?

!

VRIJDAG
2 JUNI

DORPSKWIS HILVARENBEEK

2017

‘t VRAGENBOEK
EERSTE
EDITIE

teamnaam:
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SPELINTRODUCTIE KWISTUT 2017
Voor jullie ligt het kwisboek van de eerste editie van Kwistut. Als organisatie zijn wij super blij en
trots met de grote deelname van alle enthousiaste teams. Vanavond gaan jullie de strijd met elkaar
aan om met jullie team de allereerste winnaar van Kwistut te worden! Voor ons als organisatie geldt
dat het de eerste keer is dat wij een dorpskwis organiseren. Wij hopen dat we een leuke en
uitdagende kwis bieden en dat jullie een gezellige avond beleven.

INVULLEN EN INLEVEREN VAN DE ANTWOORDEN
Bij het ophalen van het vragenboek en de USB-stick krijgen jullie een link, inlognaam en
wachtwoord. Hiermee kunnen jullie inloggen op de site waarop de kwis digitaal beschikbaar is.
De antwoorden dienen digitaal, via 1 computer, ingevuld te worden. Dit geldt niet voor de
opdrachten die op locatie plaatsvinden, deze opdrachten voeren jullie ter plaatse uit. Het is de
bedoeling dat jullie te voet of op de fiets naar de opdrachten toekomen. Antwoorden worden
alleen goed gerekend wanneer deze correct gespeld zijn. Om 22:00 uur sluit de website
automatisch. Alle antwoorden worden dan ook automatisch ingediend. De antwoorden worden
tussentijds automatisch opgeslagen. Jullie hoeven de antwoorden dus niet zelf in te sturen.
Voor de uitleg van de website om de vragen digitaal te kunnen beantwoorden, wordt verwezen
naar de bijgevoegde uitleg. Het is verstandig om het vragenboek eerst in zijn geheel door te
kijken, omdat sommige opdrachten voor een bepaalde tijd uitgevoerd dienen te worden. Let
daarbij zelf ook op sluitingstijden van bepaalde bedrijven. De USB stick dient voor 22.00 uur te
worden ingeleverd op de Vrijthof anders krijgt jullie team 100 punten aftrek.

CATEGORIEËN
Er zijn negen categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vur de klèèn
Vermaok
Gruun vingers
Un natje en un dreugje
Beek ònt bewege
Bikse brèènbrekers
Dees is Beek
Wittut nog?
Dè klinkt as muzziek in oew oore

Per categorie zijn er 250 punten te verdienen. Het aantal te verdienen punten staat per vraag
vermeld.

GEHEIME OPDRACHT
Naast bovenstaande negen categorieën is er ook nog een geheime opdracht. Ieder team moet
voor deze opdracht één teamlid naar de parkeerplaats van de Roodloop sturen op het volgende
tijdstip:
Team 1 t/m 8
Team 9 t/m 16
Team 17 t/m 24
Team 25 t/m 32
Team 33 t/m 40
Team 41 t/m 48
Team 49 t/m 56
Team 57 t/m 60

- 19:00 uur
- 19:20 uur
- 19:40 uur
- 20:00 uur
- 20:20 uur
- 20:40 uur
- 21:00 uur
- 21:20 uur

UITSLAG
De uitslag van Kwistut 2017 wordt vanavond om 23:00 uur bekend gemaakt tijdens de feestavond
op de Vrijthof. Zorg dat jullie met jullie gehele team aanwezig zijn! Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

NOODGEVALLEN
In geval van nood is de organisatie bereikbaar op het nummer: 06 - 49 79 35 82.

SUCCES!
Namens de organisatie van Kwistut wensen wij iedereen succes en heel veel plezier vanavond. De
race tegen de klok start vanaf nu!
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SPEELTUINEN punten
1.

Hilvarenbeek kent heel veel speeltuinen met leuke speeltoestellen. Hebben jullie hier vaak op
gespeeld? Dan kunnen jullie onderstaande vragen makkelijk beantwoorden. Jullie zien
namelijk hieronder foto’s van verschillende speeltoestellen in Hilvarenbeek. Beantwoord de
vraag die bij de foto hoort.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Hoeveel van deze groene knoppen zitten er aan dit gehele speeltoestel?
Hoeveel van deze rode stokken heeft dit gehele speeltoestel?
Welk dier staat langs dit speeltoestel?
Hoeveel van deze blauwe knoppen heeft dit gehele speeltoestel?
Hoeveel van dit soort rode stukken zitten er aan dit speeltoestel?
Welk dier wordt er afgebeeld boven de tractor?
Welk getal staat er voor op deze motor?
Welk woord staat er op deze schommel geschreven?
Hoeveel van deze stokjes heeft dit speeltoestel?
Hoeveel van dit soort balken tellen jullie om naar de overkant te komen?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

15
ZOT TE LOT TE punten
2.

Zotte Lotte kun je inhuren voor kinderactiviteiten en organiseert ook kinderfeestjes. Het is
altijd feest met Zotte Lotte. Zotte Lotte staat hier in 3 verschillende klassen uit de basisscholen
in Hilvarenbeek. Maar de vraag is; in welk lokaal staat Zotte Lotte? Geef de voor- en achter
naam van de juf of meester die in dit klaslokaal les geeft.

A

B

C

EXTRA OPDRACHT: Zotte Lotte houdt ook heel erg van kleuren. Jullie ook? Print één van de
kleurplaten van de website van Zotte Lotte en kleur deze in. Lever deze in voor 21:00
uur in de tent op de Vrijthof. Vergeet niet de naam van jullie team erop te zetten.

7

punten

12
KINDERVAKANTIEWEEK punten
3.

Al heel veel jaren wordt in Hilvarenbeek Kindervakantieweek georganiseerd. Jong en oud
hebben hier leuke herinneringen aan. Hier zien jullie 3 foto’s van Kindervakantieweek
Hilvarenbeek. Beantwoord de vraag bij de bijbehorende foto.

A.
B.
C.

Een foto uit de oude doos. Uit welk jaar komt deze foto?
Hoe heette het Groot Loo tijdens dit thema van Kindervakantieweek?
Wat is de achternaam van de koning en koningin die dit jaar in Château ‘t Loo verblijven?

A

B

C

27
WANDELVIERDAAGSE punten
4.

Ieder jaar gaat er 4 dagen lang een mooie stoet van kinderen door Hilvarenbeek tijdens de
Wandelvierdaagse. Met als hoogtepunt de intocht op zaterdag met vele trotse ouders, opa’s,
oma’s en andere toeschouwers langs de kant van de weg. Kunnen jullie onderstaande vragen
over de Hilvarenbeekse Wandelvierdaagse beantwoorden?

A.
B.

Op welke datum begint de wandelvierdaagse in 2022 (dd-mm-jjjj)?
Een foto van de Wandelvierdaagse in de jaren 70. Wie spreekt de deelnemers op de foto toe
op de slotdag?

C. In welke dorp was de rust tijdens de 1e dag bij de 12 kilometer in 2013?
D. Uit de reeks medailles van de wandelvierdaagse springt die van 1985 eruit. Dat was dan ook
de 25e editie! Welke tekst stond op de voorzijde van de medaille?
E. In welk jaar was het weer zo slecht, dat de hele vierdaagse werd afgelast? Er werd dus in dit
jaar, geen enkele dag gewandeld.
F. Maak deze zin in af: ‘Het Hondje van de ……’.

G. Deze foto werd gemaakt tijdens de slotdag van de Wandelvierdaagse. Hoe heten de drie
meisjes die op de voorgrond van deze foto staan (voor- en achternaam).
A. Meisje links op de foto:
B. Meisje midden voor op de foto:
C. Meisje midden achter op de foto:

15
DANSEN IN HILVARENBEEK punten
5.

Bij deze vraag hebben jullie de USB nodig die jullie hebben gekregen. Volg deze instructies:
Ga naar de categorie ‘Vur de klèèn’ >>> ga naar het mapje vraag 5 >>> bekijk de filmpjes 5A,
5B en 5C.
In filmpje A, B en C zien jullie dansdocente Meike Roberts van Dansschool Hilvarenbeek. Zij
danst samen met de andere danseresjes op een nummer van de meidengroep K3. Bij welk lied
van K3 hoort dit dansje? Geef de titel van het lied.

A.
B.
C.

Titel:
Titel:
Titel:

12
KINDERBOEKEN punten
6.

Leren lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op de basisschool leren.
Kinderen die veel lezen:
- kennen vier keer zoveel woorden als kinderen die weinig lezen;
- hebben meer inzicht in de opbouw van teksten;
- hebben meer kennis van de wereld.
Jullie zien hier drie foto’s van populaire kinderboeken. Noem de voor- en achternaam van de
auteur.

A

B

C

6
BIBLIOTHEEK HILVARENBEEK punten
7.

De Bibliotheek in Hilvarenbeek is onderverdeeld in verschillende categorieën. Bij de categorie
‘Literatuur & Cultuur’ staat een mooie tekst van Jan Naaijkens in het paars op de muur
geschreven. Welke tekst staat er op de muur geschreven?

8
WAAR IS WALLY? punten
8.

‘Where’s Wally?’ is een populaire jeugdboekenserie getekend door de Engelsman Martin
Handford. In het Nederlands is het: ‘Waar is Wally?’
In Hilvarenbeek loopt een Wally rond. Zoek Wally! Hij draagt namelijk een Kwistut-code bij
zich. Als jullie hem aanspreken zal hij deze code geven. Deze code is het juiste antwoord op
deze vraag.

24
ANIMATIES punten
9.

Er is van alles voor de jeugd te zien op televisie. Kinderzenders zoals Nickelodeon, Zapp, RTL
Telekids, Cartoon Network zijn erg populair. Hier zien jullie 12 verschillende animaties op een
rijtje die op de televisie te zien waren/zijn. Geef van elke animatie alleen de voornaam.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

BZT SHOW

8

punten

10. Groep 8 van Basisschool Starrebos deed in 2016 mee aan de muziekwedstrijd van de BZT
Show die op de Nederlandse televisie te zien was. Met zo’n 60 personen stond het schoolorkest uit Hilvarenbeek in de finale.
A.
B.

Hoe heette het lied wat zij speelden in de finale?
Op de hoeveelste plek eindigde de klas in de finale? (Cijfer)

DISNEYFILMS

10

punten

11. Disney maakt al jarenlang legendarische films. Hier zien jullie een aantal foto’s van twee
verschillende Disney films, namelijk Frozen en Inside out. Zet deze foto’s op chronologische
volgorde. (Invullen als: ABCDEFG)
A.

B.

Frozen:

A

B

C

E

F

G

A

B

C

E

F

G

D

Inside out:

D

12
HUIZEN punten
12. Naast films doen verschillende kinderseries het ook altijd goed bij de kleintjes. Jullie zien hier
vier verschillende huizen uit kinderseries. Van welke tekenfiguren zijn deze huizen?

A

C

B

D

16
GEZELSCHAPSSPELLEN punten
13. Er is niks gezelliger dan samen een spelletje spelen met de hele familie. Er zijn verschillende
spelletjes die je kunt spelen. Een populair spelletje is ‘30 Seconds’. Op deze twee kaartjes is
een woord weggelaten. Welk woord hoort hier te staan?

A

B

Nu een spelletje uit de oude doos. Kennen jullie het spelletje ‘Wie is het?’. Ook hier is iets
weggelaten, namelijk de naam van de persoon. Dus bij deze de vraag: Wie is het?

C

D

12
KAARTSPELLEN punten
14. Er zijn ook heel veel verschillende soorten kaartspelletjes. Hier zien jullie verschillende foto’s
van kaartspelletjes. Noem de namen van de spelletjes.

A

B

C

KINDERTHERAPIE

4

punten

15. Als ouder of opvoeder zit je soms met je handen in het haar als je kind niet goed in zijn/haar
vel zit. Kindertherapeutische Praktijk Maureen Klomberg helpt om de problemen van kinderen
in kaart te brengen door middel van spelbeelden en beeldcommunicatie. Dit doet Maureen nu
al heel wat jaren. Hoeveel jaar bestaat Kindertherapeutische Praktijk Maureen Klomberg?

12
SNOEPJES punten
16. Veel scholen zijn bezig om een ‘gezonde school’ te worden. Kinderen eten tegenwoordig veel
minder snoep. Hier zien jullie 4 stukjes logo van een lekker snoepje. Deze snoepjes hebben
allemaal een naam. Hoe heten deze snoepjes?

A

B

C

D

Nu een spelletje uit de oude doos. Kennen jullie het spelletje ‘Wie is het?’. Ook hier is iets
weggelaten, namelijk de naam van de persoon. Dus bij deze de vraag: Wie is het?

SNAPCHAT

7

punten

17. Deze vraag moet uitgevoerd worden door 1 lid van jullie team. Maak via snapchat een selfie
van jezelf en zorg dat je een barbiepop in je hand hebt die zichtbaar op de foto staat. Zet een
snapchat filter over deze foto en stuur deze naar kwistuthilvarenbeek@gmail.com voor 21:00
uur. Let op: zorg ervoor dat jullie teamnaam de titel van het mailtje is!

16
VLOGGEN punten
18. In elke foto zijn twee bekende vloggers door elkaar heen gemixt. Welke twee vloggers zie je
op de foto. Geef bij beide foto’s de voor- en achternaam van de twee vloggers die je ziet. Zet
de antwoorden op alfabetische volgorde op voornaam.
Foto 1:

Foto 2:

A.
B.

C.
D.

Naam:
Naam:

1

Naam:
Naam:

2

CHALLENGES

7

punten

19. Challenges zijn heel populair tegenwoordig. Vanaf 2014 zijn er al veel populaire challenges
ontstaan. Kennen jullie bijvoorbeeld de ‘Ice bucket challenge’ nog? Bij deze opdracht kun je
punten verdienen met de ‘Habiba Challenge’ oftewel de ‘Boef Challenge’. Maak een filmpje
met deze challenge. Het filmpje mag in totaal maximaal 30 seconde duren en moet in 1 keer
door worden gefilmd. Per team mogen jullie maar 1 keer het filmpje opsturen voor 19:30 uur
naar kwistuthilvarenbeek@gmail.com. Let op: zorg ervoor dat jullie teamnaam de titel van het
mailtje is!

You’re Welcome!
Koffie – Gebak
Lunch – Diner
Borrel – Bites
Speciaalbieren
Live sport
Vrijthof 18
5081 CA Hilvarenbeek
013 505 3554
info@tschouwke.nl
www.tschouwke.nl
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GROEN, GROEN, GROEN punten
1.

Lingo is een woordspel dat een combinatie is van Mastermind en Bingo. Twee teams van
twee mensen gaan met elkaar de strijd aan. Lingo was een Nederlands televisieprogramma
van de AVROTROS.

A.

Twee van de organisatoren van Kwistut hebben meegedaan met het tv programma Lingo.
Welke twee personen uit dit rijtje hebben hier aan meegedaan?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

B.
C.
D.
E.
F.

Pieter-Jan Smeijers
Maaike Meijs
Cees Bruurs
Maartje van Diessen
Mickey Touwslager
Moniek Abrahams
Anne van Gestel

Noem de voor- en achternaam van de Lingo-partner van het vrouwelijke commissielid?
Noem de voor- en achternaam van de Lingo-partner van het mannelijke commissielid?
Wat was het allereerste woord dat het team van het vrouwelijke commissielid heeft geraden?
Wat was het allereerste woord dat het team van het mannelijke commissielid heeft geraden?
Beide teams behaalden evenveel punten. Hoeveel was het puntenaantal?

8
ALLES MAG OP VRIJDAG punten
2.

In het televisieprogramma ‘Alles mag op …’ strijden Gerard en Gordon in humoristische
spellen. In een van spelrondes vormen de kandidaten met hun lichamen letters om een woord
uit te beelden. Op deze vrijdag mag ook alles en nu is het jullie beurt. Leg met de lichamen
van jullie teamgenoten het woord ‘Kwistut’. Maak hier 1 foto van en stuur deze voor 20:30
uur naar kwistuthilvarenbeek@gmail.com. Let op: zorg ervoor dat jullie teamnaam de titel van
het mailtje is!

15
STRIPPEN punten
3.

Een stripverhaal wordt gevormd door een aantal afbeeldingen die samen een verhaal vormen.
In verschillende bladen en kranten kun je verschillende stripverhalen vinden. Kennen jullie
deze stripverhalen?

A.
B.
C.

Wat is de titel van deze strip van Fokke & Sukke?
Welke tekst staat er op de poster van deze strip?
Met wie is Goofy aan het bellen? Noem de voornaam van deze persoon.

A

C

B

20
NETFLIXEN punten
4.

Bij diensten zoals Netflix en Videoland worden vele series gekeken. De volgende vraag gaat
over populaire internationale series. Combineer het juiste personage met de juiste serie door
naast de foto van het personage de letter van de serie in te vullen.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Orange is the new black
Suits
Shadow hunters
Walking dead
Pretty little liars
Gillmore girls
Homeland
Blacklist
Prison Break
House of carts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Foto 1 =
Foto 2 =
Foto 3 =
Foto 4 =
Foto 5 =
Foto 6 =
Foto 7 =
Foto 8 =
Foto 9 =
Foto 10 =

7

8

1

2

3

4

5

6

9

10

HOLLANDSE SERIES 24
punten
5.

Hier zien jullie vier fotofragmenten uit een Nederlandse serie. Noem eerst de voor- en
achternaam van de acteur, daarna de voor- en achternaam van zijn/haar personage en als
laatste uit welke Nederlandse serie deze foto komt.

Foto 1:

Foto 2:

A.
B.
C.

D. Acteur:
E. Personage
F. Serie:

Acteur:
Personage:
Serie:

1

Foto 3:

Foto 4:

G. Acteur:
H. Personage:
I. Serie:

J. Acteur:
K. Personage
L. Serie:

3

2

4

20
FILMS VIA EMOTICONS punten
6.

Jullie kunnen jezelf met series prima vermaken, maar een goede film op zijn tijd kan ook lekker
zijn. Jullie zien hier verschillende emoticons achter elkaar die een bekende internationale film
uitbeelden. Geef de titel van de film die hier wordt afgebeeld.

A

B

C

D

E

18
BEEKSE FILMACTEURS punten
7.

Hieronder zien jullie drie foto’s van Beekse mensen die een acteur of actrice uitbeelden. Ze
beelden herkenbare momenten uit een bekende film uit. Geef de voor en achternaam van de
acteur die zij uitbeelden én geef de voor en achternaam van de Bekenaar op de foto.

Foto 1:

Foto 2:

A.
B.

C.
D.

Acteur:
Bekenaar:

Acteur:
Bekenaar:

1

2

Foto 3:
E.
F.

Acteur:
Bekenaar:

3

18
IN DE ACHTBAAN punten
8.

Lekker een dagje weg is natuurlijk altijd een feest. En de organisatie van Kwistut is wel in voor
een dagje naar een attractiepark. Wij zijn in drie verschillende attracties geweest, maar welke?
Bij deze vraag hebben jullie de USB nodig die jullie hebben gekregen. Volg deze instructies:
Ga naar de categorie ‘Vermaok’ >>> ga naar het mapje Vraag 8 >>> bekijk de drie
videofragmenten filmpje 1, 2 en 3. In welk achtbaan is dit filmpje gemaakt? Geef de naam van
de achtbaan en de naam van het attractiepark waar de achtbaan staat.

Filmpje 1:

Filmpje 2:

Filmpje 3:

A.
B.

C. Naam achtbaan:
D. Attractiepark:

E. Naam achtbaan:
F. Attractiepark:

Naam achtbaan:
Attractiepark:

12
BEST KEPT SECRET punten
9.

In Nederland vinden elk jaar heel veel festivals plaats. Ook komen mensen uit heel Nederland
naar Hilvarenbeek voor bepaalde festivals, onder andere het festival ‘Best Kept Secret’.

A.

Welke artiest heeft opgetreden op Best Kept Secret en heeft als eerste in zijn genre in de
Zig godome gestaan met zijn eigen show? Geef zijn/haar artiestennaam.
Wanneer stond hij/zij op Best Kept Secret? (dd-mm-jjjj)
Wanneer stond hij/zij in de Ziggodome? (dd-mm-jjjj)

B.
C.

POLSBANDJE

7

punten

10. Zijn jullie wel eens op een festival geweest? Lever een origineel stoffen festivalbandje in voor
21:00 uur in de tent op de Vrijthof.

RAAD HET THEATER 24
punten
11. Nederland heeft meer dan 650 theaters en poppodia. Hier zien jullie vier afbeeldingen van
theaters in Nederland. Geef de naam van het theater en de plaats waar dit theater staat.
Foto 1:

Foto 2:

A.
B.

C. Theater:
D. Plaatsnaam:

Theater:
Plaatsnaam:

1

2

Foto 3:

Foto 4:

E.
F.

G. Theater:
H. Plaatsnaam:

Theater:
Plaatsnaam:

3

BEEKS THEATER

4

9

punten

12. Dit is een foto van het Cultureel Centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. In 2013 werd het nieuwe
Elckerlyc geopend met een musical.
A.
B.
C.

Wat was de titel van deze musical?
Wie was de componist?
Wie was de regisseur?

28
TIJDSCHRIFTEN punten
13. Er worden steeds minder tijdschriften gelezen tegenwoordig. Toch zorgt een tijdschrift ook
zeker voor een stukje vermaak. Hier zien jullie ‘Kwistut’ geschreven met behulp van letters
uit verschillende bladen. Uit welke bladen komen deze letters? Geef per letter de naam van
het tijdschrift.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Letter K:
Letter W:
Letter I:
Letter S:
Letter T:
Letter U:
Letter T:

8
BALLONHOND punten
14. Voor ons eigen vermaak willen we jullie natuurlijk ook eventjes aan het werk zetten. Kennen
jullie die leuke ballonnenclowns? In jullie tas hebben jullie een ballon gekregen. Maak van
deze ballon een ballonhond en lever deze voor 21:00 uur op de Vrijthof in. Zorg ervoor dat
jullie teamnaam zichtbaar is op de hond.

10
DANSMOVES punten
15. Bij deze opdracht gaan we eens kijken hoe het met jullie dansmoves is gesteld. Er worden
twee teamleden van jullie verwacht op de kiosk aan de Vrijthof. Deze twee teamleden moeten
met elkaar de tango gaan dansen op deze kiosk. Als jullie laten zien aan de dansjury dat jullie
de tango kunnen dansen, verdienen jullie punten. Meld je eerst bij het podium als je gaat
dansen, zodat we weten welke teams aanwezig zijn.
Hier zien jullie het tijdschema wanneer jullie welkom zijn in de tent. Als jullie gedurende dit
tijdstip niet aanwezig zijn geweest in de tent, hebben jullie helaas geen punten verdiend.
Team 51 t/m 60: 18:45 uur - 19:10 uur
Team 41 t/m 50: 19:15 uur - 19:40 uur
Team 31 t/m 40: 19:45 uur - 20:10 uur
Team 21 t/m 30: 20:15 uur - 20:40 uur
Team 11 t/m 20: 20:45 uur - 21:10 uur
Team 1 t/m 10: 21:15 uur - 21:40 uur

PASFOTO

8

punten

16. Fotografie Jos Droog in Hilvarenbeek staat vanavond voor jullie klaar. Zorg dat jullie
vanavond met twee personen tegelijk bij Jos Droog zijn geweest. Jullie gaan namelijk een
pasfoto maken. Maken jullie een juiste pasfoto dan verdienen jullie punten. Is de pasfoto
onjuist, dan krijgen jullie helaas geen punten. Zorg dat jullie voor 21:30 uur zijn langs geweest
bij Fotografie Jos Droog.
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BLOEMETJES EN BLAADJES punten
1.

In de categorie ‘natuur’ horen natuurlijk de bomen en bloemen in Hilvarenbeek. Jullie moeten
op zoek gaan naar 10 verschillende bladeren en bloemen. Deze 10 bladeren en bloemen staan
hieronder omschreven.
De bloemen en bladeren moeten genummerd worden en voor 21:00 uur ingeleverd in de tent
op de Vrijthof! Zorg dat het teamnummer duidelijk zichtbaar is!

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J

Een bloemetje wat als officiële naam “Ranunculus Acris” heeft.
Een blad van de takken waar ze in Noorwegen op 23 juni de huizen mee versieren.
Een blad waarop de Cynips quercusfolii haar eitjes legt.
Een paars bloemetje dat als structuurvoer wordt gebruikt voor koeien.
Een blad van de bekendste boom van Hilvarenbeek.
Een takje van een boom die je met kerstmis in je huis hebt staan.
Een blad van de boom waar ahornsiroop vandaan komt.
Een bloem die als officiële naam “Papaver dubium” heeft.
Een blad van de boom waarvan de vrucht een stekelige huid heeft.
Een bloemetje dat als bloemformule “K 0 of pappus C (5) [A (5) G (2)] Nootje” heeft.

BOERENWEETJES 45
punten
Welke Bekenaar geniet nu niet van de mooie natuur die Hilvarenbeek te bieden heeft? In het buitengebied is veel natuur te vinden, maar ook veel boeren! De vragen hieronder hebben allemaal
betrekking op het boerenleven. Hoeveel weten jullie er goed te beantwoorden?

2.

Een veehouder heeft totaal 50 hectare land van de grondsoort zand. 41 hectare daarvan is
grasland en voldoet dus aan de 80%- eis om mee te doen aan derogatie.
Hoeveel kilogram stikstof mag deze veehouder uitrijden op zijn landbouwgronden? (Cijfer)

3.

Op onderstaande afbeeldingen zien jullie verschillende gewassen. Welke gewassen zijn dit?

A
4.

B

C

D

Maak met vijf personen uit jullie team een mooie selfie met een boer (in overal!) en zijn dieren.
Stuur deze foto vóór 21:00 uur naar kwistuthilvarenbeek@gmail.com. Let op: zorg ervoor dat
jullie teamnaam de titel van het mailtje is!

5.

Op onderstaande afbeeldingen zien jullie verschillende machines. Van welke merken zijn deze
machines?

A

B

C

D

E

F

6.

Wat wordt met dit voorwerp opgeraapt?

7.

Hoe heet dit schapenras

8.

Welke stof wordt van dit dier gemaakt?

9.

Van welk ras is deze koe?

SKELET TEN 45
punten
10. Naast de boerderijdieren zijn er nog voldoende andere dieren die leven in Hilvarenbeek. Van
welke dieren zien jullie hieronder het skelet? Wanneer het om een vogel of hond gaat, willen
we graag de exacte soort weten.

A

B

C

D

E

F

4
RIEN DENISSEN ONGEDIERTEBESTRIJDING punten
11. Voor de ongediertebestrijding in en rondom uw huis moeten jullie bij Rien Denissen
Ongediertebestrijding zijn. Tijdens zijn werkzaamheden komt hij regelmatig prachtige
bouwwerken tegen.
A.
B.

Welk dier heeft dit bouwwerk gemaakt?
Hoeveel bewoners kunnen hierin wonen? (Gebruik 1000-tallen)

21
IEDERE VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS punten
12. In Hilvarenbeek wonen tal van vogels. Wij van Kwistut hebben een aantal vogels voor jullie
laten zingen. Dit zijn vogels die we in onze tuin hebben kunnen beluisteren. Op de usb-stick
zijn deze prachtige geluiden verzameld. Ga naar de categorie ‘Gruun vingers’ >>> ga naar het
mapje ‘Vraag 12’ >>> Luister de zeven geluidsfragmenten. Welke vogel zingt hier zijn liedje?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

BH-TJES (BEKENDE HONDJES) 24
punten
13. In Hilvarenbeek zijn de hondenbezitters niet op één hand te tellen. Ook BN-ers zijn dol op
honden.
De honden die jullie hieronder zien zijn in het bezit van een bekend baasje. Toch hebben deze
honden zelf ook de nodige aandacht gekregen, omdat hun baasje maar al te graag over hen
vertelt of ze meeneemt naar publieke evenementen. De vraag is alleen: ‘Welk baasje (voor- en
achternaam) hoort bij de hond’?

A

B

C

D

E

F

Als hond zijd gij geboren,
als hond zult gij door het leven gaan.
Maar het zal van de mens afhangen,
die echter niet altijd menselijk gedrag vertoont,
of gij “honds” behandeld wordt,
of een goed hondenleven tegemoet zult gaan.
14. In bovenstaand gedicht valt te lezen dat we goed voor een hond moeten zorgen. Iedere hond
verdient natuurlijk liefde van het baasje. We hebben bij vraag 13 gevraagd wie het baasje is.
Maar van welk ras zijn bovenstaande honden? Let op: bij A gaat het om een kruising, noem
één van deze rassen!

14
SPREEKWOORDELIJK GEZEGD punten
15. Onderstaande zinnen beschrijven een spreekwoord of gezegde dat iets te maken heeft met
dieren. Welke dieren komen voor in het beschreven spreekwoord?
A.

Een klein verlies accepteren om daarmee kans te maken op een grote winst. (1 van de 2 dieren
noemen)
B. Men moet wat men heeft niet op het spel zetten voor een hele kleine kans om meer te krijgen.
C. Hij vertelt alles en verzwijgt niks.
D. Pas als er iets ergs heeft plaatsgevonden neemt men maatregelen.
E. Als iemand geen mogelijkheid meer ziet kan het nog gevaarlijk worden.
F. Nu blijkt wat de bedoeling is.
G. Wie zich onderdanig gedraagt zal ook als dusdanig behandeld worden.

GOEDE DOELEN

5

punten

16. Er zijn veel goede doelen die zich inzetten voor natuur, dieren en milieu. Van ieder goed doel
zien jullie een gedeelte van het logo. Wat is de website van het goede doel dat bij dit logo
hoort?

B
D

A

C

E

COÖRDINATEN 40
punten
17. We gaan nog even verder met de natuur van Hilvarenbeek. De coördinaten hieronder zijn van
een stuk land in Hilvarenbeek. Welk gewas groeide er in de zomer/herfst van 2016 op dit stuk
land?

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

XY-coördinaten
136643, 386597
136898, 388377
136759, 389608
137361, 389441
137557, 389831
139741, 388242
137924, 387574
138462, 388940
137651, 389702
136997, 390188

GPS-coördinaten
51.46814, 5.12302
51.48415, 5.12660
51.49520, 5.12453
51.49372, 5.13321
51.49723, 5.13600
51.48302, 5.16753
51.47696, 5.14141
51.48926, 5.14909
51.49608, 5.13737
51.50043, 5.12793

39
BINNEN DE BEBOUWDE KOM punten
18. Binnen de bebouwde kom van Hilvarenbeek is ook voldoende te zien. Zo zijn er een hoop
huizen die een naam hebben gekregen. Bij welk adres (straat + huisnummer) hoort deze
naam?

B

A

E

D

C

F

H

G

I

J.

Je ziet hier onder een gedeelte van een kunstwerk. Wat is de achternaam van de persoon die
dit kunstwerk gemaakt heeft?

K.

En wat voor hout is er gebruikt bij het maken van dit kunstwerk?

L.

Wat is de naam van het poppetje waarvan je hier een gedeelte ziet?

M. Op welk adres hangen deze kindjes het hele jaar door buiten?

4

ABRAHAMS BOUWMATERIALEN

punten

19. Bij Abrahams Bouwmaterialen kunnen jullie terecht voor al jullie bouwmaterialen. Zo ook voor
verschillende gevelproducten.
In de bedrijfsfilm van Abrahams Bouwmaterialen komen deze verschillende gevelproducten
ook voor. Wat is het merk van het laatst getoonde gevelproduct?

12
FRUITIGE VERRASSING punten
20. Iedereen weet dat fruit eten gezond is. Een appel, banaan of mandarijn verorberen zorgt dan
ook voor de broodnodige vitaminen. Toch zijn er ook een aantal gezonde fruitsoorten waarvan
we het bestaan nauwelijks kennen.
De fruitsoorten op onderstaande afbeeldingen worden vaak ten onrechte veel minder
gegeten. Dit komt onder andere door het feit dat men niet bekend is met het bestaan van dit
fruit. Welke fruitsoorten zijn hieronder afgebeeld?

B
A

C
D

E

F

www.schijvensmannenmode.nl
Gelderstraat 14
013-5051370
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GEUR EN KLEUR punten
1.

Stuur de speurhond met de beste neus uit jullie groep op onderstaande tijdstippen naar de
tent op de Vrijthof. Vergeet niet om een pen en het antwoordformulier mee te nemen!
Maximaal 2 personen per team!
Team 21 t/m 30: 19:00 uur - 19:10 uur
Team 31 t/m 40: 19:15 uur - 19:25 uur
Team 41 t/m 50: 19:30 uur - 20:40 uur
Team 51 t/m 60: 19:45 uur - 19:55 uur
Team 1 t/m 10: 20:00 uur - 20:10 uur
Team 11 t/m 20: 20:15 uur - 20:25 uur

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

10
RONDJE KOKEN punten
2.

Hieronder zien jullie verschillende ingrediënten. Al deze groepen ingrediënten vormen samen
een product. Van deze producten samen kun je een gerecht maken. Vul per groep in welk
product jullie hiervan kunnen maken. Bij vraag E vragen we jullie de naam van het gerecht.

A.
B.
C.
D.
E.

Bloem, eiwit, eigeel, kristalsuiker.
Lichte room (tussen 18-30% botervet), wijnsteenzuur.
Druivensoorten: Grillo, Catarrato, Inzolia en Damaschino.
Koffiebonen, water.
Welk gerecht ontstaat als bovenstaande ingrediënten samen komen?

8
GOUDEN CAROLUS punten
3.

De Gouden Carolus is een oud, gezellig bruin café dat iedere avond is geopend. De familie
Naaijkens is al een lange tijd eigenaar van het horecabedrijf.

A.
B.

Vanaf welk jaartal is de familie Naaijkens of een nazaat eigenaar van de Gouden Carolus (jjjj)?
Welke nazaten in lijn zijn eigenaar (geweest) van de Gouden Carolus. Noem in chronologische
volgorde de voornamen van deze eigenaren. Zet tussen elke voornaam een komma en een
spatie en let op leestekens.

De antwoorden zijn te vinden in de Gouden Carolus, waar Philip en Angèle voor jullie klaar staan!

20
RONDJE BAKKEN punten
4.

Het is de bedoeling dat jullie voor deze opdracht een taart of cake bakken en zo origineel
mogelijk versieren in Kwistut-thema! Deze taart of cake moet minstens 25 centimeter breed
zijn en 10 centimeter hoog. Jullie moeten de taart of cake vóór 21:00 uur afgeven bij de tent
op de Vrijthof. Zorg dat duidelijk is bij welk team jullie taart hoort!

20
BIERELIER punten
5.

Een biertje op zijn tijd is natuurlijk erg lekker. Weten jullie de logo’s en brouwerijen te
herkennen? Hieronder staan 10 logo’s van biermerken. Bij elk logo zoeken we de website en
de plaats van de brouwerij.

Logo 1:

Logo 2:

A.
B.

C. Website:
D. Plaatsnaam:

Website:
Plaatsnaam:

1

2

Logo 3:

Logo 4:

E.
F.

G. Website:
H. Plaatsnaam:

Website:
Plaatsnaam:

3

4

Logo 5:

Logo 6:

I.
J.

K. Website:
L. Plaatsnaam:

Website:
Plaatsnaam:

5

6

Logo 7:

Logo 8:

M. Website:
N. Plaatsnaam:

O. Website:
P. Plaatsnaam:

7

8

Logo 9:

Logo 10:

Q
R.

S. Website:
T. Plaatsnaam:

Website:
Plaatsnaam:

9

10

GRAND CAFÉ DE ZWAAN
6.

9

punten

Brabantse gezelligheid, gastvrijheid en een bourgondische inslag staan bij Grandcafé de
Zwaan hoog in het vaandel. Op de poort van het terras staan verschillende foto’s afgebeeld.
Hoeveel kinderen zitten er op de slee, op een foto die is afgebeeld op de poort?

7.

Op de poort staat ook een foto van een zestal koeien afgebeeld.

A.
B.

Wat is de achternaam van de familie waarvan de grond is waarop deze koeien staan?
In welke straat woont deze familie?

20
GEREEDSCHAP VAN EEN KOK punten
8.

Een chef-kok heeft hard te werken en daar heeft hij goed gereedschap voor nodig. De
volgende 10 voorwerpen zijn terug te vinden in de keuken van een chef-kok. Wat is de naam
van deze voorwerpen?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

4
TAVERNE PAULUS punten
9.

Taverne Paulus, een bruisend dinercafé waar jong en oud welkom zijn voor een drankje of
een heerlijke maaltijd. Wat was de daghap bij Taverne Paulus op de dag van opening van de
inschrijving van Kwistut?

30
FIJNPROEVERS punten
10. In de tas vinden jullie vijf buisjes met daarin verschillende pepers. Rangschik de pepers van
minst heet (A.) naar heetst (E.), vul hier het cijfer in wat op het buisje staat. Vul bij F. (peper 1)
tot en met J. (peper 5) de naam van deze peper in.
A.
B.
C.
D.
E.

F. Naam:
G. Naam:
H. Naam:
I. Naam:
J. Naam:

WIJNKOPERIJ VAN LIEVERLEE 24
punten
Wijnkoperij Van Lieverlee is de wijnwinkel en slijterij voor Hilvarenbeek en omstreken. Om jullie
wijnkennis te testen heeft Wijnkoperij Van Lieverlee verschillende wijnen voor jullie opgesteld.
11. Hoeveel liter wijn dronk Nederland per hoofd van de bevolking in 2014 volgens de officiële
cijfers van het CBS (00,0)?
12. Wijn kan een gerecht compleet maken. Wijnkoperij Van Lieverlee heeft een aantal wijnen die
perfect passen bij asperges op Brabantse wijze.
Een van die wijnen is uitgeroepen tot officiële Aspergewijn van 2017 door de Verenigde
Vinologen Nederland & Hét Nederlandse Asperge Centrum. Hieronder een aantal vragen over
deze wijn.
A.
B.
C.
D.

Wat is de naam van het wijnhuis?
Wat is de naam van de druif?
Uit welk gebied komt het?
Uit welk land komt het?

13. In memoriam aan zijn vader heeft ______ op 18 jarige leeftijd een bedrijf opgericht om
mousserende wijnen te maken. In januari van 1849 verkocht hij zijn eerste wijn aan een
koopman in Aÿ, het geboortedorp van ______. Van Aÿ verhuisde het bedrijf vervolgens twee
jaar later naar Épernay. Al in 1855 kreeg ____ een voorkeur voor brut Champagne en begon
dit type wijn te produceren. Hij wist dat de Engelsen een voorkeur hadden voor dit type en
maakte daar slim gebruik van. Toen ____ in 1899 overleed had het merk zich sterk opgebouwd
en was het zeer bekend in Frankrijk en Engeland.
De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een stagnatie in de groei van het Champagnehuis en ook
de Tweede Wereldoorlog had gevolgen voor het bedrijf. Export was een stuk lastiger, des
ondanks bleef het bedrijf zich vestigen in meerdere landen. Na de oorlog kende het bedrijf
een belangrijke tijd. Winston Churchill* was een belangrijke klant voor het bedrijf en hij noem
de dit Champagnehuis ook wel “het mooiste adres in de wereld”. In 1961 lanceerde ______
een Millésimé Rosé en een paar jaar later verscheen de speciale Sir Winston Churchill
Millésimé.
Over welk champagnehuis gaat het hier?
14. Taverne Paulus heeft sinds dit jaar een wijnkaart met 10 Open Wijnen. Dit zijn wijnen die per
glas besteld kunnen worden. Eén witte wijn en één rode wijn van deze kaart komt uit Portugal.
Beantwoord onderstaande vragen over deze twee wijnen.
A.
B.

Van welk wijnhuis is de witte wijn?
Uit welk gebied komt de rode wijn?

15. Ensemble is de huiswijn van Wijnkoperij Van Lieverlee. Van welke druiven zijn de Ensemble
huiswijnen wit, rood en rosé gemaakt?
A.
B.
C.

Witte wijn:
Rode wijn:
Rosé:

16. Italië is een van de mooiste wijnlanden ter wereld. Geen enkel land biedt zoveel diversiteit
in druiven, stijlen en smaken als Italië. Een van de bekendste wijnen is de Barolo. Maar van
welke druif is de Barolo gemaakt?

8
LOGO’S punten
17. Hieronder zien jullie verschillende logo’s staan van merken die met eten of drinken te maken
hebben. Bij elk logo staat aangegeven welke letter van het merk gebruikt moet worden.
Wanneer jullie alle letters hebben verzameld vormt zich een woord. Dit is het antwoord op de
vragen.
A.

… … … … … ...

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

De eerste letter van dit merk
De eerste letter van dit merk
De derde letter van dit merk
De derde letter van dit merk
De tiende letter van dit merk
De tweede letter van dit merk

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

B.

… … … … ...

1.
2.
3.
4.
5.

De eerste letter van dit merk
De derde letter van dit merk
De tweede letter van dit merk
De zesde letter van dit merk
De vierde letter van dit merk

ROOTS BY CABANA

4

punten

18. Een gevoel van thuiskomen in een gezellige ambiance waarbij alle zintuigen worden
geprikkeld, dat is waar Roots voor staat! Sinds de verbouwing wortelt de ‘Roots-lamp’ door de
zaak. Uit hoeveel lampen bestaat deze ‘Roots-lamp’?

20
SPECIALITEITEN punten
19. De Bikse Pot zullen jullie allemaal wel kennen, maar hoe goed zijn jullie bekend met de
buitenlandse keuken? Hieronder zien jullie 10 foto’s van specialiteiten uit landen over de hele
wereld. Van welk land is deze specialiteit?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

20
COCKTAILS punten
20. Naast een biertje en een wijntje is het soms ook gewoon tijd voor een lekkere cocktail. Jullie
zien de ingrediënten van verschillende cocktails. Welke naam hoort bij deze ingrediënten?
A.

Witte rum
Suikersiroop
Limoenen

B.

Cranberrysap
Perziklikeur
Vodka
Limoensap

C.

Baileys
Koffielikeur
Grand Marnier

D. Wodka
Gin
Citroenschil
IJsblokjes
Lillet Blanc
>>>

Vervolg vraag 20

E.

Witte rum
IJsklontjes
Rietsuiker
Limoenen

Nu wat afbeeldingen van cocktails. Wat is de naam van deze cocktail?

F

G

KOOKGENOTEN

H

I

J

4

punten

21. Voor een lekkere lunch of diner, kookworkshop of catering kunnen jullie bij Kookgenoten
terecht. Hans en Karin hebben voor Kookgenoten een andere bedrijfsnaam gehad.
A.
B.

Wat was deze bedrijfsnaam?
Wanneer is de naam veranderd naar Kookgenoten? (dd-mm-jjjj)

15
SPOTJES punten
22. Er komen de hele dag veel reclames voorbij op het gebied van eten en drinken. Bij deze vraag
hebben jullie de USB nodig die jullie hebben gekregen. Volg deze instructies: ga naar de
categorie ‘Un natje en un dreugje’ >>> Ga naar het mapje Vraag 22 >>> beluister de vijf
fragmenten 10A, 10B, 10C, 10D en 10E.
Uit de reclamespotjes van welk merk komen deze zinnen? Noem alleen de merknaam (dus niet
de naam van het product).
A.
B.
C.
D.
E.

4
ECHTE BAKKER JAN SWAANEN punten
23. Echte Bakker Jan Swaanen is een moderne ambachtelijke bakkerij waar dagelijks de lekkerste
verse brood- en banketproducten worden gemaakt. Ook maken ze hier heerlijke
progressgebakjes. Maar hoeveel van deze gebakjes worden er in een gemiddelde week
geproduceerd? (Cijfer)

Elektrotechniek - Beveiligingstechniek - Camerabewaking
Datanetwerken - Stofzuigsystemen - Zonnepanelen

www.ambiance.nl/kolsters
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ROLLUIKEN
RAAMDECORATIE
TERRASOVERKAPPINGEN
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21
SPORTCLUBS IN HILVARENBEEK punten
Menig bekend sporter is opgegroeid in Hilvarenbeek. Zij zijn echter niet meteen op topniveau
begonnen, maar vaak bij één van de sportclubs die Beek rijk is. Hilvarenbeek heeft namelijk een
grote diversiteit aan verschillende sportclubs. Wat weten jullie eigenlijk van de verschillende clubs?
1.

Vroeger waren de meeste Hilvarenbeekse clubs gevestigd op sportpark de Ypelaer.
Tegenwoordig zijn een aantal clubs verhuisd naar sportpark de Roodloop en zijn hier ook
sportclubs aan toegevoegd. Zet van onderstaande afbeeldingen het juiste logo van de
sportclub bij het juiste sportpark. (ABCD)

A.
B.

De Roodloop:
De Ypelaer:

A

B

C

D

E

F

G

H

2.

Hoeveel leden heeft / had …

A.
B.
C.

Hockeyclub Hilvarenbeek bij haar oprichting?
Hilvaria in het seizoen 2016 - 2017? (spelende leden)
Het Sint Catharina Gilde op dit moment? (actieve leden)

3.

Wat weten jullie over Hockeyclub Hilvarenbeek?

A.
B.

In welke plaats lagen de eerste hockeyvelden van deze club?
Lag er toen al kunstgras? (ja/nee)

21
SPORTEVENEMENTEN IN HILVARENBEEK punten
De sportclubs in Hilvarenbeek organiseren jaarlijks mooie evenementen. Doen jullie hier wel eens
aan mee? Dan kunnen jullie onderstaande vragen makkelijk beantwoorden.
4.

Hoe heet het jaarlijks terugkerende toernooi bij … ?

A.
B.
C.

Hockeyclub Hilvarenbeek (senioren)
Hilvaria (jeugd)
HTC de Ypelaer (open toernooi 17+), benoem de naam zonder de sponsor

5.

In Hilvarenbeek is het al vele jaren mogelijk om te ‘touren’, oftewel hard fietsen door de
straten van Beek en omstreken. Wat weten jullie nog over de vervlogen tijden?

A.
B.
C.
D.

Hoe heette de naoorlogse tour?
In welk jaar is de eerste ronde van Beek gestart?
In de jaren ’90 was er nog een tour in het dorp. Hoe heette deze tour?
Wie organiseerde de tour in de jaren ’90?

21
KAARTSPELLEN punten
6.

Een kaartje leggen, wie doet dat nou niet? Kaarten is een spelvorm wat al van oudsher
gespeeld wordt en in heel veel verschillende spelsoorten. Hieronder worden regels genoemd
van een kaartspel. De vraag aan jullie is welk kaartspel bij de regel hoort?

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Terughalen op de boer mag, mits je een vrouw hebt
Heertje nog een keertje
Schoppen mie
Een ‘mars’ halen
‘Roem’
Kaarten aanleggen bij een medespeler mag
Borreltje drinken als de laatste kaart van het glaasje valt

21
GUINNESS BOOK OF RECORDS punten
7.

Met spelletjes kunnen de raarste records verbroken worden. Deze records worden allemaal
verzameld in het Guinness book of records. Kunnen jullie onderstaande vragen beantwoorden
over een aantal van deze records?
Wat is het record …

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

... neus ballon blazen (aantal)?
... schaaltjes breken met 1 vinger (aantal)?
... hamburgers eten in 3 minuten (aantal)?
... superman hebbedingetjes (aantal)?
... 100 ballonnen stuk trappen door een hond (afronden op hele seconden)?
... langste haar van een konijn (afronden op hele centimeters)?
... verspringen door een kat (afronden op hele centimeters)?

KHEUR UT WEL
8.

12

punten

Bij deze vraag hebben jullie de USB nodig die jullie hebben gekregen. Volg deze instructies:
Ga naar de categorie ‘Beek ònt bewege’ >>> ga naar het mapje Vraag 8 >>> beluister de
fragmenten 1 tot en met 5.
Jullie horen enkele geluidsfragmenten van verschillende sportevenementen. De
commentatoren hebben een specifieke stem en verslaan een mooie sport. We vragen jullie
per fragment het sportevenement te benoemen en de voor- en achternaam van de
commentator(en) die je hoort.

Fragment 1:

Fragment 2:

A.
B.

C.
D.

Sportevenement:
Stem:

Sportevenement:
Stem:

Fragment 3:

Fragment 4:

E.
F.

G.
H.
I.

Sportevenement:
Stem:

Fragment 5:
J.
K.
L.

Sportevenement
Stem 1
Stem 2

Sportevenement:
Stem 1:
Stem 2:

VIVA HOLLANDIA 45
punten
9.

Op onderstaande afbeelding zien jullie een krant. Deze krant wordt gelezen door erg veel
Nederlanders. Daarentegen heeft deze krant ook iets te maken met een sport die voornamelijk
in het noorden van Nederland wordt gespeeld.

A.
B.
C.

Met welke balsport heeft deze krant iets te maken?
Wat is bij de boven gevraagde sport de functie van deze ‘krant’?
In welk jaar werd deze sport in Nederland geïntroduceerd?

10. Op onderstaande afbeelding zien jullie een standbeeld van een Nederlandse sport die alleen
op bepaalde plekken in ons land wordt beoefend.
A.
B.

Ter ere van welke sport is dit standbeeld gemaakt?
In welke plaats staat dit standbeeld?

11. Onze sporters zijn vaak erg succesvol in de meest uiteenlopende sporten. Hieronder een
aantal voorbeelden van successen uit eigen land. Hieronder staan nationale outdoor records
behaalt door Nederlandse mannelijke sporters. Om welke sporten/disciplines gaat het?
A.
B.
C.
D.

5,81 m
2 uur 08 min en 21 sec
68,12 m
8,29 m

12. Natuurlijk kunnen we volkssport nummer één niet vergeten in deze ronde van Kwistut. En dan
hebben we het natuurlijk over voetbal! Los van het feit dat de jongens van Hilvaria aardig
tegen een balletje kunnen trappen, zijn er Nederlanders die daar net iets beter in waren.
Hieronder zien jullie een aantal anagrammen van Nederlandse voetballers die het tot het
nationale elftal schopten, maar inmiddels niet meer voetballen. Wat is de juiste voor- en
achternaam van deze spelers?
A.
B.
C.
D.
E.
F.

ach gil nu stel
snor kern ribben
éng vrij rapend
bromt na avances
a in me boer
bed dijen en uw zon

JAPANSE VERDEDIGINGSSPORT

8

punten

13. Je hebt veel verschillende verdedigingssporten, waarvan er veel hun oorsprong kennen in
Japan. Op de onderstaande afbeelding zien jullie een scheidsrechter die een aantal punten
toekent aan een bepaalde techniek.
A.
B.
C.

Hoe heet de techniek binnen deze Japanse verdedigingssport?
Hoeveel punten levert deze techniek op? (Cijfer)
Welke Nederlander heeft in deze sport twee gouden medailles gewonnen op de Olympische
Spelen? (Voor- en achternaam)
D. Een ander oud beoefenaar van deze sport veroverde de wereldtitel, maar is momenteel vooral
bekend als presentator op de Nederlandse televisie. Wat is de naam van deze persoon? (Vooren achternaam)

SPORTIEVE KAPSELS

8

punten

14. Op onderstaande afbeelding zien jullie het kapsel van de Belgische voetballer Radja
Nainggolan. De naam van dit kapsel heeft niets met voetbal te maken. Het is daarentegen wel
een bepaalde techniek binnen een andere sportdiscipline. Met welke twee sporten kan dit
kapsel worden geassocieerd?
A.
B.

DE SPORT KWISTUT?

8

punten

15. Kwistut is een term uit het ……, die gebruikt wordt wanneer één …. vanuit het …. naar de
kop(groep) demarreert en halverwege blijft hangen. Indien deze zijn jacht op de kopgroep
volhoudt -zonder uitzicht op aansluiting bij die kop(groep)- wordt zijn jacht een kwistut
genoemd.
A.
B.
C.

Welke term wordt hierboven vervangen door het woord kwistut?
Bij welke sport hoort deze term?
Welke Nederlander won in hetzelfde jaar zowel het Nederlands als het wereldkampioenschap
in deze sport?
D. Op onderstaande afbeelding staat een persoon afgebeeld die ook de sport uit deze vraag
beoefent. Zijn achternaam is zelfs een term geworden binnen de sport en dit heeft betrekking
op het iconische moment op de afbeelding. Wat is de voor- en achternaam van deze man?

SPORT TERMEN 24
punten
16. Hieronder staan een aantal beschrijvingen die iets te maken hebben met een term uit de
sport. De vraag aan jullie is wat de term is die gezocht wordt?
‘Ik ben een geraakte bal met een omgekeerde draai, ik kom laag binnen en blijf laag nadat ik
stuit.’
A.
B.

Wat is de sportterm (Engelse benaming)?
Met welke sport heeft deze term iets te maken?
‘Dit zeggen ze tegen mij als ik aan het lopen ben, want dat is niet toegestaan bij dit spel.’

C. Wat is de sportterm (Engelse benaming)?
D. Met welke sport heeft deze term iets te maken?
‘Zo heet mijn techniek waarmee ik met mijn achterzwaai met de krul omhoog, net boven de
krul, de bal sla.’
E.
F.

Wat is de sportterm (Nederlandse benaming)?
Met welke sport heeft deze term iets te maken?
‘Omdat mijn wagen uit de wind wordt gehouden kan ik profiteren van het feit dat de
weerstand minder is.’

G. Wat is de sportterm (Engelse benaming)?
H. Met welke sport heeft deze term iets te maken?
‘Bij deze balsport heb ik er 4 minder nodig dan het standaard aantal dat men hier over zou
moeten doen.’
I.
J.

Wat is de sportterm (Engelse benaming)?
Met welke sport heeft deze term iets te maken?

>>>

Vervolg vraag 16

‘Bij deze balsport doe ik alleen in aanvallend opzicht mee. Dit doe ik in plaats van iemand
anders die alleen het verdedigende werk doet.’
K.
L.

Wat is de sportterm (Nederlandse benaming)?
Met welke sport heeft deze term iets te maken?

36
ONBEKEND MAAR NIET ONBEMIND punten
In Hilvarenbeek kun je heel veel sporten beoefenen. Er zijn naast deze sporten nog veel meer
sporten die je kunt doen, maar wellicht bij ons wat minder bekend zijn. Wat weten jullie over
deze minder bekende sporten?
17. Op onderstaande afbeeldingen zien jullie verschillende sportvelden afgebeeld. Welke sport
wordt er gespeeld op onderstaande velden?

A

B

C

D

E

18. Bij de volgende vragen zien jullie verschillende afbeeldingen van sporten die niet heel
populair zijn binnen Nederland. Dit terwijl deze sporten zeker niet minder leuk zijn. Daarom
vragen we ook naar jullie kennis van deze minder bekende sporten.
A.
B.

Bij welke sport wordt dit voorwerp gebruikt?
Als vrouwen deze sport spelen dan zijn zij met meer speelsters dan wanneer mannen dit
spelen. Hoeveel is het verschil in aantal?
C. Hoe heet het voorwerp waarvan jullie er hieronder een aantal van zien afgebeeld?
D. Bij welke in Nederland onbekende sport wordt dit voorwerp gebruikt?
E. Bij welke sport wordt deze set met ballen gebruikt?
F. Wat is de naam van deze sport?
G. Welke sport kan geassocieerd worden met dit filmpersonage? Let op: dit is inmiddels een
officiële sport!

5
IEMAND VOOR HET VOETLICHT BRENGEN punten
19. Voeten zijn de basis van het menselijk lichaam. Lichamelijke klachten, nagelproblemen of
afwijkingen aan de enkel, knie, heup of rug kunnen ontstaan bij het niet goed functioneren van
de voetstand of looppatroon. Bij welke Hilvarenbeekse zorgverlener kun je de hieronder
getoonde therapie laten aanmeten om deze problemen te voorkomen of verhelpen? Noem de
website. (www.voorbeeld.nl)

10
RAAD HET GEWICHT punten
20. Stuur één iemand van jullie team naar de tent, die een scherp oog heeft. Houdt hierbij het
tijdschema aan! In de tent op de Vrijthof staat een auto van garage Verburg, het betrouwbare
en persoonlijke adres voor uw auto, met van alles en nog wat er in. De bedoeling is dat jullie
het totale gewicht van de auto raden incl. inhoud. Je mag hierbij maximaal 5% afwijken van
het totale gewicht.
Team 1 t/m 10: 18:40 uur - 18:55 uur
Team 11 t/m 20: 19:00 uur - 19:15 uur
Team 21 t/m 30: 19:20 uur - 19:35 uur
Team 31 t/m 40: 19:40 uur - 19:55 uur
Team 41 t/m 50: 20:00 uur - 20:15 uur
Team 51 t/m 60: 20:20 uur - 20:35 uur

10
TE ZWAAR OF TE LICHT? punten
21. Bij de volgende opdracht gaat het om inschattingsvermogen. Aan jullie de taak om één
iemand uit je team naar Bfit 013 te sturen. Deze persoon moet inschatten hoeveel gewichten
hij/zij nodig heeft om een exact aantal kilo’s te maken. Het gaat dus niet om spieren, maar
vooral om slimheid.
Locatie: Bfit 013, een kleinschalig sportbedrijf met hart voor persoonlijke aandacht en toege
spitste trainingen (Tilburgseweg 4a). Let op het tijdschema hoe laat je bij Bfit verwacht wordt.
Team 1 t/m 5: 18:30 - 18:45
Team 6 t/m 10: 18:45 - 19:00
Team 11 t/m 15: 19:00 - 19:15
Team 16 t/m 20: 19:15 - 19:30
Team 21 t/m 25: 19:30 - 19:45
Team 26 t/m 30: 19:45 - 20:00
Team 31 t/m 35: 20:00 - 20:15
Team 36 t/m 40: 20:15 - 20:30
Team 41 t/m 45: 20:30 - 20:45
Team 46 t/m 50: 20:45 - 21:00
Team 51 t/m 55: 21:00 - 21:15
Team 56 t/m 60: 21:15 - 21:30
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AAN DE SLAG MET CIJFERS punten
1.

Bij deze opdracht gaan we even terug naar de basisschool en wel naar het vak rekenen: de
één hield van het vak en de ander sloeg het liever over. We zullen eens kijken hoe goed jullie
kennis nog is op het gebied van cijfers?

A.
B.
C.

Hoeveel keer komt het cijfer 9 voor in de cijferreeks 0 tot en met 100?
Welk getal volgt er in de onderstaande reeks? 1, 3, 4, 7, 11, …
Bekijk de onderstaande rijen met getallen en probeer te achterhalen welk getal er op de
stippellijn moet komen.
1
11
21
1211
111221
312211
13112221
………………..

2.

Kennen jullie het spel mastermind? Hieronder zien jullie vijf cijfercombinaties. Bij elke
combinatie staat er een aanwijzing achter. Deze aanwijzingen leiden jullie naar de juiste
driecijferige combinatie. Zoek de juiste cijfercombinatie van 3 cijfers.
682
614
206
738
870

1 cijfer staat op de goede plaats
1 cijfers is juist maar op de verkeerde plaats
2 cijfers zijn juist maar op de verkeerde plek
geen 1 cijfer is juist
1 cijfer is juist maar op de verkeerde plek

Wat is de juiste cijfercombinatie, waarbij de 3 cijfers op de goede volgorde staan?

20
RARARAADSELS punten
Wie houdt er nou niet van een goed raadsel op zijn tijd? Eens even kijken hoeveel tijd jullie nodig
hebben om onderstaande raadsels op te lossen.
3.

Vorige week hebben Els en haar man de buren (twee m/v-echtparen) uitgenodigd voor een
diner bij hun thuis. De zes personen zaten aan één tafel.
Els vertelt:
Wouter zat links van de vrouw die links zat van de man die links zat van Cato.
Karin zat links van de man die links zat van de vrouw die links zat van de man die links zat van
de vrouw die links zat van mijn man.
Karel zat links van de vrouw die links zat van Kees. Ik zat niet naast mijn man.
Hoe heet de man van Els?

4.

5.

Vul het onderstaande vierkant verder in, zodanig dat de optelsom van de getallen in elke rij
(horizontaal, verticaal en diagonaal) steeds 264 is, ook als jullie het vierkant op z’n kop houden.
Jullie mogen uitsluitend de cijfers 1, 6, 8 en 9 gebruiken, en elk getal dat jullie invullen mag
slechts éénmaal in het vierkant voorkomen.

18

99

86

61

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

In de afbeelding hieronder zien jullie 5 verschillende figuren. Welk figuur hoort niet in dit rijtje
thuis? (één antwoord is juist)

A

B

C

D

E

17
PUZZELS punten
6.

Naast raadsels, kan de subcategorie puzzels natuurlijk ook niet ontbreken in de categorie Bikse
breinbrekers.

A.

Zorg ervoor dat jullie de cijfer-letter puzzel op de Puzzelpagina 1 (volgende pagina)
oplossen, zodat jullie het losstaande woord wat gezocht wordt in kunnen vullen.

B.

Op Puzzelpagina 2 zien jullie een nummertekening staan. Wat staat er op de tekening
afgebeeld als je de nummers met elkaar verbindt?

puzzelpagina 1
Cijfer-letter puzzel Vraag 6A

puzzelpagina 2
Nummertekening Vraag 6B

SUDOKU’S

18

punten

7.

Een Sudoku is een puzzel bestaande uit negen bij negen vakjes die gegroepeerd zijn als
negen blokken van drie bij drie vakjes. In de vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 ingevuld
worden op zo’n manier dat in elke horizontale lijn én in elke verticale kolom én in elk van de
negen blokjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. In een aantal vakjes zijn de cijfers
al ingevuld.

A.

Welke getallen staan er in het vak rechts onderin (1ste rij van links naar rechts, vervolgens 2de
en 3de rij van links naar rechts, alle 9 cijfers moeten genoemd worden met een komma en
spatie ertussen)?

B.

Welke getallen staan er in het vak rechts onderin (1ste rij van links naar rechts, vervolgens 2de
en 3de rij van links naar rechts, alle 9 cijfers moeten genoemd worden met een komma en
spatie ertussen)?

25
OP ZOEK IN HILVARENBEEK punten
8.

Hoe vaak lopen jullie een rondje door Hilvarenbeek? Het antwoord daarop is vast heel vaak,
maar hoe goed letten jullie daadwerkelijk op wanneer jullie een rondje lopen? Hoe alert jullie
zijn, zal blijken uit het feit of jullie onderstaande vragen kunnen beantwoorden. Mocht dit niet
meteen lukken, ga dan op zoek in Hilvarenbeek.

A.
B.
C.
D.
E.

Hoeveel bomen staan er op de Vrijthof?
Hoeveel drempels liggen er in de Schoolstraat?
Hoeveel lantaarnpalen staan er in de Lijsterboog?
Hoeveel winkels en horecagelegenheden zitten er in de Hilverhof?
Hoeveel leerlingen zaten er op 1 januari 2017 op de basisschool Starrebos?

RAAD DE STRAAT 45
punten
9.

Ieder huis in Hilvarenbeek is mede herkenbaar aan het huisnummer op de voorgevel. In
Hilvarenbeek zijn er een aantal huizen, waarop een bijzonder huisnummer op de gevel te zien
is. Herkennen jullie de huisnummers op de onderstaande foto’s? Welke straat hoort er bij het
huisnummer?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

30
HERKEN DE PLAT TEGROND punten
10. Ieder openbaar gebouw is verplicht om een noodplattegrond te hangen op een plek waar
iedereen deze plattegrond kan zien, dit geldt ook voor de gebouwen in Hilvarenbeek. De
vraag is nu hoe goed jullie naar de plattegronden kijken wanneer jullie in openbare gebouwen
zijn. Van welke Hilvarenbeekse gebouwen zijn de onderstaande noodplannen?

A

B

C

D

E

F

KWISTUT 43
punten
Kwistut houdt de gemoederen de afgelopen maanden al even bezig. Onder andere door de
promotie en de aandacht die door de media is besteed aan Kwistut.
11. Door heel Hilvarenbeek hangen posters van Kwistut. Op de foto’s zijn 6 verschillende personen
afgebeeld. Wat zijn de zes namen (voor- en achternaam) van de fotomodellen op de posters
van Kwistut? Zet deze namen op alfabetische volgorde van voornaam.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Model 6

12. Hoeveel bierviltjes stonden er op de groepsfoto bij het artikel over Kwistut in de Hilverbode,
jaargang 85, week 11?
13. Jullie hebben als groep in jullie tas 4 verschillende stukjes gehad van het bierviltje met het
logo van Kwistut erop. Het is de bedoeling dat jullie gaan ruilen met andere teams, om zo
een bierviltje te krijgen met het complete logo. Dit complete bierviltje moet voor 21:00 uur op
de Vrijthof in de tent ingeleverd worden.
14. Maak een groepsfoto met jullie gehele team. Op deze foto moeten volgende voorwerpen te
zien zijn:
-

Kruiwagen
Kerstboom (mag een neppe zijn)
Prinsessenjurk
3 personen moeten een skibril op hebben
7 afstandsbedieningen
Spandoek met je teamnaam erop (afmetingen minimaal 1 bij 2 meter)
1 carnavalssteek
1 persoon moet als mummie ingepakt zijn

Stuur deze foto voor 21:00 uur naar kwistuthilvarenbeek@gmail.com. Let op: zorg ervoor dat jullie
teamnaam de titel van het mailtje is!

BIKSE ONDERNEMERS 4o
punten
In Hilvarenbeek vinden we heel veel verschillende ondernemers, sommige daarvan blijken ook heel
creatief te zijn in het bedenken van opdrachten. Wij zijn benieuwd hoe ver jullie komen met
onderstaande opdrachten.
15. Voor deze opdracht is het de bedoeling dat er één persoon naar Sens Gezondheidszorg
(Van Merodelaan 4) gaat. Het is de bedoeling dat deze persoon een puzzel gaat maken,
waarbij er vragen worden gesteld over de anatomie van een mens en enkele andere
kennisvragen. De vragen beantwoord je ter plaatse. Het is wel de bedoeling dat je de
antwoorden opschrijft, zodat je ze later kan digitaliseren.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.
H.
I.
J.
K.
L. Antwoord bonusvraag:

16. Tijdens het houthakken en houtbewerken houden de mannen van Houthandel Van Dal in
Esbeek er ook wel van elkaars kennis te testen. Nu willen de broers graag de kennis van hun
compagnon Thijs testen. Zoals jullie op de afbeelding zien heeft Corné zowel grote als
kleine blokken hout gehakt. Vervolgens heeft Jan deze op volgorde gelegd en heeft hij
sommen in het hout verwerkt. De grote blokken heeft hij gebruikt om de getallen van 1 tot
26 in te kerven en op de kleine blokken komen de volgende tekens voor: een plus, een min,
een deelteken of een keerteken. De gebroeders Van Dal willen het voor Thijs ook weer niet te
moeilijk maken, dus de volgorde van optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen is van
links naar rechts. Tot slot heeft Marc twee blokken in iedere som omgedraaid: een groot blok
met een getal en een klein blok met een teken.
Maak de sommen compleet. De getallen die jullie hebben gevonden, moeten ingewisseld
worden voor de bijbehorende letter van het alfabet (1 = a, 2 = b, …, 26 = z). Met die acht
letters kan een woord gemaakt worden. Welk woord willen Corné, Jan en Marc van Thijs
horen?

17. Voor deze opdracht is het de bedoeling dat jullie 1 of 2 personen naar Multimate Hilvarenbeek
laten gaan (let op de sluitingstijd van de winkel) en daar ter plaatse de vraag beantwoorden.

TEXTIELHANDEL KLESSENS
HILVARENBEEK
Voor al uw stoffen!

Slibbroek 42
5081 NS Hilvarenbeek

TOOS DENISSEN - ABRAHAMS
Herlaerstraat 18
5081 BH Hilvarenbeek
Tel. 013-5052802
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DE NIEUWSTE INWONERS punten
1.

Er zijn in ons dorp de afgelopen tijd heel wat baby’s geboren en geheel volgens traditie wordt
de tuin dan versierd. Hieronder vinden jullie een aantal foto’s van deze versierde tuinen. De
babynamen zijn weggehaald. Vul de juiste babynaam in.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

33
RONDJE DOOR HET DORP punten
2.

Eén van jullie teamleden gaat een fikse, maar wel fictieve wandeling maken in ons dorp. We
starten bij Jan de Bruijn elektro- en beveiligingstechniek. Wat is de geboortedatum van de
oprichter van dit bedrijf? … (dd-mm-jjjj). Als je met de rug naar dit bedrijf staat ga je rechtsaf,
eind van de straat links, eerste straat rechts en loopt de straat helemaal uit. Je komt dan uit
op de … (straatnaam). Je gaat hier rechtsaf en dan de eerste straat links. Net voor de rijbak
van Ruitersportvereniging Wilhelmina, opgericht in … (jjjj) loop je linksaf het fietspad op. Als
we het fietspad helemaal uitgelopen hebben en aankomen op de Plutostraat hebben we aan
de linkerkant van het fietspad … (aantal) lantaarnpalen geteld. We gaan linksaf en dan de
tweede straat rechts. We komen uit op de straat welke genoemd is naar de eerste vrouw in
de ruimte. Zij is getrouwd met een andere kosmonaut, al was dit niet uit eigen wil. Dit werd
hen opgelegd door de Russisch leider genaamd … (voor en achternaam). Hier slaan we linksaf
en gaan we de tweede straat rechts. Via het … padje (straatnaam) komen we uit op de
Elsakkersstraat. We kijken nu uit op basisschool Starrebos. In 2016 werd hier door groep 8 de
musical … (titel) opgevoerd. We gaan linksaf en de eerste straat rechts. We lopen een stukje
door en de tweede straat aan de rechterkant lopen we in. We lopen langs de
Mandenvlechter. Vroeger stond hier een ander gebouw, wat in de volksmond het … gebouw
(benaming) werd genoemd. Wanneer we verder lopen komen we uit op de Schoolstraat en
hier slaan we linksaf. In deze straat heeft vroeger de familie Netten-Naaijkens gewoond op
huisnummer … (cijfer). Drie deuren verder zat vroeger de … (instelling). Als we de straat
uitlopen gaan we aan het eind linksaf. Net voordat we op de Vrijthof aankomen begint het te
stortregenen. We breken onze wandeltocht vroegtijdig af en vluchten Brouwerij de Roos in.
We bestellen hier twee glazen Rooie Fik en moeten € …,… (bedrag, excl fooi) afrekenen.
Proost!

BEDRIJVIG BEEK 43
punten
Hilvarenbeek is een ondernemend dorp. Dat is te zien aan het aantal bedrijven die we rijk zijn,
maar ook aan het aantal nieuwe ondernemers dat er elk jaar weer bij komt. Beantwoord de vragen
over onderstaande bedrijven of ondernemers.
3.

Fashion Eyes levert betere brillenglazen en heeft zich hier voor gespecialiseerd. Fashion Eyes
is glasspecialist van welk merk?

4.

Bij schoonheidssalon Retouche kunt u terecht voor een grote diversiteit aan behandelingen. Bij
eigenaresse Judith komt u geheel tot ontspanning. Echter haar man was in het verleden wat
minder rustig en heeft wel eens een zonde begaan, welke nog altijd zichtbaar is in
Hilvarenbeek (zie onderstaande foto). In welk jaartal heeft hij deze zonde begaan (jjjj)?

5.

Schoonheids en Pedicure Salon Sepia is gevestigd op het industrieterrein Slibbroek. Hier zie
je verschillende soorten behang. Welk behang hangt in Salon Sepia aan de muur?

6.

A

B

D

E

C

Gelegen aan de karakteristieke Vrijthof in Hilvarenbeek is gevestigd Vrij Tof; woon, leef en
geniet. Als jullie in de winkel binnen kijken zien jullie een combinatie van creativiteit met
bloemen, woonaccessoires met een stoere, hippe uitstraling en luxe cadeauartikelen. Maar: als
jullie vanavond de winkel binnen kijken zien jullie ook een Kwistut-code. Deze code is het
antwoord op deze vraag.

7.

Hilverstroom is dé energiecoöperatie voor de gemeente Hilvarenbeek.

A.

Dave Verheggen is verkoper voor deze lokale groene elektriciteit en gas. In een filmpje op
hilverstroom.nl zien jullie Dave aan het werk. Hoeveel huishoudens, instanties en bedrijven
hebben tijdens de opname van dit filmpje al groene stroom van Hilverstroom?
Energiecoöperatie Hilverstroom investeert in een groene leefomgeving met duurzame
energieprojecten binnen Hilvarenbeek. Zo beschikt Hilverstroom tegenwoordig over een
heuse waterkrachtcentrale. Het buiten dienst geraakte pompgebouw in Haghorst werd door
gedreven vrijwilligers omgebouwd tot turbine. Hoeveel huishoudens kunnen maximaal groene
stroom krijgen de van de waterkrachtcentrale in Haghorst?
Jan en Chantal hebben twee kinderen, Pien en Harm. Om zelf te besparen én te investeren in
een duurzame gemeente voor de toekomst, laten ze hun stroom leveren door Hilverstroom.
Wat is het gemiddelde gebruik aan stroom in kWh voor een Hilvarenbeeks huishouden per jaar
(samenstelling: 2 ouders, 2 kinderen).

B.

C.

8.

Robert Rexwinkel is gecertificeerd makelaar-taxateur. Sinds maart 2009 is hij actief bij het
Lommers Makelaarskantoor in Hilvarenbeek. Hier vinden jullie vanavond in de etalage een
affiche van een pand dat nog getaxeerd moet worden door jullie. Jullie mogen maximaal 5%
naar boven of naar onder afwijken van het juiste bedrag. Vul het bedrag in: € …..,00.

9.

Bart van Aaken Auto’s is uw vakkundige autogarage voor onderhoud aan alle merken auto’s.
Ga naar het terrein van deze garage en tel alle getallen van de nummerplaten (1 per auto) bij
elkaar op. Geef het antwoord daar ter plekke door aan Bart zelf. Hij zal vanavond tot 21:30 uur
voor jullie klaar staan.

10. Store 3 Mode & Accessoires is de nieuwe fashionshop voor dé unieke vrouw van
Hilvarenbeek. Voor mooie schoenen is Van Hees Schoenmode al sinds 1966 het vertrouwde
adres voor het gehele gezin. Hieronder zien jullie zes foto’s van details uit deze twee winkels.
Geef per foto aan bij welke winkel dit detail hoort (Van Hees Schoenmode of Store 3).

A

B

C

D

E

F

DE BIKSE TOREN 24
punten
11. Het middelpunt van ons mooie dorp is onze Beekse kerk. En zoals het welbekende liedje ook
zegt; de toren zie je al van verre staan. Wij hebben vanuit verschillende plekken in
Hilvarenbeek foto’s gemaakt van deze mooie toren. Koppel de locatie waar ze gemaakt zijn
aan de juiste foto.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HILVARENBEEK ALIAS HET PEZERIKKENGAT

28

punten

12. Rond de carnavalsperiode kleurt ons hele dorp paars met geel. Ook dit jaar waren er weer
verschillende gevels prachtig versierd. Hieronder zie je de gevels van de raadsleden en ut
Hòòg van de Pezerikken van 2017. Zet de voornaam van de betreffende Pezerik bij zijn
versierde gevel. De oplettende kwisser zal zien dat er één gevel mist. Vul de voornaam van
deze Pezerik in bij N/het vraagteken.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

?

20
BIKSE FISTEN punten
13. Hilvarenbeek leeft, Hilvarenbeek feest, het hele jaar door. Er worden jaarlijks prachtige
evenementen georganiseerd en er komen ook elk jaar weer nieuwe initiatieven bij. We hebben
een lijstje gemaakt met een aantal van deze evenementen. Maar er is iets misgegaan… de
letters van elk evenement zijn door elkaar gehusseld. Zet ze weer op de juiste volgorde. Een
tip; het aantal spaties klopt al wel.
A.
B.
C.
D.
E.

omsloegzebra
eikeltas
cakehebeb
ribbe aaszak
kalf visdief boost

F.
G.
H.
I.
J.

akten hoofd vodka ij er
afsnijd dòrum verre
stutwik
conscreertauwijn
uitvloeiselen vakantiereis stekkervak

30
DE BIKSE HELDEN punten
14. Dat Hilvarenbeek zoveel activiteiten heeft is grotendeels te danken aan alle vrijwilligers die
zich inzetten. Dat zijn de echte Bikse helden. Hieronder vragen wij de voornamen van een
aantal van deze vrijwilligers.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Wie is de secretaris van HTC de Ypelaer?
Wie is de penningmeester van de scouting?
Wie is de voorzitter van Kwistut?
Wie is de hoofdtrainer van Meisjes B1 van Hockeyclub Hilvarenbeek?
Wie is de dirigent van Harmonie Concordia van 1839?
Wie is de uitbater van de kantine van Hilvaria?
Wie is de voorzitter van de Snelblussers?
Wie is de secretaris van de wandelvierdaagse?
Wie is de penningmeester van Museum de Dorpsdokter?
Wie speelde de Prins in de rode draad van Kindervakantieweek 2015?

18
ACTUALITEITEN punten
15. Er gebeurt van alles in ons dorp. Hoe goed zijn jullie op de hoogte van het reilen en zeilen in
Hilvarenbeek? Beantwoord onderstaande vragen.
A.

Op het viaduct richting de Hakvoortseweg is een wegversmalling gekomen. Je hebt voorrang
als je omhoog rijdt. Waar of niet waar?
B. Wat is naast asfalt en grasbeton de derde optie om de Roovertse Dijk mee te verharden?
C. De VLOH Radio Bingo ging gelukkig door een aantal nieuwe vrijwilligers toch weer door
afgelopen jaar. Op welke datum vond de eerste bingo-avond in 2016 plaats? (dd-mm-jjjj)
D. Welke wethouder heeft aan de tekentafel gezeten voor het plan om het landbouwverkeer uit
de dorpskern van Hilvarenbeek te weren?
E. Wat is de naam van het adviesorgaan waarin burgers en organisaties zijn verenigd in
Hilvarenbeek om het beleid/bestuur van onze gemeente te beïnvloeden op het gebied van
het sociaal domein?
F. Festival Fier had dit jaar een eigen biertje. Vanwege het succes van dit bier is hier na het
festival nog meer van gebrouwen. Hoeveel liter van dit bier is er op 9 mei gebrouwen?

36
WEGWIJZERS punten
16. In ons dorp zijn verschillende borden te vinden die ons laten weten waar we zijn en welke
richting we op moeten. Maar een echte Bekenaar heeft deze borden natuurlijk helemaal niet
nodig. Vul de juiste naam in op de borden.

A

B

C

F

G

H

I

N

O

P

Q

J

K

D

E

L

M

R

WELKOM BIJ WIRKEN MOTOREN HILVARENBEEK!
Al 25 jaar een vertrouwd adres voor
motor onderhoud, in en verkoop van
alle merken. Scherpen prijzen voor
aanschaf en onderhoud van uw
motor.
Eigen werkplaats, we bieden service
van het allerhoogste niveau
Persoonlijke contact staat hoog in ons
vaandel.
Bezoek ons aan de v d Heijdenstraat 2
Hilvarenbeek tel 06-53403814
www.wirken-motoren.nl

Uw motorplezier is ons plezier.
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FEITJES OVER DE VRIJ THOF punten
1.

Het hart van onze Beekse gemeenschap is natuurlijk de Vrijthof. Enkele vragen over dit
prachtige stukje Beek konden dus niet ontbreken.

A.

Bij welke gelegenheid is de kiosk op de Vrijthof gebouwd?
A. 100 jarig bestaan van Harmonie Concordia van 1839
B. Oprichting van de heemkundige kring Hilvarenbeek - Diessen
C. 400 jarig bestaan Sint Catharinagilde

B.
C.
D.
E.
F.

Van welke man staat er een beeld tussen de kiosk en de geboden linde (voor- en achternaam)?
Op de Vrijthof staat een huis met een “Oeil de boeuf”, wat is het huisnummer van dit huis?
Wat staat er op de timpaan van de Protestantse kerk?
Wat is de naam van de Protestantse kerk op de Vrijthof?
De Vrijthof was van origine een marktplaats waar met name vee verhandeld werd. Welke
straat, naast de Varkensmarkt en de Koestraat, herinnert nog aan deze veemarkt?
G. Wat voor muziek instrument staat er op de top van de kiosk?

OUD PRINSEN VAN DE PEZERIKKEN 24
punten
2.

Stichting de Pezerikken bestaat al sinds 1971. Ieder jaar is deze vereniging met carnaval heel
actief in het dorp. Zij worden tijdens de carnaval altijd voor gegaan door Prins carnaval. Vanaf
het ontstaan zijn er al veel verschillende Prinsen de revue gepasseerd. Hieronder zien jullie
enkele foto’s van Prinsen. Noem eerst de voor- en achternaam van de Prins en vervolgens het
eerste jaar waarin hij Prins was.

Foto 1:

Foto 2:

A.
B.

C. Voor- en achternaam:
D. Eerste jaar waarin
deze man Prins was (jjjj):

Voor- en achternaam:
Eerste jaar waarin
deze man Prins was (jjjj):

Foto 3:

Foto 4:

E.
F.

G. Voor- en achternaam:
H. Eerste jaar waarin
deze man Prins was (jjjj):

Voor- en achternaam:
Eerste jaar waarin
deze man Prins was (jjjj):

12
BIKSE ONDERNEMERS punten
3.

Hilvarenbeek kent veel ervaren ondernemers. Hieronder vinden jullie drie vragen over enkele
van deze ondernemers.

A.

Hoeveel jaar is Arno Pulles, haarmode voor mannen en vrouwen, op 25 mei 2017 werkzaam als
kapper in Hilvarenbeek?
B. Bandencentrum Diessen heeft een ruime keuze, van topmerken tot goede, maar goedkope
autobanden. Hoeveel jaar zitten zij al gevestigd op het industrieterrein de Bukkum in
Hilvarenbeek?
C. Verzekerings-Adviesburo Jan Burgers; een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor; heeft
verschillende verzekeringen waaronder een paardenverzekering. Op de site van deze
verzekering worden regelmatig berichten geplaatst, voor het beantwoorden van deze vraag
moeten jullie op zoek gaan naar deze berichten op de site. De vraag luidt: in de etalage van
V.A.B. Jan Burgers hangt sinds enige tijd een schilderij van de hond Vito. Wie schilderde de
hond Vito? (Gebruik de volledige naam die op de site te vinden is.)
D. Eet- en speelplezier de Toekomst is het adres voor de beste snack en ambachtelijke friet in
verantwoord frituurvet gebakken. Eet- en speelplezier de Toekomst is gevestigd waar vroeger
discotheek Don Pedro zat. In welk jaar is de discotheek Don Pedro open gegaan?

16
GILDEN punten
4.

Als je aan de Beekse geschiedenis denkt, dan denk je automatisch ook aan de gilden.
Hieronder zien jullie een drietal foto’s van vroeger. Kunnen jullie onderstaande vragen
beantwoorden over de Beekse gilden?

Foto 1:
A.

Jullie zien op de onderstaande foto toenmalig koningin Beatrix een vaandel van een gilde
belopen. Wat is de naam van de gilde waarvan dit vaandel afkomstig is?

Foto 2:
Jullie zien op de onderstaande foto de vrouw van iemand die net Koning geworden is.
B.
C.

Wie is hier Koning geworden?
Van welke gilde is deze persoon afkomstig?

Foto 3:
D. Jullie zien op onderstaande foto een nar die de schoenen poetst van een nieuwe Koning. Bij
welke gilde hoort deze nar?

1

2

3

VORSTENBEZOEK

10

punten

5.

Verschillende vorsten hebben ons dorp in het verleden vereerd met een bezoek. Wat weten
jullie over deze bezoekjes en over de vorsten zelf?

A.

Jullie zien op de onderstaande foto’s twee voormalige koninginnen tijdens hun bezoek aan
Hilvarenbeek. Wat is het leeftijdsverschil tussen de twee koninginnen op de onderstaande
foto’s? (Het gaat dus om de leeftijd die ze hadden tijdens het bezoek)

B.

Bij het bezoek van Koningin Juliana en Prins Bernhard moest Betje Ketel een drank
aanschaffen om te presenteren. Wat voor drank moest Betje aanschaffen?

15
HERKEN DE LEERKRACHT punten
6.

Velen van jullie hebben op één van de basisscholen gezeten die Hilvarenbeek rijk was/is. En
wellicht heb jullie ergens op zolder nog wel hele leuke klassenfoto’s liggen. Wij hebben er een
paar uit het stof gehaald. Hieronder zien jullie 5 klassenfoto’s van vroeger met op iedere foto
een andere leerkracht. Wie is de leerkracht op onderstaande foto’s? Noem hierbij de voor- en
achternaam.

Foto 1:
A.

Voor- en achternaam:

>>>

Vervolg vraag 6

Foto 2:
B.

Voor- en achternaam:

Foto 3:
C.

Voor- en achternaam:

Vervolg vraag 6

Foto 4:
D. Voor- en achternaam:

Foto 5:
E.

Voor- en achternaam:

30
BIKS DIALECT punten
7.

Een echte Bikse spreekt natuurlijk niet altijd keurig Algemeen Beschaafd Nederlands, maar
gebruikt op zijn tijd ook het echte Bikse dialect. Wat is de betekenis van onderstaande
woorden? Koppel hierbij de juiste letter aan het juiste cijfer.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Belaojtoffeld
Dil
Gekuld
Inspolleke
Lèktuutje
Ötsliepe
Sokke
Vervat
Pietelèèr
Kuus

1. Uitlachen
2. Varken
3. Veel
4. Slipjas
5. Gek, bedonderd
6. Verzaken
7. Reserve
8. Gedupeerd
9. Afbrokkelen
10. Stroopsoldaatje

30
BEDRIJVEN VAN VROEGER punten
In het verleden kende Beek al veel bedrijvigheid. Hoeveel weten jullie daar nog van? Beantwoord
onderstaande vragen.
8.

A. In welk voormalig bedrijfspand is onderstaande foto genomen?
B. In welk jaar is dit bedrijf gestopt?
C. Wat was het adres van dit bedrijf (straatnaam + nummer)?

9.

A. Wie is de man op onderstaande foto (voor- en achternaam)?
B. Wat voor soort bedrijf hadden deze man en vrouw?
C. Waar was dit bedrijf gevestigd (alleen straatnaam, geen huisnummer)?

10. A. Wat was de naam van de melkfabriek in Hilvarenbeek?
B. Waar was de melkfabriek gevestigd (alleen straatnaam, geen huisnummer)?
11. Aan de Diessenseweg is een speelgoedzaak gevestigd, wat is de originele bestemming van dit
gebouw?
12. Wat was de originele bestemming van de fotostudio Roelofs?

4
VERGUNNINGEN punten
13. De gemeente Hilvarenbeek heeft in het verleden vele vergunningen afgegeven voor
verschillende wetten. Op onderstaande foto zien jullie een vergunning die van toepassing is bij
een bepaalde wet. Voor welke wet wordt er in deze brief een vergunning afgegeven?

28
FOTO’S UIT DE OUDE DOOS punten
14. Op verschillende zolders en in oude fotoarchieven zijn een aantal mooie foto’s gevonden.
Herkennen jullie deze plaatjes? Beantwoord onderstaande vragen.
A.

Wie staat er rechts op de onderstaande foto (voor- en achternaam)?

B.

Wat is de voor- en achternaam van de vrouw die op deze foto afgebeeld staat?

Vervolg vraag 14

C.

Wat is de achternaam van de dokter die op onderstaande foto staat afgebeeld?

D. Wat is de naam van het toneelgezelschap op onderstaande foto?

E. Wat is de bijnaam van de man op onderstaande foto?
F. Wat is echte voor- en achternaam van deze man?
G. In welk jaar is deze man overleden?

FAMILIEFOTO’S 24
punten
15. Hieronder zien jullie verschillende familiefoto’s van Bekenaren met 4 of zelfs 5 generaties.
Beantwoord de onderstaande vragen over de bijbehorende foto.
A.

Wat is de voornaam van de één na oudste dame op deze foto?

B.

Wat is de meisjesnaam van de oudste dame op deze foto?

C.

Wat is de geboortedatum van de één na oudste dame op deze foto? (dd-mm-jjjj)?

Vervolg vraag 15

D. Wat is de geboortedatum van de oudste dame op deze foto (dd-mm-jjjj)?

E.

Wat is de voornaam van de kleinste meid?

F.

Wat is de meisjesnaam van de één na jongste dame op deze foto?

36
BOERDERIJEN VAN VROEGER punten
16. De straten en huizen in Hilvarenbeek zijn in de afgelopen decennia flink veranderd. Hieronder
zien jullie een aantal boerderijen van vroeger. Weten jullie in welke straat deze stonden en wie
hier woonden?
Foto 1:
A.
B.

In welke straat stond deze boerderij?
Noem de achternaam van de familie die hier in 1960 woonde.

Foto 2:
C.
D.

In welke straat stond deze boerderij?
Noem de achternaam van de familie die hier in 1935 woonde.

Foto 3:
E.
F.

In welke straat stond deze boerderij?
Noem de achternaam van de familie die hier in 1957 woonde.

Vervolg vraag 16

Foto 4:
G. In welke straat stond deze boerderij?
H. Noem de achternaam van de familie die hier in 1916 woonde.

Foto 5:
I.
J.

In welke straat stond deze boerderij?
Noem de achternaam van de familie die hier in 1981 woonde.

Foto 6:
K.
L.

In welke straat stond deze boerderij?
Noem de achternaam van de familie die hier in 1979 woonde.
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TRAIN AND HAVE FUN
Personal Training * Bootcamp * Tennis
Bedrijfsfitness op maat * Sport-BSO * Kinderfeestjes
Sportieve teambuilding * Actieve familiedagen

12
HIP HOP HILVARENBEEK punten
1.

Hip Hop is een populair muziekgenre, daarom kan dit genre natuurlijk niet ontbreken in deze
categorie.

A.

Wat is de voornaam van deze overleden hiphop zangeres?

B.

In het begin van zijn carrière droeg deze rapper een pleister om een wondje op zijn wang te
bedekken. Na genezing van zijn wond bleef de rapper gedurende zijn carrière deze pleister
dragen als eerbetoon aan zijn vriend. Wat is de voornaam van deze rapper?
C. Het gerucht gaat dat deze rapper rond de 80 joints per dag rookt. Daarnaast probeert hij
zichzelf te vernieuwen door andere muziekgenres uit te proberen. Wat is de naam van deze
artiest?
D. Welke bekende naam in de hiphopwereld is onlosmakelijk verbonden met dit logo?

E.

Deze rapper scoorde slechts één hit in zijn leven. Maar dit nummer is zo bekend geworden dat
het een ware megahit genoemd kan worden. De afbeelding hieronder is een hint naar de
artiest, maar de vraag luidt: wat is de naam van dit nummer?

F.

De volledige naam van deze rapper betekent ‘helper en beschermer’ in het arabisch. Om
welke rapper gaat het?

18
FILMMUZIEK punten
2.

Er zijn nogal wat iconische nummers gemaakt door de jaren heen die onlosmakelijk zijn
verbonden aan een bepaalde film. Hieronder staan een aantal afbeeldingen van films die
bekend staan om de fantastische filmmuziek. Welke componist (voor- en achternaam) heeft
deze fantastische filmmuziek gecomponeerd?

A

B

C

D

E

F

12
ZOEK HET VER’BAND’ TUSSEN ZANGER EN GROEP punten
3.

Hieronder staan een aantal zangers van nationaal en internationaal bekende bands. Wat is de
naam van de band?

A

B

C

D

E

F

18
CRYPTISCHE BANDNAMEN punten
4.

Elke band is uniek, dit komt mede door de persoonlijke naam van de band. Onderstaande
afbeeldingen verwijzen allemaal naar een grote internationale band. Weten jullie om welke
band het gaat?

A

B

C

D

E

F

18
BLADMUZIEK punten
5.

Om een nummer in te kunnen studeren en allemaal op dezelfde wijze te kunnen spelen, is het
belangrijk dat er bladmuziek is van een nummer. Hieronder zien jullie bladmuziek van
verschillende Nederlandse liedjes. Het is de bedoeling dat jullie de titel en de artiest (voor- en
achternaam) van het nummer raden.

Bladmuziek 1:
A. Titel:
B. Artiest:

Bladmuziek 2:
C. Titel:
D. Artiest:

Vervolg vraag 5

Bladmuziek 3:
E. Titel:
F. Artiest:

LP’S
6.

9

punten
Tegenwoordig downloaden wij meestal veel van de muziek die we luisteren. Heel wat jaren
geleden maakten we echter volop gebruik van LP’s. Hieronder zien jullie drie stukjes van
verschillende LP’s. Van welke artiest (voor- en achternaam) is deze LP?

A

B

C

60
LUISTER GOED! punten
Bij de categorie ‘Dè klinkt as muzziek in oew oore’, hoort natuurlijk een stukje muziek. Bij deze
subcategorie kunnen jullie de USB bij de hand pakken, want deze zullen jullie veel nodig hebben.
Luister maar goed...
7.

Music maestro!
Bij deze vraag hebben jullie de USB nodig die jullie hebben gekregen. Volg deze instructies:
Ga naar de categorie ‘Dè klinkt as muzziek in oew oore’ >>> ga naar het mapje Vraag 7 >>>
beluister alle muziekfragmenten. Deze muziekfragmenten zijn bewerkt. Geef de titel van het
liedje.

A.
C.
E.

Fragment 1:
Fragment 3:
Fragment 5:

8.

Covers

B. Fragment 2:
D. Fragment 4:

Bij deze vraag hebben jullie de USB nodig die jullie hebben gekregen. Volg deze instructies:
Ga naar de categorie ‘Dè klinkt as muzziek in oew oore’ >>> ga naar het mapje Vraag 8 >>>
beluister alle muziekfragmenten. Deze muziekfragmenten zijn liedjes die internationaal
gecoverd zijn. Geef de voor- en achternaam van de originele artiest waarvan het liedje is.
A.
C.
E.

Fragment 1:
Fragment 3:
Fragment 5:

B. Fragment 2:
D. Fragment 4:

9.

Songtekst
Bij deze vraag hebben jullie de USB nodig die jullie hebben gekregen. Volg deze instructies:
Ga naar de categorie ‘Dè klinkt as muzziek in oew oore’ >>> ga naar het mapje Vraag 9 >>>
beluister alle muziekfragmenten. Jullie horen een stuk songtekst van een liedje dat vertaald
is. Geef de voor- en achternaam van de artiest die dit liedje zingt. Geef ook de titel van het
liedje waarvan je de songtekst hoort.

Fragment 1:

Fragment 2:

A.
B.

C. Artiest:
D. Titel:

Artiest:
Titel:

Fragment 3:

Fragment 4:

E.
F.

G. Artiest:
H. Titel:

Artiest:
Titel:

Fragment 5:
I.
J.

Artiest:
Titel:

32
RADIO punten
10. VLOHradio is de radiozender van Hilvarenbeek. Vanavond is het belangrijk dat jullie naar deze
radiozender luisteren. Er komen vanavond namelijk drie nummers voorbij op een bepaald
tijdstip. Jullie moeten van deze nummers de artiestennaam en de naam van het nummer
raden.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Artiest (tijdstip 19:05 uur):
Nummer (tijdstip 19:05 uur):
Artiest (tijdstip 20:04 uur):
Nummer (tijdstip 20:04 uur):
Artiest (tijdstip 21:04 uur):
Nummer (tijdstip 21:04 uur):

11. Bij deze vraag hebben jullie de USB nodig die jullie hebben gekregen. Volg deze instructies:
Ga naar de categorie ‘Dè klinkt as muzziek in oew oore’ >>> ga naar het mapje Vraag 11 >>>
beluister alle muziekfragmenten. Jullie horen hier verschillende radio DJ’s. Geef de voor- en
achternaam van deze radio DJ en geef aan op welke radiozender deze radio DJ te beluisteren
is.
Fragment 1:

Fragment 2:

A.
B.

DJ:
Zender:

C. DJ:
D. Zender:

Fragment 3:

Fragment 4:

E.
F.

G. DJ:
H. Zender:

DJ:
Zender:

Fragment 5:
I.
J.

DJ:
Zender:

15
ELASTIEK MUZIEK punten
12. Elastiek Muziek was een evenement waar we in Hilvarenbeek ontzettend trots op zijn. Gelukkig
is dit sinds een aantal jaar weer nieuw leven ingeblazen onder de noemer Elastiek. Wat weten
jullie nog van Elastiek Muziek?
A.
B.

In welk jaar had Elastiek Muziek voor het eerst meer dan 55.000 bezoekers?
Hoeveel gulden betaalde de organisatie voor de allerduurste band van de allereerste Elastiek
Muziek? (…,00)
C. Kinderen konden muntjes verdienen tijdens Elastiek Muziek als beloning. Hoeveel meter
plastic bekers dienden ze in te leveren voordat ze een blauw muntje konden verdienen?
D. Wat is het prijsverschil in euro’s tussen de consumptie van de eerste Elastiek Muziek
consumptiebon en de allerlaatste Elastiek Muziek consumptiebon? (€.,..)
E. Welke naam van een artiest of groep werd als achtste in beeld gebracht op de DVD van
Elastiek Muziek uit het boek “’t Was af” in het hoofdstuk 1994?

‘T PODIUM

4

punten

13. ‘t Podium is een prachtige en warme muziekkamer in het centrum van Hilvarenbeek met veel
aandacht voor live muziek, een goede borrel, smakelijke gerechtjes, goede wijn, port en
whisky. Welke artiest (voor- en achternaam) kwam op vrijdag 21 april optreden om 20:30 uur bij
‘t Podium?

21
MUZIKANTEN VAN VROEGER punten
14. Hieronder zien jullie een foto uit de oude doos met verschillende muzikanten er op. Van deze
foto willen we graag de voor- en achternaam van deze muzikanten weten.
A.
B.
C.

Bovenste rij van links naar rechts (voor- en achternaam, tussen ieder antwoord een komma en
een spatie):
Middelste rij van links naar rechts (voor- en achternaam, tussen ieder antwoord een komma en
een spatie):
Onderste rij van links naar rechts (voor- en achternaam, tussen ieder antwoord een komma en
een spatie):

15. Hieronder zien jullie een foto uit de oude doos met verschillende muzikanten er op. Van deze
foto willen we graag de voor- en achternaam van deze muzikanten weten.
A.
B.
C.

Voor- en achternaam linkse persoon:
Voor- en achternaam middelste persoon:
Voor- en achternaam rechtse persoon:

4
D’AF EN TOETERS punten
16. Voor velen van jullie zijn de mannen van D’Af en Toeters wel bekend, maar wat weten jullie
verder eigenlijk van deze groep?
A.
B.

Welke persoon (voor- en achternaam) heeft de naam ‘D’Af en Toeters’ verzonnen?
In welk jaar zijn ‘D’Af en Toeters’ opgericht?

11
DRUMBAND HILVARENBEEK punten
17. Wanneer het over Beekse muziek gaat, kan de drumband natuurlijk niet in het rijtje ontbreken.
Wij zijn benieuwd hoeveel jullie eigenlijk weten over de Hilvarenbeekse drumband?
A.

B.
C.

Benoem alle ‘tamboer maîtres’ (voor- en achternaam) op chronologische volgorde van de
drumband in Hilvarenbeek uit vervlogen tijden en het heden. 1 tip: het zijn er in totaal 8 en
zorg ervoor dat jullie tussen ieder antwoord een komma en een spatie zetten.
In welk jaar is de drumband in Hilvarenbeek opgericht?
Welk evenement was de aanleiding voor de oprichting van de drumband?

DE ZINGENDE FRIETBOER

6

punten

18. Zingen tijdens het werk: wie doet dat nou niet?
A.
B.

Bij welke vereniging is de ‘zingende frietboer’ voorzitter (volledige naam)?
Wat is zijn voor- en achternaam?

6
ASMARA punten
19. Asmara is een band uit vervlogen tijden. Deze band heeft twee verschillende drummers
gehad. Noem de voor- en achternaam van deze drummers?
A.
B.

Voor- en achternaam:
Voor- en achternaam:

4
SJEF ROBERTS KHC STUDIEBEURS punten
20. De jeugd heeft de toekomst en dat moet beloond worden. Mede daarom wordt ieder jaar de
Sjef Roberts KHC Studiebeurs uitgereikt.
A.
B.

Voor de hoeveelste keer is dit jaar de ‘Sjef Roberts KHC studiebeurs’ uitgereikt?
Door wie is de prijs uitgereikt (voor- en achternaam)?

