies is gebeurd. Nadat ze alle
7. Wie zijn slachtoffer vermoordde
met
een kandelaar
heeft datweten
gedaan
in niet
de wat
zitkamer.
getuigen hebben ondervraagd, hebben ze alleen deze informatie:
8. Paul heeft de ober vermoord.
De dader die iemand vermoord heeft met een touw, heeft dat niet in de kelder of serre gedaan.
9
Britt heeft iemand met een dolk1. vermoord.

2. Milou heeft de kok vermoord.
3. Paul heeft zijn slachtoffer vermoord met een loden pijp.
4. erachter
Kees heeft zijn
in de motief,
eetkamer of
keuken.
Het is nu aan jou om met deze informatie
teslachtoffer
komen niet
wievermoord
met welk
moordwapen
en op
5. Anna heeft haar slachtoffer vermoord in de serre. Het slachtoffer was niet de dienstmeid.
welke locatie iemand vermoord heeft. Bovenstaand
schema
is
een
hulpmiddel,
hieronder
vul
je
je
defini6. De dader die de gastheer heeft vermoord, heeft dat gedaan in de keuken.
7. Wie zijn slachtoffer met een kandelaar vermoord heeft, heeft dat gedaan in de zitkamer.
tieve antwoord in.
8. Paul heeft de ober vermoord.
9. Britt heeft iemand met een dolk vermoord.

Naam
dader
Anna
Britt

Slachtoffer

Receptioniste
Dienstmeid

Kees

Gastheer

Milou
Paul

Het is aan jou om met deze informatie een reconstructie te maken van de avond en erachter te komen wie
Moordwapen
Locatie
met welk motief, welk moordwapen en op welke locatie iemand vermoord heeft. Bovenstaand schema is
slechts een hulpmiddel. Vul je definitieve antwoord in onderstaand schema in.
NAAM DADER
RevolverSLACHTOFFER
Anna
Britt

Dolk

Kees

Milou

MOORDWAPEN
Serre

Eetkamer

Touw

Keuken

Kok

Kandelaar

Zitkamer

Ober

Loden pijp

Kelder

Paul

LOCATIE

Speurneuzen
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4.02

ABC

SIDEKICKS

Elke goede speurder heeft natuurlijk ook een sidekick. De persoon die er altijd is en die de speurder voorziet van gevraagd en ongevraagd advies. Maar kennen we ze eigenlijk wel……. Welke sidekicks zien we
hier? We willen graag weten wie het zijn (karakter in de serie) en in welke serie spelen ze mee?

Karaker: Vledder

Karaker: Fritz Wepper

Karaker: James Hathaway

Serie:

Serie:

Serie:

Baantjer

Derrick

Karaker: TJ

Karaker: Bram Amezian

Serie:

Serie:

Magnum PI

Moordvrouw

Inspector Lewis

Speurneuzen
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4.03

ABC

SPEUR DE SPEURDERS

Speurders uit diverse series, speuren regelmatig naar de “bad guys” . Nu is het de beurt aan jullie om de
speurders te herkennen en te benoemen. Rara... wie zoeken we? Graag voor- en achternaam noteren en
uit welke serie deze speurder komt?

1 Naam: Nikki Alexander
Serie:

Silent Witness

2 Naam: Fenna Kremer
Serie:

Moordvrouw

3 Naam: Frank - Columbo
Serie:

Columbo

4 Naam: Vera Stanhope
Serie:

Vera

5 Naam: Lt Theo - Kojak
Serie:

Kojak

Speurneuzen

LEST - Pagina 30

4.04

SPREEKWOORDEN SPEUREN

Iedereen heeft op school wel
zo’n lesje gehad in spreekwoorden, maar heeft ook iedereen ze
onthouden? En weet je ze ook
nog op te speuren als de woorden door elkaar gehusseld zijn?
Vindt 5 van de 10 spreekwoorden die in onderstaande vierkant
staan en schrijf ze hieronder op.

1

Alle begin is moeilijk

Wie zwijgt stemt toe

2

Kleine potjes hebben grote oren

Men moet het ijzer smeden als het heet is

3

Hoogmoed komt voor de val		

Van een kale Kip kun je niet plukken

4

Wie niet sterk is moet slim zijn		

5

De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet

Als er één Schaap over de dam is, volgen er meer
Nood breekt wet
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4.05

Speurneuzen

DOOR DE WOORDEN HET BOS NIET MEER KUNNEN VINDEN

Sommige series zijn zo iconisch dat je al weet waar het over gaat als je alleen maar een stukje tekst leest.
Maar is dat ook zo bij de wat minder iconische series? Welke serie wordt hieronder in een paar zinnen
beschreven? Wij willen graag de titel van jullie weten.
Helaas staat er nog altijd maar één van de twee seizoenen van …………online. Deze serie vertelt het verhaal van een klein IJslands dorp, waar juist als de hele regio is afgesloten door een zware sneeuwstorm,
het slachtoffer van een moord wordt gevonden.

5A

Trapped

De Franse politieagente reist naar Noord-Zweden om een brutale moord op een Franse burger te onderzoeken. Er vallen meerdere slachtoffers tijdens het onderzoek en een tien jaar oud geheim tussen de
inwoners van een stad ligt ten grondslag aan de verschillende moorden.

5B

Midnight Sun

Liz probeert het mysterie rond haar verloren jeugd te ontrafelen, maar elke dag zonder de waarheid komen zij en haar gezin nog meer in gevaar. Ondertussen probeert de taskforce om te gaan met de terugkomst van Liz en komen vriendschappen in de knel.

5C

The Blacklist

Dit seizoen raken ze betrokken bij een onderzoek naar een motorbende die het op het toerclubje waarmee Wolfs motorrijdt voorzien heeft. De rechercheurs ontdekken al snel dat sommige leden van de motorbende zich niet alleen met toertochten bezighouden. Niemand is erg genegen om verklaringen over de
criminele activiteiten van de club af te leggen. Tot Tonja, een oud- collega van Eva’s wijlen partner Frank,
bereid is te praten. Tonja’s vriend blijkt namelijk door de motorclub gechanteerd te worden.

5D

Flikken Maastricht

De galante, beleefde en tot in de puntjes verzorgde Simon Templar is een man met een mysterieus verleden. Overal waar hij komt, is zijn reputatie hem vooruit gesneld. ………. vecht voor gerechtigheid, altijd
en overal, aan welke kant van de wet hij ook moet zoeken.

5E

The Saint

Zij moeten de meest verbijsterende en bizarre misdaden ooit oplossen en ze baseren zich daarbij op hun
instinct, maar ook op ultramoderne onderzoeksprocedures en technieken. ………. is geïnspireerd door
de heuse ervaringen van gerechts-antropologe en schrijfster Kathy Reichs. Het onderzoekswerk wordt
gecombineerd met romantische spanningen en zwarte humor.

5F

Bones
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4.06

Speurneuzen

GEHEIMTAAL

Enkele weken geleden ontving de lokale politie een brief. De brief was helaas niet helemaal te lezen,
omdat er verschillende cruciale woorden gecodeerd waren. Help de politie met het ontcijferen van de
ontbrekende informatie.
Beste politie,
Via deze weg wil ik jullie op de hoogte stellen van de plannen die ik heb om een misdaad te begaan.
Omdat ik de beroerdste niet ben, wil ik jullie een eerlijke kans geven om mij te stoppen. Ik ga jullie niet
rechtstreeks vertellen wat ik van plan ben, daar moeten jullie een beetje voor werken. Als je onderstaande
codes op tijd oplost, heb je de kans om mij te stoppen voor het te laat is.
Op (1) efsujh efdfncfs ben ik van plan om (2) 11 1 18 5 12 4 5 22 18 9 5 19 om het leven te brengen door
(3) f34t8r58t8ht. Dit doe ik door hem een (4) stappmtiuernitoe in zijn nek te geven.
Lord,
Grand me serenity to accept the things I cannot change,
The courage to change the things I can,
And the wisdom to hide the bodies of those people
I had to kill because they pissed me off.
Succes en wie weet tot snel,
(5) 4-12 3-8 2-2 4-25 5-14 2-8 4-7 3-15 2-12 5-12 3-10 4-22 5-15 3-7 2-1

1

Dertig december

2

Karel de Vries

3

Vergiftiging

4

Injectie met atropine

5

Maria Swanenburg

4.07

SPEUREN IN HET VERLEDEN VAN SINT ANTHONIS EN LEDEACKER

Ook in het verleden valt er nog genoeg te speuren en te onderzoeken. Zo is er in de 2e Wereldoorlog veel gebeurd in de gemeente,
maar wij beperken ons tot Sint Anthonis en Ledeacker. Wij vragen
ons af hoeveel vliegtuigen er eigenlijk zijn gecrasht tijdens de 2e Wereldoorlog in Sint Anthonis en Ledeacker samen?
3 vliegtuigen

Speurneuzen
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4.08

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET

Uhhh wat???? Ja tijdens een avond als deze kun
je behoorlijk wat potloden verslijten. Maar zoveel
zullen het er wel niet zijn. Daarom hebben we ook
een ander voorwerp tussen de potloden verstopt.
Kun jij hem vinden? Zet een cirkel om het andere
voorwerp en schrijf de naam van het voorwerp op.
Eetstokjes, Chinese eetstokjes,
chopsticks

4.09

HOE ZAT HET OOK ALWEER ?

Wat gebeurt er toch allemaal in
de gemeente…. En wat hebben
we onthouden? In de puzzel
staan 8 vragen over gebeurtenissen in Sint Anthonis en Ledeacker of waarbij Sint Anthonis en
Ledeacker betrokken zijn van
het afgelopen jaar. Wie heeft
er een messcherp geheugen en
wie is erin staat om als een echte
detective alle antwoorden op te
speuren.
HORIZONTAAL
3.	Waarvoor waarschuwt een
nieuw gemaakt bord in Ledeacker?
6.	Wat was er op zaterdag 27
oktober?
7.	Waarvoor werd de enige bekeuring uitgedeeld na afloop
van de Pinksterparty?
8.	Wat is de naam van de verkeersveiligheidsdag van 21
september?
VERTICAAL
1. Waar moest de brandweer op
29 augustus naar uitrukken?
2.	Wat was er op 4 nov op de
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parkeerplaats aan De Merret?
4.	Welke actie onderneemt de
politie elke winter?
5.	Waarvan bleef in 2017 in de

gemeente Sint Anthonis de
teller steken op 20?

d

Speurneuzen
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4.10

EEN BEETJE SPEUREND SCHUUPE

Hieronder zie je 5 foto’s. Deze zijn genomen ergens in Sint Anthonis of Ledeacker. Kruis op de kaart aan
waar je deze foto’s in het echt kan vinden.

1

2

4

5

3

10A
10A
10B
10C
10D
10E

10B

10C

Hek naast kerk in Ledeacker
Paaltje voor poort DSV
Trapje bij papiercontainer Verdaasdonk
Rooster in overkapping hangplek bij Scouting
Speeltoestel op Zandseveldweg

10D

10E

Auto, vliegtuug, d'n trein, d'n boot
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5.01

AUTO, VLIEGTUIG OF BOOT?

Door welk merk wordt dit hedendaags veel toegepast?

1A

DUCATI

Wat is de naam van dit principe?
DESMODRONISCHE KLEPBEDIENING

1B

5.02

WATSKEBEURT?

Wat en wanneer is hier/dit gebeurt?

2A

VLIEGTUIG ONGELUK
26 mei 1991

Wie heeft dit persoonlijk onderzocht?

2B

NIKKI LAUDA

5.03

CODEKRAKERS

De volgende tekst is gecodeerd met behulp van een codeermachine uit de jaren 20 van de vorige eeuw.
Los de code op:

MWO
2120/12/27

6

CNCWE MLOAY GDMTC KTXMG UFBCJ WWPB
3A

Gefeliciteerd de code is gekraakt

Waardoor is deze code beroemd geworden?

3B

De Duitsers in de oorlog
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5.04

Auto, vliegtuug, d'n trein, d'n boot

AS GE MAR VORRUUT GUT

Er zijn behalve met auto, vliegtuig, trein of boot nog vele manieren meer om je voort te bewegen. Daar is
zelfs ooit een heel programma aan gewijd. Ken jij ze nog? Zet de juiste benaming bij de foto's.

4A

Fiets hem dr in

4B

Rol hm dr Op

4C

Tobbedansen

4D

Hoog en Droog

5.05

VOL GAS VOORUIT

Welk type motor is dit?

5A

Type is R 975 (Continental=merk=fout)

En waar werd deze voor gebruikt?

5B

Sherman tank en Vliegtuig

LEST - Pagina 37

5.06

Auto, vliegtuug, d'n trein, d'n boot

DASHBOARD

Van welk merk is dit dashbord?

6A

Tesla

En welk type?

6B

Type S

5.07

LOGO

Waar is dit logo van?

7A

Zeelandair

En wie moet ik bellen voor een offerte?

7B

Peter Reijnhout

5.08

TOONTJE UUT ST TUNNIS

Toontje uit St. Tunnis speelt graag met zijn bootje
op de Tovensche Beek. Echter sinds het verondiepen en het smaller maken van deze beek kan hij
niet meer overal ongestoord varen. Op de diverse
plaatsen zijn de doorvaarthoogtes onder tunneltjes
en bruggen aangepast. Toontje nadert een vaste
brug en is onzeker. Kan hij er onderdoor of niet?
Toontje raadpleegt zijn waterkaart:
Bij deze niet beweegbare brug op de waterkaart
staat: H 30 dm. De doorvaarthoogte geldt ten
opzichte van kanaalpeil (KP) in de Tovensche beek,
waarvan gegeven is: KP = NAP – 5 dm
Op de peilschaal bij de brug leest Toontje de werkelijke waterstand (WW) af. Deze is NAP + 1 dm. De
maximumhoogte van Toontje’s boot is 22 dm boven water. Hoeveel dm ruimte zit er tussen de bovenkant
van Toontje’s bootje en de onderkant van de brug in centimeters?

8A

20 centimeter
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5.09

Auto, vliegtuug, d'n trein, d'n boot

MAYDAY MAYDAY

In de 2de Wereldoorlog zijn er diverse vliegtuigen gecrasht binnen onze gemeente.
Een van deze vliegtuigen werd gevlogen door Jimmy Edwards.
Op welke datum crashte Jimmy?

9A

21 september 1944

Waar crashte Jimmy?

9B

Staatsbossen

Wat voor type toestel was het?

9C

Dakota MK III

Wat was de bijnaam van het toestel?

9D

Pie-Eyed Piper of Barnes

Onder de vleugel van het gecrashte toestel zat een
soortgelijk onderdeel wat (als) hiernaast is afgebeeld.
Hoe noemt men dit onderdeel?

9E

Vlamdemper
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5.10

Auto, vliegtuug, d'n trein, d'n boot

DE HEILIGE KOE

In onze prachtige gemeente rijden zo nu en dan ook prachtige auto’s rond. De een is heel modern en
nieuw, waar anderen juist oud en nostalgisch zijn. Zo ook deze.
Probeer aan de hand van onderstaande foto’s het volgende te achterhalen:

Welk merk auto is dit?

10A MG
Welk type precies?

10B 1600 MK2 (Mark 2)
Hoeveel zijn er in totaal gebouwd?

10C 521 stuks

2018

Ledeacker Sint Anthonis
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6.01

Watskebeurt 2018

KAPEL INWIJDING

Nadat de kerk in Ledeacker gesloten werd, is een actieve werkgroep aan de slag gegaan om een kapel in
het dorp te realiseren en dat is gelukt. Het resultaat mag er zijn!
Wat is de naam van de nieuwe kapel?

1A

Catharina kapel

Wanneer is de kapel officieel ingewijd?

1B

Zondag 9 september 2018

Wie heeft de deur als eerste geopend, nadat de
kapel was ingewijd?

1C

Zuster Albertha Bardoel

Er hangen twee mooie lampen aan iedere zijde van
het altaar. Welke kleuren hebben de glazen driehoeken?

1D

Groen en rood

6.02

N602 EEN MEGAKLUS

In maart 2018 is een begin gemaakt met de reconstructie van de N602. De doorgaande weg van Sint
Anthonis, Ledeacker en Wanroij. Het doel van de
herinrichting is een complete vernieuwing van de
rijbaan en verbetering van de verkeersveiligheid in
de drie dorpen.

Over welke lengte gemeten in kilometers (1 cijfer achter de komma) wordt de N602 heringericht?

2A

8,0 of 9,3

Wanneer droeg de provincie Noord-Brabant een gedeelte van de N602 over aan de gemeente Sint Anthonis?

2B

1 januari 2010

Wat was de totale afkoopsom?

2C

5 miljoen Euro (excl. BTW)

Watskebeurt 2018
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Op welke dag heeft nevenstaande lekkage plaats
gevonden?

2D

14 juni 2018

Waardoor is deze lekkage veroorzaakt?

2E

6.03

Aanleg glasvezel

KRANTENKNIPSELS

Ook dit jaar stonden de kranten weer vol met nieuws. Geef bij onderstaande krantenknipsels aan in welk
dagblad het artikel gepubliceerd is en op welke datum.

3A

De Telegraaf

3B

De Gelderlander

3A

Maandag 20 augustus

3B

Donderdag 15 februari

3C

NRC

3D

Het Financieele Dagblad

3C

Zaterdag 3 & zondag 4 februari

3D

Maandag 2 juli

Watskebeurt 2018
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6.04

WOORDPUZZEL

Los onderstaande woordpuzzel op door het beantwoorden van de vragen. De letters in de blauwe vlakken moet je nog husselen tot een woord welke in 2018 vaak in het nieuws geweest is. Naar welk woord
zijn wij op zoek?
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1.	Op 21 maart 2018 heeft de verkiezing van de gemeenteraad van
Sint Anthonis plaats gevonden. Er kon op 82 kandidaten gestemd
worden. Wat is de achternaam van de kandidaat die, wat aantal
stemmen betreft, op een 30ste plaats terecht is gekomen?

e

3

2.	De brandweer is op 8 mei uit moeten rukken voor een brand. In
welke straat vond deze brand plaats?
3.	Helaas hebben een aantal ondernemers besloten om hun deuren
te sluiten. Wie had 28 april nevenstaande actie? (foto 3)

5

4.	Je kent ze wel; de kaartjes met het verzoek om niet te storen. Ze
zijn bedoeld om aan de deur van je hotelkamer te hangen. Soortgelijke kaartjes heb je afgelopen jaar ook terug kunnen vinden
in de bermen van Sint Anthonis. Waar hingen deze soortgelijke
kaartjes aan?
5.	Wat is de functie van deze gastspreker? (foto 5)
6.	Welke familie maakte als eerste gebruik van een nieuwe service
die de gemeente vanaf 9 januari aanbiedt aan zijn inwoners?
7.	Het oude kloostercomplex aan de Brink in het centrum van Sint
Anthonis heeft een nieuwe toekomst gekregen. Volgens welke stijl
is dit gave pand gebouwd?
8.	Welke sport beoefent de jongeman op nevenstaande foto? (foto
8)
9.	Wat was er van 14 t/m 18 maart te bezichtigen in het centrum van
Sint Anthonis?

8
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6.05

WEEKFRAGMENT

Op de USB stick staat een geluidsfragment met daarop een wekelijkse column die op de radio wordt
uitgezonden.
Wie maakt deze column (voor en achternaam)?

5A

Diederik Smit

Over welke week gaat deze column?

5B

Week 9

6.06

WERELDNIEUWS

Ook dit jaar zijn er diverse uiteenlopende gebeurtenissen geweest.
Per vraag graag het antwoord en de datum die erbij hoort.
Hoeveel voetballers zijn er dit jaar vermist geweest in een grot?

6A

12

Wat was de datum van de vermissing? (DAG - MAAND - JAAR)

6B

-

(R)

23

(S)

06

-

2018

Welke bijzondere gebeurtenis vond er dit jaar als eerste plaats op Windsor Castle (Suits) (C)?

6C

Huwelijk prins Harry en Maghan Markle

Wat was de datum van deze gebeurtenis? (DAG - MAAND - JAAR)

6D

-

(T)

19

(U)

05

-

2018

De AVG is in werking getreden, waar staat deze afkorting voor?

6E

Algemene verordening gegevensbescherming

Wat was de datum van de in werking treding? (DAG - MAAND - JAAR)

6F

-

(V)

25

(W)

05

-

2018

Wanneer je na het invullen van bovenstaande antwoorden de volgende som uitrekent, krijg je een datum
in 2018. Welke bekende persoonlijkheid is op deze datum overleden?
Voor de dag 		

6G

18

R-W
-

08

= 		
-

2018

Voor de maand

T-S-U

=
Kofi Annan

Watskebeurt 2018
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6.07

WAT EEN STEM

Glennis Grace is dit jaar doorgebroken in de
Verenigde Staten tijdens een talentenshow. Welke
verschillende nummers heeft zij in deze talentenshow gezongen (alleen de titel)?

7A

Nothing compares to you

7B

Never enough

7C

This womens work

7D

Run of Run to You

6.08

TWITTER & TRUMP

Donald Trump heeft dit jaar weer van zich laten horen met enkele opmerkelijke uitspraken op Twitter.
Hieronder enkele twitterberichten waar wij een gedeelte van een woord of van meerdere woorden hebben weggelaten. Wij willen graag dat jullie deze woorden aanvullen.

8A

bigger

8B

Fake News

Watskebeurt 2018
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6.09

ABC

WIE BEN IK?

Dagelijks wordt er nieuws gepresenteerd op de Nederlandse televisie. Onderstaande presentatoren en
presentatrices hebben jullie vast wel eens gezien. Geef de voor- en achternamen van deze personen.

9A

Lucas van Meerendonk

9B

Sandra Schuurhof

9C

Annechien Steenhuizen

9D

Mart Grol

Watskebeurt 2018
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6.10

WAT EEN JAAR

Hieronder zie je een kalender met verschillende nieuwsfragmenten en de daarbij horende datum. Helaas
ontbreken er een aantal. Welke nieuwsfragmenten ontbreken er bij de cijfers?

8 MAART

Italiaanse verkiezing

9 APRIL

RAF viert zijn eeuwfeest

18 JUNI

WK voetbal in Rusland

22 AUGUSTUS
30 OKTOBER

Wereldgezinsdagen in Dublin
Lancering Bepicolombo

2018

Ledeacker Sint Anthonis
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7.01

OUDE TIJDEN!

Welke 4 Nederlandse voetballers staan hier op de foto?

1A

Willem van Hanegem, Wim Janssen, Johan Neeskens en Johan Cruijff

Wie zijn de andere 2 spelers?

1B

Juan Manuel Asensi en John Steen Olsen

Welke wedstrijd wordt hier gespeeld?

1C

Feyenoord-Barcelona

Wat was de eindstand van deze wedstrijd?

1D

0–0

In 't zweet werken

In 't zweet werken

LEST - Pagina 50

7.02

TOPSPORTERS

Wie zijn deze topvolleybalsters. Zie plaatjes.

2A

2B

2C

2D

2E

2A

Elles Leferink

2B

Lonneke Slöetjens

2C

Maret BalkensteinGrothues

2D

Janneke van Tienen

2E

Laura Dijkema

7.03

NK EN EK

Afgelopen jaar (2017) heeft één Nederlander meegedaan aan 3 verschillende NK’s en 1 EK.
Wie is deze persoon? Hiernaast staat ook een foto.

3A

Wijnand Post

Welke 3 verschillende sporten waren dit?

3B

Onderwaterhockey
Onderwatervoetbal
Ultimate dodgeball (trefbal op trampoline)
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7.04

In 't zweet werken

TAFELKUNST

Afgelopen jaar is Dick Jaspers voor de 4e keer Wereldkampioen geworden in het driebanden.
Een aantal vragen over de biljartsport mogen dan
niet ontbreken. Deze vragen horen bij officiële
wedstrijden van van Nederlandse Biljart Bond. En
wel de sectie carambole.
Wat zijn ankers in de biljartsport?

4A

Dit zijn vierkantjes op het biljart van 17.8
cm. Voor kaderspel

Geef de juist benaming van de positie van de witte bal, de rode bal en de gele bal.

4B

rechter acquit, boven acquit en beneden acquit

Hieronder staan een aantal vragen over de uitrusting van een biljartspeler/speelster.
Zet een kruisje in de juist kolom (ja of nee; er is maar 1 antwoord goed).

4C

STELLING

1.

Een speler mag zichtbaar bretels dragen.

X

2.

Een speelster mag een leren rok dragen.

X

3.

Een speler moet een strik of een stropdas dragen.

X

4.

Een speler mag de bovenste 2 knoopjes van zijn overhemd of
van het poloshirt los laten?

X

5.

Lange mouwen mogen opgestroopt zijn.

JA

X

NEE

In 't zweet werken
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7.05

VOORBEELDEN VOOR MAX VERSTAPPEN?

Wie zijn deze 10 formule 1 coureurs.

5A

Ayrton Senna

5B

Stoffel Vandoorne

5D

James Hunt

5E

Helmut Marko

7.06

5C

Ralf Schumacher

WAT ZEG JE ME NOU!

Hieronder staan een aantal sporten omschreven. Wij zijn op zoek naar de juiste namen van deze sporten.
Deze sport is ontstaan in 1969. Spanje en Argentinië zijn toplanden in deze sport. Nederland heeft in
deze sport ook ooit meegedaan aan een WK. Eerste WK was in 1992. Het is een mix van 2 meer bekende
sporten. Het is een balsport.

6A

Padel

Deze sport is 1 keer op de Olympische spelen geweest. Deels is deze sport een watersport. Het podium
op de Olympische spelen bestond uit een Oostenrijker, Australiër en een deelnemer uit Groot Brittannië.
Nu geen officiële sport meer.

6B

Hindernis zwemmen

Dit spel is uitgevonden in Spanje. Jawel door een Belg. Wordt gespeeld door 2 teams. Een net maakt deel
uit van het speelveld. Nederland is al een aantal keren Wereldkampioen en Europees kampioen in deze
sport. Ook deze sport valt in de categorie balsport.

6C

Bossabal

In 't zweet werken
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7.07

7A

7B

OLYMPISCHE SPORTERS

Stukje van de volledige naam

Hermannes

Aantal Olympische spelen

2

Lengte van de persoon

2,01

Geboorte datum

6-4-1960

Categorie sport
Ron Boudrie (volleyballer)

Balsport

Stukje van de volledige naam

Gezina

Aantal Olympische spelen

1

Lengte van de persoon

1,72

Geboorte datum

9-2-1966

Categorie sport

Atletiek

Ellen van Lange

7C

Stukje van de volledige naam

Sijtje

Aantal Olympische spelen

2

Lengte van de persoon

1,74

Geboorte datum

15-4-1955

Categorie sport

Watersport

Enith Brigitha

In 't zweet werken
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7.08

"WAT SPORTIEF"

Hieronder enkele foto’s van locaties. Bij welke sportclub horen deze?

8A

DSV

8C

TV Sint Tunnis

8D

Linedance De Tavern

8B

Paardensport Sint Anthonis

8E

Activia

In 't zweet werken
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7.09

SPORT GESCHIEDENIS

Wat zijn we al lang sportief actief in onze dorpen, de een natuurlijk wat meer dan de andere. Daarom enkele vragen over enkele sportverenigingen. Weten jullie het antwoordt op de volgende vragen.
Wat is het oprichtingsjaar van Badmintonclub Remmensberg?

9A

1976

Op welke locatie werd Activia opgericht?

9B

Cafe ‘t Hert

In welk jaar promoveert DSV voor het eerst naar de vierde Klasse?

9C

1950

Op welke datum vierde Tennisvereniging Sint Tunnis haar 50 jarig feest?

9D

06-06-2015

In 2015 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen twee sportclubs in St Anthonis. Benoem beide clubs?

9E

Ponyclub Saxe Gotha en Rijvereniging Sint Anthonis.

7.10

OP HOOG NIVEAU

Enkele sporters binnen onze gemeenten bedrijven sport op hoog niveau. Enkele afbeeldingen die verwijzen naar een sporter, noem hem of haar.

10A Jeffrey Herlings
10B Theo Derks

10C Bono Barten

10D Ellen Willems

10E Max Verwoerdt

2018

Ledeacker Sint Anthonis

Dat klinkt als muziek in de oren
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8.01

HOES DIE NAAM OOK ALWEER...

Hieronder vind je vijf “Kwizzut” album hoezen. Geef per lp-hoes aan wie de originele band/artiest is (A) en
de bijbehorende titel (B).

A:

Doe Maar

A:

Sex Pistols

A:

The Doors

B:

Skunk

B:

Never Mind the
Bollocks

B:

In Concert

A:

Metallica

A:

ACDC

B:

Ride the Lightning

B:

Greatest Hell’s Hits

8.02

LOKALE TOONKUNSTENAARS

Ledeacker en Sint Anthonis hebben een rijk muzikaal verleden. De bands schoten uit de grond alsof het
niks was. Maar hoe heten ze ook alweer? Hieronder zie je een aantal voornamen van lokale muzikanten
van bands uit het verleden. Schrijf de bijbehorende namen van de bands op.
Henk, Martijn, Toon

2A

Provos und Cons

Pim, Stef, Joost, Ruud, Joep, Remco,

2B

Stab Back
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Dat klinkt als muziek in de oren

Jeroen, Roland, Linda, Piet, Arno, Hans

2C

Leftover

Freek, Willem, Thijn en Mart

2D

The Super Soakers

Christan, John, Iwan, Pie, Rob

2E

Doe Maar Net Alsof

8.03

VREEMDE VOGELS

Op de afbeelding zie je 3 instrumenten afgebeeld. Noem de namen van de instrumenten. (A,B,C)
Hoe heet de ruimte waar ze in staan op de afbeelding? (D)

3A

Yahbahar

3B

Theremin
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3C

Tesla Coil

3D

Stille ruimte / Anechoïsche kamer

8.04

Dat klinkt als muziek in de oren

TMF - THE MUSIC FACTORY

Op Youtube kan je via de volgende links een video
vinden over TMF – The Music Factory.
http://bit.ly/kw2018tmf
of
https://youtu.be/C9MjN5Fsb2A
Hierin zijn audio- en videofragmenten te vinden van
bekende Nederlanders. Lees goed de vragen die
vooraf aan de fragmenten gesteld worden. Vul de
antwoorden hieronder in.

4A

Rolf (X) Wouters

ABC

4B

Katja Schuurman

ABC

4C

Jimmy Geduld

ABC

Winston Gerschtanowitz

ABC

Michiel de Zeeuw

ABC

Chris Zegers

ABC

4D

Ich möchte tanzen / Ich will tanzen

4E

Mark de Moor

ABC
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8.05

Dat klinkt als muziek in de oren

RAAD HET PLAATJE

Hieronder vind je een aantal emoticons die een band of artiest uitbeelden. Noteer de naam van de band
of artiest die er bedoeld wordt.

5A

Guns ‘n Roses

5B

Party Animals

5C

The ramones

5D

Snoop Dogg

5E

Kings of Leon

5F

3 doors down
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Dat klinkt als muziek in de oren

5G Coldplay

5H

Def Leppard

8.06

RADIO

De hele avond verzorgt omroep Land van Cuijk een uitzending rondom Kwizzut. Natuurlijk heeft elk team
de radio de hele avond aanstaan. Om 20.30 uur en 22.30 uur komt er een radio opdracht. Herken de presentatoren.

6A

Jeroen van Inkel

6B

Frits Spits

6C

Jan van Veen

6D

Jan Douwe Kroeske

6E

Tineke de Nooij

Dat klinkt als muziek in de oren
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8.07

IT'S ALL ABOUT THE BASS

Hier onder zie je drie muziekstukken. Van welke bekende nummers zie je hieronder de bas lijn?
Schrijf de naam van de artiest en de titel op.

7A

Queen - Another one bites the dust

7B

Jet - Are you gonna be my girl

7C

Jackson 5 - I want you back

8.08

LIED IN HET BRABANTS

Onderstaande tekst is een gedeelte van een bekend nummer, vertaald naar het Brabants. Welk nummer is
het en wie zingt het origineel?
‘t klokske sloat, weur een uurke veurbij en de zon naait em deruut.
K hej nog genuug tiet om eraachter te komme hoe ik m’n verdriet verjoag.
Tot nu toe hek ‘t best goe gedoan ‘t daaglicht wiest me de weg.
Moar als ‘t donker werd ruupt d’n eenzoamheid mien.
Och, ik wil zo ger meej iemand daanse.
En zo ger de wermte vuule.
Joah, meej iemand daanse.
Meej un sjoeke da van men houw.
Ik hej veel mee oe op en ik ben de weg kwiet.
Leupend deur de staad.
Op een gegeve moment houw de gekkigheid op.
En vuul ik men weur sip.
Ik hej un mees neudig die een gokske woagt.
Veur ‘n liefde die heit genuug is um te blieven braanden.
Moar als ‘t donker werd.
Ruupt m’n eenzoame hart men.

8A

I wanna dance with somebody – Whitney Houston
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8.09

Dat klinkt als muziek in de oren

KWIZZUT’S GOT TALENT

Voor deze opdracht hebben we talent nodig!
Pak of maak een muziekinstrument. Film hoe je het
onderstaande fragment van “Seven Nation Army
van The White Stripes” ten gehore brengt. Zet het
resultaat op de USB-stick in het mapje Kwizzut Got
Talent.
We leggen de lat hoog maar zijn uiteindelijk de
beroerdste niet. Voor het hoogste aantal punten
verwachten we een uitstekend, degelijk stukje muziek van jou(w) (team). Succes!

Seven Nation Army - The White Stripes








4









 4                             
8.10

ABC

PLAATJES DRAAIEN

Hieronder vind je 5 afbeeldingen. De afbeeldingen koppelen aan een DJ.
Schrijf de artiestennaam en de titel op van de afbeeldingen.

10A Jackie Chan

10B Levels

10A Tiësto

10B Avicci
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Dat klinkt als muziek in de oren

10C Ten Feet Tall

10D Don't look down

10C Afrojack

10D Martin Garrix feat. Usher

10E Countdown
10E Hardwell

Schuupe
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9.01

NIEUWE INWONERS

Ondanks dat er het afgelopen jaar weer nieuwe kinderen geboren zijn in Ledeacker en Sint Anthonis is het
aantal inwoners van de gemeente Sint Anthonis gedaald. Geef het adres (straatnaam en huisnummer) van
de volgende nieuwe inwoners: Tieme, Lenn, Stijn en Noor.

1A

Stippent 15

1B

Hanenspoor 41

1C

Kapelaan Hamersstraat 2

1D

Den Hill 4

9.02

BIJZONDERE BOMEN

In Ledeacker en Sint Anthonis staan veel bijzondere en beschermwaardige bomen. Op welk adres staat
onderstaande boom die groene energie opwekt (A)? En waar staan de bomen die een bijzondere uitstraling hebben (B)?

2A

Noordkant 26

2B

Peelkant 72

Schuupe
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9.03

LANDELIJK WONEN

Landelijk wonen betekent ook dat je over onverharde wegen kunt rijden/wandelen. Tussen welke 2 straten liggen onderstaande onverharde wegen?

3A

9.04

Nullen & Ullingen

3B

De Staat & Bosweg

TE KORT AAN BOUWVAKKERS ?

Na een aantal jaren van diepe crisis in de bouw, is de productie en omzet in de sector weer aangetrokken. Ondanks dat het moeilijk is om vaklui te krijgen, wordt er toch volop gebouwd in Ledeacker en Sint
Anthonis. Op welke adressen hebben onderstaande bouwwerkzaamheden afgelopen zomer plaatsgevonden?

4A

Hoenderstraat 5

4B

Pastoor van Delftlaan 12

Schuupe
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9.05

AFSTAND

Van hieruit kun je makkelijk naar een aantal dorpen
in de regio. Welke afstand moet je vanaf dit punt
in totaal afleggen om in de verschillende dorpen,
die aangegeven staan op deze borden, terecht te
komen.

5A

48

9.06

EVEN TELLEN

Hoeveel palen staan er in deze voortuin ?

6A

g

14

➜

6B

Wat is afstand x gemeten in mm?
± 4475 mm

Schuupe
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9.07

KLOKKENSPEL

Hoeveel klokken hangen er op de gevel van dit
gebouw?

7A

18

En hoeveel zonnepanelen liggen er op het dak van
dit gebouw ?

7B

204 of 203

9.08

GPS COÖRDINATEN
Bij wie sta je op de stoep als je naar de volgende
GPS coördinaten gaat:
51° 37I 22II N, 005° 52I 13II E.

8A

Geerts schoonmaakbedrijf 't Kempke

En wat zit er in de hokken op de GPS coördinaten: 51° 38I 03II N, 005° 54I 13II E.

8B

Varkens of Bijen

9.09

AANBOD

Onroerend goed te koop aangeboden. Ga naar onderstaande locatie en bepaal wat de totale vraagprijs is voor het totale aanbod in Ledeacker en Sint
Anthonis.

9A € 1.591.500,-
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9.10

Schuupe

LICHT AAN

Ga naar onderstaande straat. Hoeveel lantaarnpalen staan er in deze straat (A). Voor welke huisnummer
staat de lantaarnpaal met nummer 25 (B)?

10A 29
10B 36
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9.11

Schuupe

SCHUUPE JUBILEUM CERTIFICAAT

Mede dankzij 23 gulle sponsoren kan Kwizzut dit jaar voor de 5e keer
plaatsvinden met de categorie Schuupe als vast onderdeel.
We hebben op 23 bijzondere locaties onderstaand Schuupe jubileumcertificaat verstopt inclusief een feestmuts. Aan jullie de eer om op zoek te
gaan naar 1 van deze certificaten. Mocht je er 1 hebben gevonden, dan
dien je op deze locatie met de feestmuts op en het certificaat in je handen een duidelijke selfie te maken. Zet deze foto op de bijgeleverde USB-stick en geef
het de naam ‘Schuupe jubileum certificaat’. Het certificaat neem je mee, wanneer jullie vanavond het
ingevulde antwoordboekje naar het MFA Oelbroek komen brengen. Stop dit certificaat in de bijgeleverde
tas met jullie teamnummer erop. Mocht je aan beide opdrachten hebben voldaan (selfie en inleveren certificaat) dan heb je recht op de punten. Let wel, per team mag je maar 1 certificaat inleveren!
Hieronder de 23 bijzondere locaties:

Exact... of nie
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10.01

REEKS, SERIE, HERHALING..

Maak de volgende reeksen af:

1A

16 - 22 - 34 - 52 - 76 - ...?

106

1B

15 - 29 - 56 - 108 - 208 - ...?

400

1C

3 - 4 - 12 - 11 - 13 - 26 - 24 - 27 - ...? - ...?

1D

B - C - E - G - K - M - ...? - ...? - ...?

10.02

27 - 24
Q-S-W

KRUIPEND NAAR HUIS

Harrie gaat iedere woensdagavond naar 't Dorpshuus in Ledeacker en wordt door zijn moeder altijd stipt
om 23:00 uur opgehaald. Maar op deze avond heeft Harrie alweer verloren met biljarten; hij is het spuugzat, zuipt zich een stuk in de kraag en wil naar huis. Harrie is een slechte verliezer en ook ladderzat.
Hij rekent af, maar is te zat om te lopen. Hij kruipt dan maar precies om 22:30 uur weg richting huis. Hij
neemt de route die zijn moeder ook altijd neemt en verwacht haar dan vanzelf tegen te komen, wat ook
gebeurd. Nu blijkt dat ze 20 minuten eerder dan normaal thuis zijn. Hoe lang heeft Harrie gekropen? Je
mag aannemen dat zijn moeder altijd met een constante snelheid rijdt en dat Harrie’s moeder precies om
23:00 uur bij het café zou zijn aangekomen als ze Harrie al niet eerder was tegengekomen.

2A

10.03

20 minuten

ONDER DE MISTLETOE

Op het kerstfeest van het Alfrinkcollege in Deurne waren vier takken mistletoe opgehangen.
Welke jongen kuste welke meisje? Vul het schema in aan de hand van onderstaande aanwijzigen.
Aanwijzigingen:		
				
				
				
				
				

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Niels stond bij tak D
Katja was niet het meisje met de blauwe jurk bij tak A
Bas kuste Suzanne
Lisanne stond bij tak B, maar niet met John
Het meisje dat Daan kuste had geen gele jurk aan.
Sandra was in het groen. Naast haar stond een meisje met een roze topje.

Tak A

Tak B

Tak C

Tak D

Bas

Daan

John

Niels

Meisje

Suzanne

Lisanne

Sandra

Katja

Kleur

Blauw

Roze

Groen

Geel

Jongen
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10.04

Exact... of nie

BEUN DE BEUNHAAS

Kerstavond is begonnen, Truus kan eindelijk naar
huis! Ze zet de radio aan, door het snelle ritme van
de beat trapt ze het gaspedaal steeds verder in. De
snelheid geeft haar het gevoel alsof ze zweeft...
Aan dit heerlijke gevoel komt snel een eind, wanneer ze het stopteken op haar dashboard rood zie
worden, de auto is zwaar oververhit! De geur die
dan te duidelijk te ruiken is, doet haar hart nog
sneller kloppen..... haar oude autootje heeft haar
weer in de steek gelaten. Dan maar wéér opnieuw
naar haar lokale beunhaas, maar of dat zo verstandig is......
De beunhaas stelt vast dat er problemen zijn met
de nokkenas, maar vraagt zich af hoe het nu precies zit. Zie nevenstaande afbeelding:
Op het tandwiel van de nokkenas zitten 36 tanden,
hoeveel tanden zitten er op het tandwiel van de
krukas
a. 18 tanden
b. 36 tanden c. 72 tanden

4A

ANTWOORD: A

Welk onderdeel zorgt ervoor dat de klep sluit?
A. de nok
B. tuimelaar
C. de veer

4B

ANTWOORD: C

Na verbranding gaan de uitlaatgassen via de uitlaatklep naar buiten, welke onderdelen passeren ze nog
meer en wat is de correcte volgorde?
A. lambda sensor – uitlaatspruitstuk – katalysator – demper
B. uitlaatspruitstuk – katalysator – lamda sensor – demper
C. uitlaatspruitstuk – lambda sensor – katalysator – demper

4C

ANTWOORD: C

Welke chemische verbinding wordt door de lambda sensor gemeten?
A. HC
B. NOx
C. O2

4D

ANTWOORD: C
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Nadat de beunhaas de motor weer aan de praat
heeft gekregen duikt het volgende probleem op;
de motor slaat slecht aan en beun de beunhaas vermoedt een probleem met het gloeisysteem. Bekijk
nevenstaande afbeelding:
Welke meter meet de gloeistroom?
A. A1 B. A2 C. A3 D. A4

4E

ANTWOORD: B

10.05

ER VIERKANT ACHTER STAAN

Maak 3 vierkanten door 4 lucifers te verplaatsen.
Teken de oplossing in onderstaand vak.

Maak 3 vierkanten door 4 lucifers te verplaatsen.
Teken de oplossing in onderstaand vak.

Vanwege foutieve vraagstelling, geen
juist antwoord mogelijk.

Exact... of nie

Exact... of nie
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Maak 3 vierkanten door 4 lucifers te verplaatsen.
Teken de oplossing in onderstaand vak.

Vanwege foutieve vraagstelling, geen
juist antwoord mogelijk.

10.06

ABC

KNAPPE KOPPEN

Welke naam en welke foto hoort bij de beschrijving:

1

2

3

4

5

6

Exact... of nie
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Vooraanstaand Nederlandse wiskundige die zich ook bezig hield met sterrenkunde, natuurkunde. Daarnaast uitvinder en schrijver van science fiction in de zeventiende eeuw.

A

Naam Christiaan Huygens

Afb.:

1

Nederlandse nobelprijswinnaar die voornamelijk onderzoek deed naar elektromagnetisme.

B

Naam Hendrik Lorentz

Afb.:

5

Griekse wiskundige en filosoof die lang geleden met zijn stelling naar Zuid-Italië emigreerde.

C

Naam Pythagoras

Afb.:

2

In Groningen geboren wiskundige waar een wet naar vernoemd is. Zijn vader was ook wiskundige en zijn
Zwitserse opa ook.

D

Naam Daniel Bernoulli (ZONDER TREMA)

Afb.:

4

Griekse wiskundige en natuurkundige. Er is een wet naar hem vernoemd waarin hij beschrijft waarom
sommige schepen zinken en anderen niet.

E

Naam Archimedes

Afb.:

3

Afb.:

6

De appel valt niet ver van de boom voor deze Engelse natuurkundige.

F

Naam Isaac Newton
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10.07

BLOK PROBLEMEN

De zes dobbelstenen hieronder tonen verschillende
aanzichten van een enkele dobbelsteen; ieder aanzicht laat drie van de oppervlakken van de dobbelsteen zien. Sommige symbolen op de dobbelsteen
ontbreken echter, terwijl een van de aanzichten
opzettelijk misleidend is en van een totaal verschillende dobbelsteen komt.
Welke dobbelsteen hoort hier niet thuis.
1.
Omcirkel deze dobbelsteen
2.	Teken in onderstaande uitslag een juiste
uitslag van de andere 5 dobbelstenen.

Uitslag:

Exact... of nie

Exact... of nie
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10.08

PROGRAMMEREN

Foutje bedankt
In onze moderne wereld wordt veel gebruik gemaakt van software. Helaas worden ook wel eens programmeerfoutjes gemaakt:
In welk ziekenhuis werden 8500 patiënten dood verklaard door een programmeerblunder? Uitkeringsinstanties, verzekeraars, maar ook de levende patiënten zelf werden automatisch op de hoogte gesteld van
hun overlijden…

8A

St. Mary’s Mercy Medical Center

Welk bedrijf leed 440 miljoen dollar verlies in slechts een half uur doordat de automatische algoritmes
voor aankoop en verkoop van aandelen een ‘bug’ bevatte?

8B

Knight Capital Group

Wat is de naam van het 125 miljoen dollar kostende ruimteschip dat voor altijd verloren ging in de ruimte?
Dit doordat het ene ingenieursteam berekeningen in Engelse eenheden uitvoerde en het andere team in
metrische eenheden.

8C

Mars Climate Orbiter

10.09

SPECIALE SUDOKU

In elke rij en elke kolom mogen de cijfers 1 t/m 9
maar 1 keer voor komen.
Ook in elk gekleurd vlak mogen de cijfers 1 t/m 9
maar 1 keer voorkomen.
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10.10

Exact... of nie

KOGEL DOOR DE KERK

De koster van de kerk in Sint Anthonis heeft ruzie met de koster van Ledeacker. Hij wil vanaf de spits van
de kerk in Sint Anthonis een kanonskogel afvuren naar de kerk in Ledeacker als waarschuwingsschot. Natuurlijk wil hij de kerk nét niet raken en precies over de spits van de kerk in Ledeacker heen schieten. Hij
vuurt de kogel af precies op hoogte van de spits van de kerk van Sint Anthonis en de kogel schampt precies de spits van de kerk in Ledeacker. De kerk in Sint Anthonis is 36 meter hoog en de kerk in Ledeacker
is 47 meter hoog, de kanonskogel vertrekt uit de loop met 720 km/u en de wrijving is verwaarloosbaar.
Wat is de kompasrichting van het kanon (0-360 graden)? 1 decimaal is voldoende

10A 328,82 gr
De hellingshoek van het kanon? 1 decimaal is voldoende

10B

[9,13gr]

Hoe lang doet de kogel erover? 1 decimaal is voldoende

10C

[6,1s]

Ouwe meuk
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11.01

ECHTE OUWE MEUK ?

Vroeger hadden ze nog geen slijptol of accuboormachine, maar moest het allemaal met het handje. Welke
oude gereedschappen zie je hieronder.

1A

Schaaf

1B

Boor

1C

Lijmklem

1D

Wetsteen

Ouwe meuk
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11.02

OUWE HUUSKES ?

We hebben voor jullie een paar plaatjes van “moi ouw huuskes” gevonden. Het zijn pandjes uut Sintunnis
en ‘t Leker, maar om welk pand gaat het en wat is het adres?

2A

Familie Kempen “Breijenburg”

2A

Mgr. Bekkersstraat 56 Ledeacker

2B

Het oude gemeentehuis Sint Anthonis

2B

Brink 3 Sint Anthonis

2C

Cafe ’t Hert

2C

Breestraat 25 Sint Anthonis

2D

De oude melkfabriek

2D

Den Hoek 10 Sint Anthonis
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11.03

Ouwe meuk

INLEVEREN DIE OUWE ZOOI!

Zoek in jullie provisiekast naar het product dat het verst over de houdbaarheidsdatum is. Als het nog niet
vanzelf wegloopt, plak dan geleverd etiket op het levensmiddel. Stop dit levensmiddel in de tas, welke
jullie hebben gekregen en waar jullie teamnummer op staat. Lever deze tas vanavond tegelijk met jullie
antwoordboekje in.

3A

De ouwe levensmiddelen in de tas tegelijk met het antwoordenboekje inleveren!!!

Wie weet maken jullie het wel net zo bont als ‘n
Nijmeegs echtpaar dat tijdens het verbouwen
van hun huis een hele bijzonder vondst deed, zij
vonden een, in de Tweede Wereldoorlog, verstopte
noodvoorraad.

Waar kwam het witte goud vandaan?

3B

California

Welke vondst is er met pleisters verbonden?

3B

Een blik Verkade koekjes

LEST - Pagina 82

11.04

Ouwe meuk

HOE JONG?

Kiek dan, oeh toch..... we worden steeds knapper. Als je de respectabele leeftijd van 50 jaar hebt bereikt
ontmoet je Abraham of Sarah. Traditioneel afgebeeld met grijze haren en veul rimpels. Onderstaand hebben we gepoogd een mooie imitatie neer te zetten.
Hoe jong zijn we op de dag van vandaag! Wat is opgeteld de totale leeftijd van het huidige Kwizzut team
die zich als Sarah en Abraham hebben uitgedost voor deze foto?

4A

439 jaar

Ouwe meuk
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11.05

ABC

KRANT UUT ?

Rouw en trouw wordt altijd groot uitgemeten in de pers, de lezer wil alle 'in en outs' weten. Zeker als je in
de schijnwerpers staat, haal je de voorpagina.
Hieronder zien jullie 4 aangepaste nationale en internationale voorpagina’s van gerenommeerde kranten.
Het gaat bij alle vier over het overlijdensnieuws van een beroemd persoon.
Geef aan wie er overleden is.

5A

Elvis Presley

5B

Marilyn Monroe

5C

John F Kennedy

5D

Prins Claus

Ouwe meuk
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11.06

DAT WAREN NOG EENS TIJDEN

Vroeger was alles beter. Er werd van alles georganiseerd in Sint Tunnis en ‘t Leker.... Het hele dorp liep
uit! Onderstaande foto komt uit een oude doos.
Geef aan wat de gelegenheid is van onderstaand
evenement en bijbehorende straatnaam.

Bij welke gelegenheid is deze foto genomen?

6A

Motorcross der Azen

In welke straat is deze foto genomen?

6B

Bosweg

11.07

WOORDENSCHAT VAN DE SINTUNNISE TAAL!

De Sintunnisse taal is een mooie taal die door velen van ons gesproken wordt. Hieronder testen we jullie
kennis: Er staan hier namelijk 5 Sintunnisse zinnen, die jullie in het Nederlands mogen vertalen.

Die is onder dun draod dur gegaon.

7A

Die is vreemd gegaan.

Dè schilt unne jas buute gister.

7B

Het is veel kouder dan gisteren.

Loeëpe of z’n lèèOve dur van afhengt.

7C

Erg hard lopen.

Blééj mit un doeëj mus

7D

Gauw tevreden.

Dè pèèst in ziene kraom

7E

Dat komt hem goed uit.

AS GULLIE SCHIK HET, DAN HEBBE WIJ DÈ OK!

Ouwe meuk
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11.08

OUD EN NOG NIET VERSLETEN !

Oud…. en meestal een verleden van hard werken. Wie weet het merk van onderstaande tractoren?

8A

Eicher

8B

Porsche

8C

Allis Chalmers

8D

Fendt

8E

Ford

Ouwe meuk
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11.09

TEAM VAN VRUUGER...

We hebben nog een mooie foto uit de oude doos gevonden, op een mooie zonnige dag is deze foto
gemaakt van een zeer succesvol team..... , maar wie zijn het? Geef de naam van 5 spelers afgebeeld op
onderstaande teamfoto.

1

Sjef Takken

Arie Hofmans

2

H. Peeters

P. Goossens

3

Harry Takken

Piet Baltussen

4

Frans Verstappen

J. van Duren

5

Tien Verstraten

B. Goossens

Ouwe meuk
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11.10

WA NOU WEER ?

Vroeger hebben ze bijzondere uitvindingen gedaan voor dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Onderstaand zie
je zes foto’s uit de vorige eeuw. Geef de juiste benaming van deze voorwerpen.

10A

Losse boord; vadermoordenaar

10B

Blikopener

10C

Houten boekentas

10D Pijp; gevonden op het Sambeeks veld

10E

1e zonnecel

10F

Maatbeker voor 1 of 2 kopjes koffie

2018

Ledeacker Sint Anthonis
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12.01

Extra opdrachten

FOTO-OPDRACHT

Wie kent hem niet? De uitdrukking: “Een huishouden van Jan Steen.” Een heerlijke ongeorganiseerde
bende.
Graag willen wij dat jullie “een huishouden van Jan Steen” organiseren in een keuken en hiervan een foto
maken. Wat willen wij op zijn minst zien op deze foto?
•
•
•
•
•

Een openstaande koelkast.
Minimaal 4 kastdeurtjes open.
Minimaal 20 verschillende items op het aanrechtblad en/of de keukentafel.
Minimaal 5 personen, die ergens druk mee bezig zijn.
Een huisdier.
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12.02

Extra opdrachten

FILM-OPDRACHT

Wij weten dat jullie allemaal wel van een feestje houden. Menig feestje wordt opgeleukt met muziek en
swingende moves. Daarom vragen we jullie om dit jaar een lipdub voor ons te maken. Lipdubben doe je in
een groep. Met z'n allen playback je een liedje, altijd in één shot opgenomen. Het liedje dat jullie uitkiezen mogen jullie zelf weten. Wel moet jullie lipdub aan enige eisen voldoen:
•
•
•
•
•

De lipdub moet minimaal 1 minuut en maximaal 2 minuten lang zijn.
Er moeten minimaal vijf verschillende personen in de lipdub voorkomen.
We willen graag één persoon met een snor zien.
Zorg dat er een gouden kroon met een vijf in voorkomt.
En als laatste moet de muziek wel duidelijk te horen zijn.

Ter inspiratie willen wij jullie verwijzen naar een hele mooie lipdub: bit.ly/kwizzutlipdub
Wanneer je klaar bent, sla je de lipdub op op de USB-stick onder vermelding van: “Filmopdracht lipdub”
en jullie “teamnummer”.

Zet de foto op de USB stick onder de naam: “Filmopdracht lipdub [teamnr]’

