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SPELINTRODUCT IE KWISTUT 2018
Voor jullie ligt het kwisboek van Kwistut 2018. 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 winnaar van Kwistut te worden! 

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 ingevuld te worden. De antwoorden kunnen door 4 personen  
tegelijk gedigitaliseerd 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. 
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 krijgen jullie als team 100 punten aftrek. 

CATEGORIEËN 
Er zijn negen categorieën: 

1. Beek ònt bewege
2. Bikse brèènbrekers
3. Dees is Beek
4. In goeien doen
5. Over d’n Bikse grens
6. Vermaok
7. Vur de klèèn
8. Wittut nog?
9. Kliekskes

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

GEHEIME OPDRACHT
Naast bovenstaande 9 categorieën is er ook nog een geheime opdracht. Stuur voor de opdracht 
2 personen met een goed uithoudingsvermogen, de teamleden moeten minimaal 18 jaar oud zijn, 
badkleding dragen, een badjas en hardloopschoenen aan hebben en een handdoek meenemen. 
De teamleden dienen naar het grasveld bij Starrebos te komen op het volgende tijdstip: 

Team 1 t/m 25:  21:00 uur
Team 26 t/m 50:  21:15 uur



- 4 -

UI TSLAG
De uitslag van Kwistut 2018 wordt vanavond om 23.30 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 telefoonnummer: 06-49793582. 
Bij technische vragen: 06-25064446. 

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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FILMPJE PAKKEN
1.  In Hilvarenbeek kun je naar de bioscoop. In Cultureel Centrum de Elckerlyc wordt namelijk op  
	 donderdagavond	wel	eens	een	film	gedraaid.	Hieronder	zien	jullie	3	verschillende	covers	van		
	 films	die	de	afgelopen	tijd	in	Cultureel	Centrum	de	Elckerlyc	zijn	gedraaid.	We	hebben	de	titel		
	 van	de	film	en	de	namen	van	de	acteurs	weggehaald.	Wat	zijn	de	titels	van	onderstaande	
	 filmcovers?	En	op	welke	data	speelden	deze	films	in	Elckerlyc?	Geef	eerst	de	exacte	titel	als			
 antwoord en daarna de data in dd-mm-jjjj. 

OSCAR FILMS
2.  Er worden elk jaar honderden films geproduceerd. Er zijn echter maar een paar films die een  
 ‘Oscar’ winnen. Onderstaande films hebben ook een aantal prijzen gewonnen. Bij deze films  
 hebben we weer de titel van de filmcover verwijderd en de namen van de acteurs. Wat zijn de  
 titels van onderstaande films? En wanneer kwamen deze films voor het eerst uit? Geef hierbij  
 alleen het jaartal van de film.

 Film 1:  
A. Titel
B.  Jaartal 

 Films 2: 
C.  Titel
D.  Jaartal

 Film 3: 
E.  Titel
F.  Jaartal

 

12
punten

12
punten

A

C E

B

D F

A C EB D F
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OMA BETAAL J IJ?
3.  In 2016 telde Nederland 694 musea. In dat jaar zijn de musea circa 34,4 miljoen keer 
 bezocht. Niet alle bezoekers betalen de volle prijs voor hun toegang tot een museum. Zo  
 maken veel bezoekers gebruik van een museumkaart, mogen bezoekers gratis naar binnen   
 zoals kinderen of betalen bezoekers om andere redenen een gereduceerde prijs. Hieronder  
 worden 4 situaties weergegeven. Reken voor elke situatie uit hoeveel oma moet betalen  
 (00,00).

 Situatie 1
 Oma Gertruda neemt graag haar kleinkinderen een dagje mee uit. De kleinkinderen - Emma  
 van 13, Sander van 10 en Karlijn van 9 - zijn erg leergierig en vinden het altijd leuk om naar   
 een museum te gaan. Billy, hun broertje, is een nakomertje en is nog maar 3 jaar oud. Hij gaat  
 uiteraard ook gezellig mee. Hoewel oma vaak diverse musea bezoekt, begrijpt ze niet goed   
 hoe ze een museumkaart moet aanvragen. Oma heeft een dergelijke kaart dan ook niet in haar  
 bezit.  
 
 Op 23 januari 2018 besluit oma om haar 4 kleinkinderen mee te nemen naar het Scheepsvaart 
 museum te Amsterdam. Hoeveel geld is oma kwijt aan entree voor haarzelf en haar 
 kleinkinderen? 

A.  €

 Situatie 2
 Op 25 februari 2018 gaan ze met z’n vijven op pad naar museum Speelklok in Utrecht. 
 Hoeveel moet oma dit keer betalen om met z’n vijven binnen te komen? 

B.  €
   
 Situatie 3 
 Oma heeft genoeg van dat verre reizen, dus besluit ze iets dichter bij huis naar een museum  
 te gaan en wel naar het Noord-Brabants museum in ’s-Hertogenbosch. Op 30 maart brengen  
 ze er een bezoekje. Hoeveel geld betaalt oma om daar met haar kleinkinderen naar binnen te  
 mogen? 

C.  €
 
 Situatie 4
 Emma ziet een carrière in de tv-business wel zitten. Oma helpt haar kleinkinderen maar al te   
 graag bij hun beroepskeuze. Op 2 mei 2018 gaan ze op pad naar het museum Beeld en   
 Geluid te Hilversum. Uiteraard betaalt oma weer de entree voor haarzelf en haar kleinkinderen.  
 Hoeveel geld moet ze dit keer betalen? 

D.   €

BIKSE MUSEA
4.  In Hilvarenbeek hebben we natuurlijk ook een aantal musea. Wat weten we eigenlijk over deze  
 musea? 

 Musea 1 Draaiorgelmuseum ‘Dansant’ en Kermismuseum ‘Soet & Vermaeck’
A.  Hoe heet de laan die toegang geeft tot het draaiorgelmuseum ‘Dansant’ en kermismuseum   
 ‘Soet & Vermaeck’? 
B.  Van welke kermisexploitant is de woonwagen en het draaiorgel op het terrein van museum   
 Dansant? Noem alleen de achternaam. 

12
punten

22
punten
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>>> Vervolg vraag 4

 Musea 2: De Dorpsdokter 
C.  In welk jaar werd volgens ‘De Dorpsdokter’ narcose voor het eerst gebruikt? Geef het juiste   
 jaartal als antwoord. 
D.  Sinds wanneer bestaat het museum van ‘De Dorpsdokter’? Geef het juiste jaartal als antwoord. 

 Musea 3: Boerderijmuseum ‘Grutje’ 
E.  Boerderijmuseum ‘Grutje’ is genoemd naar een van de vroegere bewoners: Gerdania de   
 Kort-van Dijck. Zij leefde van 1862 tot 1953. In welke huidige horecagelegenheid in de 
 gemeente Hilvarenbeek is zij geboren? 
F.  Het levensverhaal van Grutje en haar gezin staat centraal in het museum. Hoeveel kinderen   
 kreeg Grutje? 
G.  Het oudste kind is in hetzelfde jaar geboren als wanneer de boerderij is gebouwd. Welk jaar  
 was dat? 
H.  In het museum is een kleine tentoonstelling over de 2e wereldoorlog; met name over de   
 gebeurtenissen tijdens de bevrijding van Hilvarenbeek. Op welke dag is Hilvarenbeek door de  
 Engelsen bevrijd? Geef de datum in getallen van dd-mm-jj weer. 

 Dan nog een aantal vragen over de ontwikkelingen in de landbouw: 
I.  Graan werd vroeger handmatig geoogst: met de zicht gemaaid en met de hand gebonden tot  
 schoven. Welke machine deed 2 handelingen in 1 werkgang? 
J.  In 1902 werd de eerste boterfabriek in Hilvarenbeek opgericht, die geheel op handkracht 
 functioneerde. In welke straat was deze gevestigd? 
K.  In welk jaar werden in Hilvarenbeek de laatste melkbussen opgehaald?

ZOMERGEBLAOS
5.  In de zomer vinden de meeste evenementen in Hilvarenbeek plaats op ons mooie Vrijthof.   
 Vandaag is dat de dorpskwis Kwistut. Morgen en overmorgen vindt er ook een evenement   
 plaats op dit mooie plein, namelijk ‘Zomergeblaos’. Hoe lang bestaat ‘Zomergeblaos’ nu   
 eigenlijk al. Kortom: wanneer was de eerste editie van Zomergeblaos? Geef het juiste jaartal  
 als antwoord.
 
A.
 
 Wie zijn de 3 bestuursleden van Stichting Zomergeblaos? Geef de voor- en achternaam van   
 deze bestuursleden op alfabetische volgorde op achternaam. 

B.
C.
D. 

 Er hebben al heel wat verschillende bandjes opgetreden op dit muziekfestijn. Hieronder zie je  
 10 afbeeldingen van bands die ooit op Zomergeblaos hebben gespeeld. Geef bij iedere  
 afbeelding de exacte naam van iedere band.

 

14
punten

E GF
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>>> Vervolg vraag 5

BEACHBEEK
6. Gooi een kuub zand op de Vrijthof, hang een aantal volleybalnetten op en Hilvarenbeek  
 volleybalt het hele weekend met veel enthousiasme. Elk jaar is het evenement ‘Beachbeek’   
 een groot succes, de inschrijving is altijd snel vol. Daar mag de organisatie van ‘Beachbeek’  
 erg trots op zijn. Onderstaande vragen gaan over dit evenement. 

A.  Beachbeek bestond afgelopen jaar 20 jaar en won ook nog eens de prijs voor sportclub van  
 het jaar. Hoeveel personen zaten er in 2017 in de organisatie van stichting beachvolleybal  
 Hilvarenbeek? Geef het aantal organisatieleden als antwoord. 
B.  Hoeveel kuub zand wordt er ieder jaar op de Vrijthof gestort voor het maken van 9  
 speelvelden? 

BIKS BANDJE
 
7.  In Nederland hebben we heel veel muzikaal talent dat zelfs wereldwijd bekend is geworden.  
 Ook in Hilvarenbeek is sprake van muzikale genen. Hieronder worden 5 verschillende bands,  
 die in Hilvarenbeek zijn opgericht, cryptisch afgebeeld. Geef de exacte naam van iedere band.

6
punten

H JI

K ML

N

A B

10
punten
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>>> Vervolg vraag 7

POPSTERREN
8.  Het leven van een legendarische popster gaat niet altijd over rozen. Zo zijn al enkele 
 popsterren al vroeg gestorven. Waaraan en wanneer zijn onderstaande beroemdheden nu   
 eigenlijk overleden? Koppel de juiste artiest aan zijn/haar doodsoorzaak en het jaartal wanneer  
 hij/zij is overleden. 

 Voorbeeld antwoord: 1, A, 1991

MUZIEKKENNIS
9.  Hoe goed is jullie muziekkennis?

A.  Welke bekende blouse-zanger was een grote inspirator voor Elvis Presley? 
 Geef de artiestennaam van deze persoon.

 Het dorp’ van Wim Sonneveld is oorspronkelijk een Franse chanson. Van welke artiest komt   
 dit liedje en wat is de oorspronkelijke titel? Geef eerst de voor- en achternaam van de artiest  
 (B) en daarna de juiste titel (C). 

B. 
C.

C

E

D

20
punten

16
punten
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>>> Vervolg vraag 9

 Welke band heeft een aanzienlijk bedrag aan de Rolling Stones moeten betalen voor 
 vermeend plagiaat en schending van auteursrecht? En om welk nummer ging het hier? 
 Geef eerst de naam van de band (D) en daarna het nummer (E).

D.
E.

F.  Welke invloedrijke Amerikaanse popgroep heeft 3 albums opgenomen tussen 1966 en 1968 
 en is vernoemd naar een stoomwals?

G.  Hoe heet de van oorsprong Nederlandse gitarist die een gitaarsolo meespeelt op de LP 
 ‘Thriller’ van Michael Jackson? Geef de voor- en achternaam van deze persoon.

H.  Hoe heet het nummer van een Italiaanse zanger, dat gebruikt is voor de reclame van een 
 bekend Nederlands biermerk? 

NUMMERTJE MAKEN
10.  Gelegen, direct naast de kerk, aan het levendige Vrijthof vind je hotel-restaurant Herberg 
 St. Petrus. Of je nu wil borrelen, lunchen of dineren: een enthousiast team staat klaar om u op  
 een gastvrije, Brabantse wijze te ontvangen. Ook vanavond staan ze voor jullie klaar, want jullie  
 mogen een opdracht gaan uitvoeren in een van de kamers van het hotel. De bedoeling is  
 namelijk dat jullie daar ‘een nummertje’ gaan maken. We hebben een tijdschema gemaakt   
 wanneer de teams zich mogen melden bij hotel Herberg St. Petrus.

 Team 11 t/m 20 - 19:00 - 19:30 uur
 Team 21 t/m 30 - 19:30 - 20:00 uur
 Team 31 t/m 40 - 20:00 - 20:30 uur
 Team 41 t/m 50 - 20:30 - 21:00 uur
 Team   1 t/m 10 - 21:00 - 21:30 uur

NOS JOURNAAL
11.  Gemiddeld kijken we in Nederland ruim 3 uur televisie per dag en dat is best veel. Kijken jullie 
 wel eens naar het NOS journaal? NOS staat voor Nederlandse Omroep Stichting. Een  
 Nederlandse publieke omroep die vooral nieuws- en sportuitzendingen verzorgt op radio en  
 televisie. Het NOS heeft een aantal werknemers in dienst gehad die in Hilvarenbeek zijn 
 opgegroeid. 

A.  Noem de voor- en achternaam van de man die presentator en verslaggever van het NOS   
 jeugdjournaal is geweest in 2006? 
B.  Noem de voor- en achternaam van de man die NOS Studio Sport heeft gepresenteerd in   
 1993? 
C.  Noem de voor- en achternaam van de cameraman die het jaaroverzicht van het NOS 
 jeugdjournaal heeft gemaakt in 2017? 
D.  Noem de voor- en achternaam van de man die stage heeft gelopen bij het NOS journaal in   
 2016? 
E.  Hoeveel van bovenstaande personen woont op dit moment nog in Hilvarenbeek? Geef het  
 juiste aantal.

11
punten

10
punten
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HILVARENBEEK IN BEELD
12.  In Hilvarenbeek hebben we natuurlijk de ‘Hilverbode’ die ons het laatste nieuws brengt uit  
 Hilvarenbeek en omgeving. Daarnaast is er een website waar actuele evenementen,  
 gebeurtenissen en activiteiten van Hilvarenbeek in beeld worden gebracht, namelijk:  
 ‘Hilvarenbeek in Beeld’. Dit is een vrijwilligersinitiatief dat inmiddels al meer dan 200 video’s  
 heeft gemaakt over ons dorp. Onderstaande vragen gaan over filmpjes die te vinden zijn op  
 deze website. 

A.  Welk biertje won tijdens het pROOSt bierfestival van Bierbrouwerij de Roos in Hilvarenbeek de  
 prijs van ‘Brabants Lekkerste biertje’ in 2017? 
B.  Wie maakte de opnamen van de ‘Bikse Bisjes afleveringen’? Geef de voor- en achternaam van  
 deze persoon. 
C.  Wie presenteert het ‘Vijfentwintig jaar regionaal seniorenorkest’? Geef de voor- en achternaam  
 van deze persoon. 
D.  Dit jaar werd de ‘Jan Naaijkens Ring’ uitgereikt, de cultuurprijs van Hilvarenbeek. Tijdens deze  
 ceremonie werd dwarsfluit gespeeld. Door wie werd dit instrument bespeeld?
E.  Ook de Carnavalsoptocht van 2018 is op de website van ‘Hilvarenbeek in Beeld’ te vinden.   
 De winnaar van de categorie ‘Waogens’ was BWW uit Esbeek met ‘Bende Terug?!’.  
 Welk nummer hadden zij tijdens de optocht?
F.  Sinterklaas kwam afgelopen november ook weer in Hilvarenbeek aan. De intocht van  
 Sinterklaas werd gefilmd en hiervan is een leuk filmpje te vinden op ‘Beek in Beeld’. De Sint   
 kwam aan in een hele speciale auto. Wat was het kenteken van deze auto? Geef het juiste   
 kenteken weer met de letters als hoofdletters. 

EVEN LACHEN
13.  Bij deze vraag hebben jullie de USB-stick nodig, die jullie bij aanvang van de dorpskwis  
 hebben gekregen. Volg de volgende instructies: ga naar de categorie ‘Vermaok’ >>> ga naar  
 het mapje vraag 13 >>> bekijk het filmpjes. Geef bij elk geluidsfragment aan wie de cabaretier  
 is?  Geef de voor- en achternaam van deze persoon. 

A.  Cabaretier 1
B.  Cabaretier 2
C.  Cabaretier 3
D.  Cabaretier 4
E.  Cabaretier 5

TONPRATEN
14.  In Hilvarenbeek hebben we ook een aantal komieken die weten hoe zij de mensen aan het   
 lachen kunnen krijgen. Dit noemen ze ‘ton praten’ wat voor veel entertainers in Hilvarenbeek  
 een hobby is geworden. Bij deze vraag hebben jullie tevens de USB-stick nodig. Volg de 
 instructie: ga naar categorie ‘Vermaok’ >>> ga naar het mapje 14 >>>  beluister het 
 geluidsfragment. Geef bij elk geluidsfragment aan wie deze tonprater is. Geef de echte 
 voor- en achternaam van deze persoon; dus niet de naam van het typetje dat hij/zij speelt!

A.  Tonprater 1 
B.  Tonprater 2
C.  Tonprater 3
D.  Tonprater 4
E.  Tonprater 5

18
punten

15
punten

15
punten
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WIE BEN IK?
15.  Kennen jullie het spelletje ‘Wie ben ik’ nog? Dat gaan we bij deze vraag ook spelen! Jullie 
 krijgen 5 aanwijzingen van ons over 1 persoon uit Hilvarenbeek. Na deze 5 aanwijzingen 
 moeten jullie weten over wie wij het hebben. Geef steeds de voor- en achternaam van de 
 bedoelde persoon. Succes! 

A.  Persoon 1: 
 Ik ben een man
 Ik ben raadslid 
 Ik ben 30 jaar oud
 Ik was aanwezig bij Decibel 2017
 Ik heb gestudeerd aan de Tilburgse Universiteit

B.  Persoon 2:
 Ik ben een vrouw
 Ik heb voor de Hilverbode geschreven
 Ik ben moeder
 Vorig jaar heb ik Kwistut gewonnen
 Ik heb een zoon

C.  Persoon 3:
 Ik ben een man
 Ik speel voetbal bij Hilvaria
 Ik ben ooit prins carnaval Hilvarenbeek geweest
 Ik ben vader 
 Ik ga naar de concerten van Rowwenheze

D.  Persoon 4:  
 Ik ben een vrouw
 Ik ben ondernemer
 Ik heb blond haar
 Mijn middelbare schoolopleiding heb ik op het St. Odulphuslyceum gevolgd  
 Ik heb 1 zus 

E.  Persoon 5:  
 Ik ben een vrouw
 Ik ben lerares op basisschool Starrebos
 Ik ben boven de 50 jaar oud 
 Ik ben sportief
 Mijn zus en man zitten ook in het onderwijs 

F.  Persoon 6:
 Ik ben een man
 Ik heb drie kinderen 
 Ik breng de post rond in Hilvarenbeek
 Ik ben opa 
 Ik ben ouder dan 60 jaar 

G.  Persoon 7:  
 Ik ben een jongen
 Ik ben ooit jeugdprins in Hilvarenbeek geweest
 Mijn vader speelt trompet 
 Ik ga naar het Koning Willem 2 college
 Als bijbaan werk ik in de keuken  

30
punten
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>>> Vervolg vraag 15

H. Persoon 8:  
Ik ben een vrouw
Ik heb twee kinderen
Ik werk aan de Vrijthof
Ik speel tennis 
Ik heb rechten gestudeerd 

I. Persoon 9:  
Ik ben een man
Ik ben actief binnen de Scouting in Hilvarenbeek 
Ik ben actief binnen Kindervakantieweek 
Ik werk in een supermarkt
Ik heb 2 zusjes 

J. Persoon 10:
Ik ben een vrouw
Ik heb twee kinderen
Ik zit bij het ’t Antiek 
Tijdens evenementen in Hilvarenbeek grimeer/schmink ik graag mensen 
Ik ben ooit dwèèl van Beek geweest 

SPEEDDATEN
Lexa, LoveNL, Be2, Realdates etc. Dit zijn allemaal populaire datingsites in Nederland. Als je op 
zoek bent naar een partner is het tegenwoordig heel normaal als je dat via een datingsite doet. Bij 
deze opdracht gaan we ‘Speeddaten’. Het is een moderne vorm van daten. Binnen een aantal uur 
maken verschillende mannen en vrouwen met elkaar kennis. Je krijgt enkele minuten de tijd om 
elkaar aan tafel face-to-face te spreken. De vrouwen blijven aan hun tafeltje zitten en de mannen 
rouleren na een bepaald aantal minuten. Dit gaan we ook doen bij deze opdracht. Dit betekent dat 
jullie onze single vrouw moeten gaan ‘vermaoken’. 

Onze single vrouw genaamd ‘Bloempje1234’ zit op jullie te wachten in ‘t Schouwke. Zij heeft een 
aantal eisen gesteld; zie hieronder. Voor elke eis waaraan jullie voldoen, krijgen jullie 3 punten. Elke 
man krijgt steeds 2 minuten de tijd om een face-to-face gesprek aan te gaan met onze  
single vrouw. We hebben een tijdschema gemaakt wanneer jullie mogen speeddaten met  
‘Bloempje1234’.

Team 11 t/m 20 - 19:15 - 19:45 uur
Team 21 t/m 30 - 19:45 - 20:15 uur
Team 31 t/m 40 - 20:15 - 20:45 uur
Team 41 t/m 50 - 20:45 - 21:15 uur
Team   1 t/m 10 - 21:15 - 21:45 uur

De eisen die ‘Bloempje1234’ heeft gesteld zijn: 

1.  Haar speeddate moet een man zijn. 
2.  Leeftijd van deze man is tussen de 25 en 35 jaar oud. 
3.  Hij moet een witte blouse dragen.
4.  Hij moet met een leuke openingszin het gesprek beginnen. 
5.  Hij heeft een rode roos bij zich voor ‘Bloempje1234’.
6.  Hij moet een selfie maken met ‘Bloempje1234’ en deze naar info@kwistut.nl sturen voor 21:55  
 uur onder vermelding van Vermaok, opdracht 16 en jullie teamnummer. 
7.  Hij moet een leuk cadeautje voor ‘Bloempje1234’ meenemen.
8.  Hij geeft ‘Bloempje1234’ een compliment.
9.  Hij zorgt dat hij ‘Bloempje1234’ aan het lachen maak.
  

27
punten
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Koffie – Gebak
Lunch – Diner
Borrel – Bites

Speciaalbieren
Live sport 

You’re Welcome!

Vrijthof 18
5081 CA  Hilvarenbeek

013 505 3554 
info@tschouwke.nl

www.tschouwke.nl
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HiepHiepKado.nl  |  Rijnstraat 495a  |  5215 EJ ‘s-Hertogenbosch  |  T 073 689 00 31  |  kado@hiephiepkado.nl

    Kwistnie 
dat ze zooo
 veel hebben!
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UT DE KRANT
1.  Iedereen in Hilvarenbeek krijgt hem wekelijks op de mat; de Hilverbode. Aan jullie de taak om  
 één exemplaar grondig uit te pluizen en op zoek te gaan naar de antwoorden op onderstaan 
 de vragen. Gebruik hierbij de Hilverbode die in de tas zit, die jullie bij aanvang van Kwistut 
 hebben gekregen. Gebruik bij het invoeren van de antwoorden, de spellingswijze zoals  
 gehanteerd in de Hilverbode.

A.  Welke band speelde er op de afterparty van Aawmeutenavond 2018?
B.  Welke baan heeft Jac van Steen naast zijn functie als dirigent? 
C.  Hoe vaak staat het woord “DigiD” genoemd op pagina 6?
D.  Welke tentoonstelling vond er plaats in de Wandelgangen van het gemeentehuis van
 Hilvarenbeek, in januari 2018?
E.  Wat was de oplossing van de prijspuzzel in week 1?
F.  Hoeveel jaar was Rob Derks voorzitter van de Sportraad?
G.  Voor de hoeveelste keer werd het Driekoningen zingen georganiseerd in 2018?

AMMEL VUR NIKS
2.  We kunnen trots zijn op de vele vrijwilligersinitiatieven en verenigingen die onze gemeente rijk  
 is. Sommige zijn jullie wellicht bekend, maar andere projecten kent niet iedereen. 
 Onderstaande afbeeldingen zijn alle (gedeelten) van logo’s van verenigingen en stichtingen 
 in Hilvarenbeek. Noteer de officiële naam van deze vereniging of stichting.

  

21
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>>> Vervolg vraag 2

 

GEMINTE NUUWS
3.  Vanuit de gemeente wordt er op allerlei manieren gecommuniceerd naar de inwoners, over de 
 meest uiteenlopende zaken waarin ontwikkelingen gaande zijn. Hoe goed zijn jullie op de 
 hoogte van deze nieuwtjes?

A.  Welk raadslid is er op 22 februari jl. benoemd tot raadslid binnen de gemeenteraad?  
 Noteer enkel de achternaam.
B.  In 2018 is een pilotproject gestart om inwoners met financiële problemen de kans te geven  
 om te participeren in de gemeente Hilvarenbeek. Hoe heet dit project?
C.  Noem één van de 4 speerpunten van de lokaal educatieve agenda. 
D.  Wie is er per ingang van 29 maart 2018 benoemd tot raadsgriffier?  
 Noteer voor- en achternaam. 
E.  Hoeveel officiële meldingen van stormschade kwamen er bij de gemeente Hilvarenbeek  
 binnen n.a.v. de storm in januari 2018?
F.  Wie treedt er al sinds 1992 op als trouwambtenaar binnen de gemeente Hilvarenbeek?  
 Noteer voor- en achternaam.
G.  Wat is het tarief voor toeristenbelasting in de gemeente Hilvarenbeek in 2018, voor 1 persoon  
 voor 1 overnachting in een groepsaccommodatie?
H.  Uit hoeveel minderjarige leden bestaat de kinderraad Hilvarenbeek 2017/2018?
I.  Wanneer is het Inwonerspanel Hilvarenbeek opgericht?  
 Noteer de maand en het jaartal (mm-jjjj).
J.  Wie is sinds 9 januari 2018 de nieuwe dorpsondersteuner van Hilvarenbeek?  
 Noteer voor- en achternaam. 

WÈ GE ZEGT 
Een spreekwoord is een korte, krachtige uitspraak. Er zijn veel verschillende soorten  
spreekwoorden, maar wist je dat veel spreekwoorden ook op Hilvarenbeek of Brabant van  
toepassing zijn.

4.  Wat is de betekenis van onderstaande spreekwoorden? 

A. In de snurk                                     1.    Dat is lekker eten
B.    Tatjes hebben                              2.    Ik word er gek van
C.    Hegge ‘t aovend bèssem         3.    Dat gaat niet door als het aan mij ligt
D.    Din’t hast in munne box           4.    Beter om elkaar te spreken in de rust
E.    Om de dooie doad ni                 5.    Iemand woont boven een winkel
F.    Das goei voeier                                 6.    De morgenstond heeft goud in de mond
G.    D’ urste krèij vêngt de piere   7.    Ben je vanavond alleen
H.    Deur de kordons gaon              8.    Arrogant zijn
I.    Ik wor sjiebekes                          9.    Een hele zware risicovolle taak verrichten

J

30
punten

57
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5.  Bij vraag 4 hebben jullie gekeken naar de betekenis van spreekwoorden, maar kunnen jullie   
 deze spreekwoorden ook op de juiste manier uitbeelden? Bij de volgende doe-opdracht is het 
 de bedoeling dat jullie de 3 spreekwoorden die hieronder staan op de beschreven locatie   
 uitbeelden en dit filmen. De filmpjes mogen in per stuk maximaal 15 seconden duren. Per   
 team mogen jullie maar 1 keer het filmpje opsturen, te weten voor 19:30 uur naar 
 info@kwistut.nl onder vermelding van Dees is Beek, opdracht 5 en jullie teamnummer. Het   
 betreffen de volgende 3 spreekwoorden:

A.  Voor het zingen de kerk uitgaan.
B.  Uit de school klappen.
C.  Iemand over de brug helpen.

BEDRÈVIG BEEK
6.  Bij restaurant LEUK! eten en drinken, kun je gewoon leuk en lekker genieten. Bij deze   
 doe-opdracht is het de bedoeling dat jullie een selfie maken bij het LEUK! bord in het 
 restaurant. Op de selfie moeten de volgende voorwerpen zichtbaar zijn: kandelaar met kaars,  
 wijnglas en een roos. Stuur de selfie voor 20.30 uur naar info@kwistut.nl onder vermelding   
 Dees is Beek, opdracht 6 en jullie teamnummer.

7.  In het karakteristieke pandje nabij de Vrijthof in Hilvarenbeek presenteert Charlots’  
 Delicatessen een geweldig assortiment aan lekkernijen. Hoeveel verschillende soorten kazen  
 van Stompetoren verkoopt Charlots’ Delicatessen? 

8.  Vrij Tof is uit haar jasje gegroeid en daarom verhuisd naar de Hilverstraat. Door een combinatie  
 van creativiteit met bloemen, woonaccessoires met een stoere, hippe uitstraling en luxe  
 cadeauartikelen, wordt er een sfeervolle beleving op woongenot gecreëerd. Vrij Tof verkoopt  
 het merk ‘Lampe Berger’. Dat is een huisparfum. Op de website van Vrij Tof vinden jullie een  
 afbeelding van dit merk. Geef de exacte naam van de geur van de literfles die staat  
 afgebeeld?

KENDE UM?
9. In onderstaande afbeeldingen zijn 2 foto’s van bekende Bekenaren samengevoegd. Kunnen   
 jullie herkennen wie deze personen zijn? Noteer hierbij zowel de voor- als de achternaam van  
 beide personen. Zet de antwoorden op alfabetische volgorde van de voornaam.

16
punten

24
punten

A CB D
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>>> Vervolg vraag 9

ÛT DE HÒÒGTE
10. Ook vanuit de lucht is Hilvarenbeek een prachtig dorp. Helaas zijn we niet vaak in de 
 gelegenheid om vanaf die hoogte er wat van te zien. Hieronder staan enkele afbeeldingen   
 van Beekse straten en pleinen. Noteer de straatnaam of de naam van de straat waar het plein  
 aan grenst.

24
puntenE GF H

48
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>>> Vervolg vraag 10

D’N ONDERSTE STEEN BOVEN
11.  Wanneer er nieuwe gebouwen in Hilvarenbeek worden gezet, wordt er zo nu en dan een 
 symbolische steen bij geplaatst. Aan jullie de taak om enkel de straatnaam te noteren waar 
 het betreffende gebouw staat.  

24
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AGGREGATENVERHUUR
De kracht achter 
stroomvoorziening!

ABRAHAMS
THIS EVENT IS POWERED BY:

Diessenseweg 20 - Hilvarenbeek

Telefoon 013-5055773
www.fasHion-eyes.nl

als u Deze aDverTenTie 
inleverT onTvangT u 

25% KORTING 
op uw nieuwe brillenglazen

#

#
Wist u dat..

Deze gezellige dameszaak op de 
Diessenseweg 17 in Hilvarenbeek te vinden is? 

Kom gerust een keertje langs!
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BOEKEN VUR DE KLÈÈN
1.  De 63ste editie van de Kinderboekenweek vond dit jaar plaats van 4 t/m 15 oktober. Het   
 thema was griezelen, met als motto: ‘‘Gruwelijk eng!’’. Het Kinderboekenweekgeschenk werd  
 geschreven door Janneke Schotveld en heet ‘Kattensoep’. Jullie zien op onderstaande  
 afbeeldingen de achterkant van enkele kinderboeken. Op elke achterkant is een woord of   
 naam verwijderd. De vraag is: wat ontbreekt?

20
punten
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D FE

G IH
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KLÈÈNE KUNSTENAARS
2.  Bekende schilderijen of kunstwerken zijn gemaakt door ware meesters. Toch blijkt het helemaal  
 niet zo lastig te zijn om deze na te maken. De Beekse jeugd van Klik Kinderopvang kan dit   
 namelijk als de beste. Weten jullie welk kunstwerk is nagemaakt en wat de naam is van de   
 echte kunstenaar van dit schilderij? Noem hierbij voor- en achternaam.

A.  Kunstwerk:   B.    Naam kunstenaar:
C.  Kunstwerk:   D.    Naam kunstenaar:
E.  Kunstwerk:   F.     Naam kunstenaar:
G.  Kunstwerk:    H.    Naam kunstenaar:

DI T IS VOOR JULLIE TOCH KINDERSPEL?
3.  Kinderen vinden het heerlijk om een spelletje te spelen. Hier zien jullie een aantal bordspellen  
 afgebeeld, die speciaal bedoeld zijn voor kinderen. Deze spellen zijn erg populair bij kinderen.  
 Weten jullie om welk spel het gaat?

A C

E G

16
punten

B D

F H

20
punten

A CB
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>>> Vervolg vraag 3

KINDERTHERAPIE
4.  Wie ook regelmatig een spelletje speelt met kinderen is kindertherapeut Maureen Klomberg.  
 Kindertherapeutische Praktijk Maureen Klomberg helpt namelijk om de problemen van 
 kinderen in kaart te brengen door middel van spelbeelden en beeldcommunicatie. Het belang  
 van spelen staat bij Maureen dus hoog in het vaandel. Ter ere van het tienjarig bestaan van   
 haar praktijk schreef Maureen een toneelstuk over haar werk in de praktijk. Weten jullie wie   
 de acteurs zijn op de afbeelding? Noteer de voor- en achternaam van de acteurs op 
 alfabetische volgorde op basis van hun achternaam.

6
punten

D FE

G IH
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IS DI T NOU LEUK?
5.  Door de jaren heen zijn er tal van speelgoedrages geweest. Kinderen in de basisschoolleeftijd  
 moeten dan een bepaald type speelgoed hebben, omdat simpelweg iedereen dat heeft. Hoe  
 een rage ontstaat en hoe lang iets leuk blijft is niet precies duidelijk, maar dat er altijd weer   
 een nieuwe rage zal zijn is een feit. Weten jullie nog om welke rages het gaat?   

30
punten

A CB
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M ON



- 32 -

HEB JE DEZE NOG?
6.  Bij de vorige vraag vroegen we jullie naar speelgoedrages door de jaren heen. Als jullie tussen  
 20:00 en 20:15 uur in de tent bij de Vrijthof de rage bij vraag I. inleveren dan scoren jullie nog  
 eens 10 extra punten. We houden de klok in de tent aan als de  juiste tijd. Dus zorg dat jullie  
 er op tijd zijn!  

WI T TE NOG?
7.  Voor deze vraag heb je de USB-stick nodig. Ga naar de categorie: ‘Vur de klèèn’ >>> ga naar  
 het mapje vraag 7 >>> bekijk het filmpje. Je hebt kinderen die van jongs af aan al bekend zijn.  
 Dit kan zijn omdat ze een bijzonder talent hebben óf omdat ze bekend zijn geworden door   
 een bepaalde reclame op televisie. In het filmpje zien jullie 8 verschillende reclames waarin 
 kinderen een hoofdrol spelen. Jullie zien steeds een klein stukje van de reclame. Geef aan over  
 welk merk deze reclame gaat. 

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

RAAD HET PLAATJE
8.  Kinderen volgen tegenwoordig bekende Youtubers. Deze mensen posten filmpjes op  
 Youtube die wel duizenden keren worden bekeken. Jullie vragen je vast af: ‘Kijken de 
 kinderen van tegenwoordig ook nog wel eens televisie?’ De volgende vraag gaat over 
 kinderprogramma’s die op televisie te zien zijn. Hieronder zien jullie 8 verschillende 
 personages. In welke serie spelen deze personages? Geef de exacte naam van de serie. 

10
punten

16
punten

16
punten
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>>> Vervolg vraag 8

INSTAFAMOUS
9.  Naast Youtube is Instagram een erg populair social media platform onder jongeren. Zij hebben  
 vaak zelf een Instagram account waar ze foto’s op posten om deze te delen met vrienden en  
 familie. Ook zijn ze vaak fan van een bekend iemand en volgen diegene op Instagram. 
 Hieronder zie je 8 verschillende foto’s van bekende Instagrammers. Deze 8 foto’s zijn gepost  
 door de aangegeven namen, maar door wie van hen? Link de juiste foto met de juiste naam. 

1.  Klaasje Meijer
2.  Holly Mae Brood
3.  Enzo Knol
4.  Dylan Haegens
5.  Meisje Djamila 
6.  Sterre Koning 
7.  Uberquin 
8. Anna Nooshin 

G IH

16
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CHATSNAP
10.  En als we het over Instagram hebben, kan het volgende social media platform niet achter  
 blijven, namelijk: Snapchat. Voeg voor deze opdracht ons Snapchat account ‘Kwistut 2018’   
 toe.Tijdens de Kwis komen er tussen 18:00 uur en 22:00 uur een aantal letters in beeld op   
 ons Snapchat account. Deze letters vormen een woord. Welk woord vormen ze? Dit woord is  
 het antwoord op deze vraag.

I T’S A BOY/GIRL
11.  Kindernamen. Een dilemma voor veel ouders. Er zijn genoeg websites waar je ideeën op kunt  
 doen voor babynamen. De bekendste jongensnaam op dit moment in Nederland is ‘Noah’ en  
 de bekendste meisjesnaam is ‘Emma’. Beroemde mensen vinden deze namen vaak veel te  
 simpel. Hieronder zie je een aantal bijzondere namen en een aantal babyfoto’s weergegeven.  
 Link de juiste naam aan de juiste babyfoto. 

1.  Madox 
2. Xess Xava
3. Ariana
4. Mensje
5. Goud
6. Salomon Elvis
7. Vegas 
8. Lola-Lily 

15
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16
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KEN DE CLIP
12.  Net als grote mensen, houden kinderen ook van muziek. Ze dansen en zingen graag met  
 liedjes mee. Voor deze opdracht heb je de USB-stick nodig. Ga naar de map ‘Vur de klèèn’   
 >>> ga naar het mapje vraag 12 >>> bekijk het filmpje. In het filmpje zien jullie 5 
 verschillende stukjes van videoclips van populaire liedjes voor kinderen. Geef bij elk clip de   
 artiestennaam en de titel van het nummer. 

 Clip 1: 
A.  Artiest 
B.  Titel

 Clip 2: 
C.  Artiest
D.  Titel

 Clip 3: 
E.  Artiest
F.  Titel 

 Clip 4: 
G.  Artiest 
H.  Titel 

 Clip 5:
I.  Artiest 
J.  Titel 

KLÈÈN FISKE
13.  Gelukkig is er ook een aantal evenementen voor kinderen in Hilvarenbeek. Onderstaande  
 vragen gaan over verschillende evenementen in Hilvarenbeek die speciaal bedoeld zijn voor  
 de Beekse jeugd. 

 The Box
 Op de Bukkum in Hilvarenbeek hebben we een mooi jongerencentrum staan: The Box. Zij   
 organiseert evenementen voor jongeren.

A.  Wie waren de 4 DJ’s die op de jeugddisco avond van 20 januari 2018 in The Box hebben  
 gedraaid? Geef de voor- en achternaam van de DJ’s op alfabetische volgorde van achternaam. 
B.  Wanneer was de officiële opening van The box? Geef de datum in dd-mm-jjjj.
C.  Wie is de voorzitter van de The Box? Geef de voor- en achternaam van deze persoon. 

 KKF 
D. Op zondag 4 februari vond dit jaar het Keinder Kupkes Festival plaats. Een groot feest voor  
 kinderen tijdens de carnavalsperiode. In totaal waren er 8 deelnemers uit andere dorpen die  
 mee deden aan dit grote festijn. Maar welk dorp ging er met de winst vandoor en werd eerste  
 op KKF 2018? Geef de juiste benaming van het dorp tijdens de carnavalsperiode. 
E.  Hilvarenbeek is erg trots dat het Keinder Kupkes Festival dit jaar in ons dorp plaats heeft  
 gevonden. Het is al weer een tijd geleden dat dit in Hilvarenbeek werd georganiseerd.  
 Hoeveel jaar is het geleden dat het Keinder Kupkes Festival in Hilvarenbeek werd  
 georganiseerd?

20
punten

16
punten
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>>> Vervolg vraag 13

 KVW 
 Aan het eind van de zomervakantie vindt KinderVakantieWeek plaats in Hilvarenbeek. Een  
 groot feest voor veel kinderen in Hilvarenbeek. Dit jaar heeft KinderVakantieWeek het logo in  
 een nieuw jasje gestoken. Het logo bestaat nu namelijk uit 3 mascottes. Deze hebben alle 3   
 een naam gekregen. Geef de naam van de 3 mascottes. 

F.  K……
G.  V…..
H.  W….

SUPERHERO!
In veel films en boeken zie je superhelden voorbij komen. Kinderen kunnen helemaal fan zijn van 
een bepaalde superheld, zoals Mega Mindy, Superman, Spiderman… Noem ze maar op. 
Deze doe-opdracht bestaat uit twee delen. 

14.  Bij deel 1 zijn er 16 punten te verdienen door een kind onder de 12 jaar. Dit kind mag zich 
 tussen 19:30 - 19:45 uur bij jongerencentrum ‘The Box’ verkleed als SUPERHELD melden. Het  
 is belangrijk dat zij/hij echt verkleed is als superheld, anders worden er geen punten  
 toegekend. Nadat de superheld zich heeft gemeld bij de vrijwilliger in The Box, kan hij/zij   
 nog extra punten verdienen door middel van een bonusopdracht. Deze opdracht houden we  
 nog even geheim en krijgt men te horen in The Box.

15.  De andere 16 punten zijn te verdienen door een volwassene uit jullie team. Die persoon mag  
 zich namelijk ook melden als SUPERHELD in de tent bij de Vrijthof en wel tussen 22:00 - 22:15  
 uur bij het podium. Deze superheld dient tevens de USB-stick in te leveren, anders verdienen  
 jullie geen punten.

37
punten
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Rundergehakt

Gepaneerde 
schnitzels

Slavinken

Pepersteaks

Gekruid gehakt of 
verse worst

Scharrelkipfilet

500 gram

4 stuks

4 stuks

2 stuks

500 gram

500 gram

Doelenstraat 12, Hilvarenbeek, telefoon 0135 - 051 331
info@slagerijmulders.nl, www.slagerijmulders.nl

Onze heerlijke 
dagaanbiedingen

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Zaterdag

3.755.95 6.00

7.60 6.95 8.00
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WAAR LIGT EUROPA, VAKANT IEMAN?
1.  Veel Bekenaren gaan in de zomer op vakantie naar het buitenland. Net als de gemiddelde  
 Nederlander is dat voornamelijk naar Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. Met de caravan,  
 tent of het vliegtuig. Maar hebben we ook kennis van andere plaatsen in Europa? Hier enkele  
 vragen om jullie topografische kennis van het Europese vasteland te testen. Bekijk de kaarten  
 goed en beantwoord de volgende vragen:

A.  Hoe heet de grote stad aangeduid met een rode stip op de kaart?
B.  In welk land ligt die stad?

C.  Hoe noem je het ‘punt’ aangeduid met de blauwe stip op de kaart?
D.  Hoeveel minuten heb je nodig om de bijzondere activiteit op die locatie uit te voeren?

E.  Hoe heet het gebergte aangeduid op de kaart met een paarse stip?
F.  In welke landen ligt dit gebergte? Noteer de officiële Nederlandse namen van deze landen op  
 alfabetische volgorde.

G.  Wat is de naam van de rivier aangeduid met een grijze stip op de kaart?
H.  Door hoeveel landen stroomt deze rivier?

30
punten

A B

C D

E F

G F
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>>> Vervolg vraag 1

I.  Hoe heet de autonome regio in Spanje, waarin de provincie met de roze stip ligt? 
J.  Hoe noem je het volk dat in Spanje na de inname van Granada in schijn Christen werd?

WAOR IS T IE NOU GEWIST?
2.  Onze leden van de Kwistut-organisatie zitten niet stil en begeven zich graag naar het  
 buitenland om prachtige steden en landschappen te bezichtigen. Of gewoon om heerlijk op  
 een terrasje te zitten of aan het strand te liggen. Raad welk lid er op de volgende  
 afbeeldingen staat (noteer voor- en achternaam) en in welk land hij/zij is. Er zijn extra punten  
 te verdienen als jullie tevens aangeven in welke stad of natuurpark hij/zij zich bevindt of bij  
 welk monument hij/zij staat.
 

A.  Wat is de naam van het Kwistut-lid dat hier   D.  Wat is de naam van het Kwistut-lid dat hier op 
 met het gezin op vakantie is?           vakantie is? 
B.  In welk land bevinden zij zich?    E.   In welk land bevindt dit lid zich?
C.  In welk natuurpark is deze foto gemaakt?   F.    Hoe heet de locatie waar deze foto is  
               gemaakt?

G.  Wat is de naam van het Kwistut-lid dat hier    J.   Wat is de naam van het Kwistut-lid dat hier 
 op vakantie is?             op vakantie is? 
H.  In welk land bevindt dit lid zich?    K.   In welk bevindt dit lid zich?
I.  Voor welk monument is deze foto gemaakt?  L.   Hoe heet het monument waar zij voor staat?

I J

36
punten
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JULLIE GAAN OP REIS EN NEMEN MEE...
Deze doe-opdracht bestaat uit 2 delen op 2 verschillende locaties!

3.  Jullie gaan op reis. Voorbereiding is het halve werk. Kijk in onderstaand schema en kom op de  
 aangegeven tijd naar de tent op de Vrijthof en toon daar een backpack met de volgende  
 spullen:
 
 - Afritsbroek
 -  Condoom
 -  Nekkussen
 -  Lonely planet
 -  Een koelkastmagneet met de afbeelding van een land

 Per meegebracht item is 1 punt te verdienen. Als aan opdracht 10 is voldaan, kunnen jullie   
 door naar het tweede deel van deze doe-opdracht (4). 

 Team     1 t/m 8 - 19:00 - 19:25 uur
 Team   9 t/m 20 - 19:30 - 19:55 uur
 Team 21 t/m 32 - 20:00 - 20:25 uur
 Team 33 t/m 44 - 20:30 - 20:55 uur
 Team 45 t/m 50 - 21:00 - 21:20 uur

4.  Ga na controle van de items in de backpack, naar het VVV-kantoor aan de Paardenstraat 1.  
 Daar zijn extra punten te verdienen door op de wereldkaart de juiste bestemming aan te  
 geven. Er worden door de Kwistut-organisatie ter plekke 3 landen genoemd die binnen  
 1 minuut met een prikker op de kaart dienen te worden aangegeven. Per land zijn 3 punten te  
 verdienen.

WANDELEN IN EN OVER D’N BIKSE GRENS
Veel mensen wandelen wat af in en om Hilvarenbeek. Voor deze opdracht hebben jullie de  
wandelroute-netwerkkaart van het ‘Land van de Hilver’ nodig.

5.  Onderstaande knooppunten staan op willekeurige volgorde achter elkaar. Zoek uit tussen  
 welke 2 dorpen deze knooppunten te vinden zijn (vul 2 dorpen als antwoord in, gescheiden   
 door een komma en spatie):

A.  43-44-48-49-78-79-84-85-98
B.  01-02-03-05-11-12-13-14-16-19-50-51-53-54-55-60-61-63-64-65-99
C.  15-35-36-38-46-49-58-59-82-83-84-87-88-89
D.  07-08-09-23-53-54-59-62-63-64-67-68-70
E.  38-41-42-43-58-70-74-88-89-93-99

6.  Jullie hebben de routes gevonden, hoeveel kilometer (afronden op 1 decimaal) hebben jullie  
 nu per route gelopen?

A.
B.
C.
D.
E.

14
punten

30
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ONTDEK JE PLEKJE
7.  Naast vragen over de Europese kaart, willen we ook jullie topografische kennis van de wereld  
 testen. Hieronder staan de contouren van een aantal landen. Noteer de naam van het land dat  
 jullie denken te herkennen.

BIJNAMEN
8.  Steden, landen en inwoners rondom Hilvarenbeek hebben soms bijnamen. Dat kunnen namen  
 zijn om die plaats en inwoners te eren of juist te bespotten. Deze vraag valt uiteen in 3 delen.  
 Eerst worden een aantal vragen over diverse steden gesteld, daarna over beroemde  
 gebouwen en tot slot over internationale inwoners.

 Geef aan de hand van onderstaande afbeeldingen aan welke stad er wordt bedoeld.

5
punten

A CB

D E

54
punten

A CB

D E
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9.  Hieronder volgen een aantal afbeeldingen die verwijzen naar internationale architectuur.  
 Noteer de naam van deze architectonische pareltjes en de stad en het land waarin die zich   
 bevinden.

A.  Welk gebouw wordt bedoeld?  D.   Welk gebouw wordt bedoeld?
B.  In welke stad staat dit gebouw?  E.   In welke stad staat dit gebouw?
C.  In welk land staat dit gebouw?  F.    In welk land staat dit gebouw?

 
G.  Welk gebouw wordt bedoeld?  J.    Welk gebouw wordt bedoeld?
H.  In welke stad staat dit gebouw?  K.   In welke stad staat dit gebouw?
I.  In welk land staat dit gebouw?  L.    In welk land staat dit gebouw?

10.  Ook inwoners van een specifiek land kunnen een positieve of minder flatteuze bijnaam krijgen  
 door hun gewoonten of geschiedenis. Noteer bij onderstaande afbeeldingen wat de bijnaam  
 is van het volk dat hier wordt afgebeeld (meervoud!) en uit welk land het afkomstig is.

A.  Welke bijnaam wordt hier bedoeld?  C.     Welke bijnaam wordt hier bedoeld?
B.  Uit welk land zijn zij afkomstig?  D.     Uit welk land zijn zij afkomstig?

E.  Welke bijnaam wordt hier bedoeld?  G.     Welke bijnaam wordt hier bedoeld?
F.  Uit welk land zijn zij afkomstig?  H.     Uit welk land zijn zij afkomstig?

I.  Welke bijnaam wordt hier bedoeld?
J.  Uit welk land zijn zij afkomstig?

A B C D E F

G H I J K L

A C

E G

B D

F H

I J
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BEEKS TRANSPORT
Voor hun reizen over de buitengrenzen van Hilvarenbeek maken de Bekenaren gebruik van onder 
meer de fiets, de auto, bus of hun eigen benen. Gelukkig zijn er in Hilvarenbeek diverse bedrijven 
die zorg dragen voor deze transportmiddelen. 

11.  Garage Verburg, gevestigd op de Slibbroek, is een bedrijf met een professionele werkruimte  
 voor het onderhoud van auto’s. Tevens bieden zij een ruim assortiment aan gebruikte auto’s ter  
 verkoop aan. Vanavond heeft Garage Verburg op de Vrijthof  een auto geparkeerd. Bij deze  
 auto hoort natuurlijk een opdracht. Kom volgens onderstaand tijdschema naar de Vrijthof en  
 doe de opdracht!

 Team 41 t/m 50 - 18:30 - 19:00 uur
 Team   1 t/m 10 - 19:00 - 19:30 uur
 Team 11 t/m 20 - 19:30 - 20:00 uur
 Team 21 t/m 30 - 20:00 - 20:30 uur
 Team 31 t/m 40 - 20:30 - 21:00 uur

12.  Ook Bart van Aaken Auto’s heeft op de Bukkum een werkplaats voor het onderhoud van auto’s  
 en biedt middels een overzichtelijke website occasions aan. Voor het uitvoeren van deze  
 opdracht moeten jullie naar dit bedrijf toe gaan, gelegen aan de Bukkumweg 3B. Kijk in  
 onderstaand tijdschema hoe laat jullie daar worden verwacht.

 Team 31 t/m 40 - 18:30 - 19:00 uur
 Team 41 t/m 50 - 19:00 - 19:30 uur
 Team   1 t/m 10 - 19:30 - 20:00 uur
 Team 11 t/m 20 - 20:00 - 20:30 uur
 Team 21 t/m 30 - 20:30 - 21:00 uur

13.  De Nederlandse vlag kennen we allemaal wel. Maar er zijn heel veel verschillende landen in  
 de wereld. Hieronder zie je verschillende vlaggen staan. Hoe heten de inwoners die horen bij  
 deze vlaggen? Noteer het meervoud.

 Voorbeeldvraag:          Antwoord: Nederlanders

 

16
punten

A CB D

E GF
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TERUG IN DE T IJD
14.  Nederland heeft interessante, mooie en gekke plaatsnamen. Maar veel plaatsnamen werden  
 vroeger anders genoemd dan nu. Hieronder zie je een aantal van die oude plaatsnamen staan.  
 Vul de naam in waaronder we deze plaatsen nu kennen (volgens Google Maps). 

A.  Schinneuelt
B.  De Rode
C.  ‘t Stelle Gors
D.  De Growe
E.  In die Kogghe
F.  Hreni

IK VERTREK
15.  Ongelooflijk, maar waar. Er zijn in het verleden al heel wat Bekenaren geweest die ons mooie  
 dorp hebben verlaten. Sommigen emigreren zelfs naar het buitenland om daar hun dromen te  
 verwezenlijken. Hieronder zie je een aantal Bekenaren in het buitenland. Herkennen jullie ze  
 nog? Beantwoord de vragen over deze avonturiers. 

A.  Wat is de voor- en achternaam van deze Bekenaar?
B.  Wat is zijn huidige woonplaats?
C. In welk jaartal is hij hierheen verhuisd?

D.  Wat is de voor- en achternaam van de Bekenaar op deze afbeelding?
E. Wat is zijn huidige woonplaats?
F.  In welk jaartal is hij hierheen verhuisd?

G.  Wat is de voor- en achternaam van de Bekenaar op deze afbeelding?
H.  Wat is zijn huidige woonplaats?
I.  In welk jaartal is hij hierheen verhuisd?

6
punten

34
punten

A B C

D E F

G H I
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>>> Vervolg vraag 15

J.  Wat is de voor- en achternaam van deze mannelijke Bekenaar?
K.  En wat is de voornaam van zijn Beekse geliefde?
L.  In welke plaats sloeg de vonk tussen hen over?
M.  In welk jaartal gebeurde dat?

N.  Wat is de voor- en achternaam van deze mannelijke Bekenaar?
O.  En wat is de voornaam van zijn vrouw?
P.  In welke plaats wonen zij nu?
Q.  In welk jaartal zijn zij hierheen verhuisd?

BEEKSE MUZIEK MET EEN IMPORT TWIST
16.  In de afgelopen jaren zijn er verschillende mensen vanuit andere delen van Nederland of het  
 buitenland in Hilvarenbeek komen wonen. De meesten proberen zich snel aan het  
 bourgondische leven in de Kempen aan te passen en de Beekse muziek eigen te maken. 
 Voor deze opdracht heb je de USB-stick nodig. Ga naar de map ‘Over d’n Bikse grens’ >>> ga  
 naar het mapje ‘Beekse muziek’ >>> bekijk de 3 filmpjes.

 Welke Beekse liedjes worden er in de 3 filmpjes gezongen? Noteer de titel van het nummer.

A.
B.
C.

J K L M

N O P Q

12
punten
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Vraag 53

A  Dit kan niet

B  Het is gelijk 

C  De groW
‘tje

Vraag 53

A  

En als je het niet meer weet,

kies je gewoon voor WB’tje...

We zullen Uw feestje opleuken of verneuken!
Een tikkeltje ordinair zeker niet vulgair!

PartyPimpers
Uw

Patty & Patries

Een ludieke en hilarische
dame voor uw evenement!

Patty Pitt

www.komediekaat.nl * *volg komediekaat op 

* bedrijfspromotie
* productpromotie

* promotie op locatie

* van uw evenement
* productpresentatie
* bedrijfspresentatie

* uw gasten verwelkomen
* aanbieden hapjes en drankjes

* begeleiden van uw gasten

* bingo met ballen
 * ranking your friends

 * loterij

We zullen u meevoeren

in onze komische act vol

lauwe grappen en

scherpe opmerkingen.

 Alle teksten zijn op

maat gemaakt. Er zal

vveel herkenning zijn.

En met onze beel-

dende vertelwijze en

enthousiasme sluit je

ons in de armen en in

uw hart. Voor je het

weet heb je kramp in

dde kaken van het lachen

06-14643507
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BEKENDE DOKTOREN
1.  Stiekem zijn we allemaal een beetje bang voor de dokter. We gaan hier dan ook niet naartoe  
 als het niet nodig is. Aan de volgende doktoren en assistenten brengen we liever wel een  
 bezoekje. We zijn op zoek naar de voor- en achternaam van de dokter of assistente (dus niet  
 de naam van de acteur) en de televisieserie waar hij of zij in speelt. 

DOKTERTJE SPELEN
2.  De vorige vraag ging over doktoren en hun assistenten in televisieseries. Maar hoe goed zijn  
 jullie in doktertje spelen? Maak een zo origineel mogelijk filmpje waarin jullie doktertje spelen.  
 Dit doen jullie met minstens 3 personen. Een van deze 3 personen moet verkleed zijn als  
 zuster en een als patiënt. Het filmpje mag maximaal 30 seconden duren. Stuur dit filmpje vóór  
 21:00 uur naar info@kwistut.nl onder vermelding van In goeien doen, opdracht 2 en jullie  
 teamnummer.

VOETJES VAN DE VLOER
3.  Deze afbeelding is gemaakt in een bedrijf in Hilvarenbeek. In de pedicuresalon van welke  
 vrouw hangt deze lamp? Geef haar voor- en achternaam.

24
punten

A CB

D FE

10
punten

3
punten
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HUIDZIEKTES
4.  Veel aandoeningen of ziektes zijn vanaf de buitenkant niet te zien. Dat is bij onderstaande  
 afbeeldingen wel zo. Welke huidziektes herkennen jullie hier?

FOBIE
5.  Wanneer iemand last heeft van een huidziekte, is dit vaak direct te zien. Maar ook zijn er veel  
 mensen met (rare) angsten en/of fobieën. Zo zijn veel mensen bang voor spinnen. Maar weten  
 jullie ook dat de officiële naam voor de angst voor spinnen ‘Arachnofobie’ luidt? Hieronder   
 hebben we een aantal angsten beschreven. Aan jullie om te raden wat hier de officiële naam  
 voor is.
 
 Welke fobie of angst heb je als:

A.  Je niet naar een leeg bierglas kunt kijken?
B.  Je bang bent om voor altijd alleen te blijven?
C.   Je bang bent voor vrouwen?
D.  Je gek wordt als pindakaas aan je gehemelte blijft plakken?
E.  Je niet naar vissen kunt kijken?
F.    Je jezelf niet kunt scheren met een scheermes?
G.   Je bang bent voor handpoppen?
H.   Je bang bent voor demonen?
I.    Je elke dag bang bent om zelf opgegeten te worden?
J.    Liever in bed blijft liggen op vrijdag de 13e?

SENS GEZONDHEIDSZORG
6.  Wanneer jullie last hebben van fysieke ongemakken kun je terecht bij Sens Gezondheidszorg  
 voor fysiotherapie en manuele therapie. Ook dit jaar hebben zij een leuke opdracht voor jullie  
 bedacht. In het tijdschema kunnen jullie zien hoe laat jullie bij Sens (Van Merodelaan 4) worden  
 verwacht.

 Team 21 t/m 30 - 18:30 - 19:00 uur
 Team 31 t/m 40 - 19:00 - 19:30 uur
 Team 41 t/m 50 - 19:30 - 20:00 uur
 Team   1 t/m 10 - 20:00 - 20:30 uur
 Team 11 t/m 20 - 20:30 - 21:00 uur

12
punten

A CB

D FE

1o
punten

9
punten
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LIFESTYLE
7.  Wat is nu echt gezond? Dat is een vraag waar heel veel mensen een verschillende mening over  
 hebben. Hieronder zien jullie een aantal producten. Passen deze producten in een  
 veganistische levensstijl? Geef als antwoord: Wel of Niet.

A.  Gelatine
B.  Biologische biefstuk
C. Falafel
D.  Gekweekte tilapia
E.  Honing
F.  Soja
G.  Zeewier
H.  Amandelmelk
I.  Fries Roggebrood
J.  Aardappelen

K.  Deze dames hebben zich verdiept in de veganistische lifestyle. Hoe noemen zij deze lifestyle?

L.  Deze vrouw schrijft ook graag over eten. Hoe heet haar Facebookpagina?

M.  In het dieet van Sonja Bakker mag je af en toe een dag eten wat je maar wilt. Hoe heet deze  
 dag?

WIJN EN SPIJS
In Hilvarenbeek is het goed Bourgondisch toeven. Niet alleen voor een hapje en drankje kun je bij 
de diverse eetgelegenheden terecht, maar ook voor de betere boodschappen, zoals een goede 
fles wijn of een mooi stuk vlees.

8.  Zo kunnen jullie bij Slagerij Mulders aan de Doelenstraat het lekkerste scharrelvlees halen. Bij  
 deze tot in de puntjes verzorgde dorpsslagerij proef je direct de Brabantse gezelligheid. In  
 welk jaartal is Slagerij Mulders opgericht?
 

26
punten

24
punten

K

L
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9.  Voor de lekkerste wijnen kunnen jullie in Hilvarenbeek terecht bij Wijnkoperij van Lieverlee.  
 Ook dit jaar heeft Jaap een aantal uitdagende vragen voor jullie.

A.  ‘Een unieke vondst’
 Ruim 118 jaar geleden op 23 februari 1900 gebeurde er een grote ramp bij Champagnehuis  
 Pol Roger in Épernay. Door extreme kou en vocht stortte ‘s nachts delen van de muur in. Delen  
 van de kelder werden door het puin afgesloten en onbereikbaar; 1,5 miljoen flessen en ruim  
 500 wijnvaten gingen verloren. Voor uitbreiding begon het Champagnehuis in januari van dit  
 jaar te boren en vond daar flessen die na de instorting onbereikbaar waren. Inmiddels zijn er  
 meer dan 15 flessen in perfecte condities onder het puin vandaan gehaald. Pol Roger kan de  
 exacte leeftijd per fles niet noemen, maar kan wel een indicatie geven.

 Uit welke jaartallen komen de gevonden flessen van Pol Roger (JJJJ)?
 
 Antwoord: ..... en ....

B.  Wijnkoperij Van Lieverlee heeft haar wijnkelder de afgelopen tijd flink uitgebreid. Diverse  
 wijnen, champagnes en port liggen hier rustig te wachten totdat ze op dronk zijn. Van welk jaar  
 is de oudste fles port in de kelder van Wijnkoperij Van Lieverlee?
 
C.  Uit de Sauternes (Bordeaux) komen prachtige edelzoete wijnen die jaren kunnen rijpen.  
 Château d’Yquem is het bekendste huis uit deze regio. In de Sauternes zijn er bijzondere  
 klimatologische omstandigheden. Door hoge vochtigheid in de ochtend en warm weer  
 ’s middags kan er een rotting ontstaan. Op dat moment dringt de schimmel de druiven binnen.  
 De schil wordt poreus, het vocht van de druif verdampt en in de druif wordt pectine gevormd,  
 een soort zoete gelei. Wat is de Franse benaming van dit proces?
 
D.  Een van de meeste bekende rosé’s uit de Provence zijn de rosé wijnen van MiP. Guillaume en  
 Virginie maken vanaf 2007 hun bekende MiP wijnen. De rosé’s uit de Provence hebben een  
 kenmerkende lichte roze kleur. Waardoor ontstaat er zo’n lichte kleur in de wijn, in  
 tegenstelling tot sommige donkerdere rose’s? Kies een van onderstaande mogelijkheden en  
 vul het juiste cijfer in.

1.  Meer witte wijn dan rode wijn gebruiken in de blend.
2.  Sneller de schilletjes scheiden van het sap.
3.  In de Provence hoeft men i.v.m. het klimaat minder sulfiet te gebruiken.
4.  De roze druifjes voor deze rosé geven niet meer kleur.
 

E.  Dit gebied staat bekend om zijn terrassen en rivier. Welk gebied zien jullie hier op de  
 afbeelding? 

F.  Van welke druif maakt men een AOC Chabliz?
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MODEMERKEN
10.  Het oog wil ook wat! De wereld telt talloze kledingontwerpers die allen hun eigen kenmerken  
 hebben. Onderstaande afbeeldingen geven een aantal van deze creaties weer. Vul in wie de  
 ontwerper van de outfit is.

MODE IN HILVARENBEEK
Gelukkig wordt niet alles wat op de catwalk wordt gedragen ook echt mode. In Hilvarenbeek heb-
ben we genoeg winkels zitten waar de ‘normale’ mens zijn of haar kleding en schoenen kan kopen.

11.  Bijzondere mannen, stijlvolle mannen, stoere mannen, gekke mannen of zo-maar gewone  
 mannen. Elke man kan terecht bij Schijvens Mannenmode. In hun compleet opgeknapte winkel  
 hebben zij ook een Renault busje staan. Uit welk jaar komt dit busje? 

12.  Kledingwinkel LOFT is een grote huiskamer, waarin mode én gezelligheid op nummer 1 staan.  
 Maar waar staan de letters in de naam LOFT voor? 

13.  Schoenmode van Hees is het vertrouwde en klantvriendelijke adres voor schoenen voor het  
 hele gezin. Zij bestaan sinds 1966, maar sinds welk jaar zijn zij gevestigd in het pand aan de  
 Gelderstraat?

30
punten

A CB

D FE

G IH

J

9
punten
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PLAYBOY
14.  Een van de bekendste bladen ter wereld is toch wel de Playboy. Vele mannen en vrouwen  
 lezen (en bekijken) dit magazine al jaren. En wie van jullie zou er nu niet in de Playboy Mansion  
 rond willen lopen? We hebben een aantal covers van dit populaire blad voor jullie opgezocht.  
 Aan jullie de vraag wie er op de cover staat. We willen graag voor- en achternaam.

E.  Waarschijnlijk weten jullie allemaal dat Hugh Hefner de oprichter van Playboy is. Maar waar is  
 hij zijn carrière begonnen?
F.  Wie stond er op de cover van de eerste Playboy?

 Ook hebben we voor jullie wat verder terug in de tijd gezocht. Uit welk jaar komen deze  
 edities en voor hoeveel cent kocht je toen de Playboy?

G.  Jaartal:        I:    Jaartal: 
H.  Aantal dollarcent:      J:    Aantal dollarcent: 

RECLAME MET SEXY MANNEN
15.  Naast al dat vrouwelijk schoon, is er natuurlijk ook voldoende mannelijk schoon te vinden.  
 Onderstaande mannen hebben afgelopen jaar reclame gemaakt voor een bepaald merk.  
 Graag willen we van jullie weten voor welk merk deze reclame was.

30
punten

A B C D

18
punten

A CB

D FE
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SPUI TEN EN SLIKKEN
16.  Vrijwel alle drugs zijn in Nederland verboden, maar worden toch door veel mensen gebruikt.  
 Weten jullie welke drugs hier omschreven worden? Koppel de omschrijving aan de juiste drug. 

A.  Deze stof komt van nature voor in de hersenen  1.    Truffels
B.  Vanaf 1 april 2017 opgenomen in de opiumwet  2.    Heroïne
C.  Legale drug      3.    Wiet
D.  Werkzame stof in XTC     4.    Afrikaans droomkruid
E.  Werd eerder gebruikt als slaappil    5.    Lachgas
F.  Trippen in slapende toestand    6.    Ketamine
G.  Bijnamen zijn onder andere Horse en Brown   7.    4-FMP
H.  Nederland staat bekend om deze drugs   8.    Rohypnol
I.   Een olifant kun je hiermee platspuiten   9.    MDMA
J.   Groeit onder de grond     10.  GHB

DUIK DE TENT IN (18+)
17.  Dit is een doe-opdracht. We verwachten 1 of 2 personen van jullie team om 20:30 uur in de  
 feesttent op de Vrijthof. Het enige wat jullie hiervoor mee hoeven te nemen is een smartphone  
 met internetverbinding.

20
punten

25
punten
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RANKING HILVARENBEEK
Hilvarenbeek heeft veel unieke kenmerken. We hebben een panel van Bekenaren (de teamleiders 
van vorig jaar) gevraagd hoe zij deze zouden ranken. Vul bij de antwoorden de top 5 in zoals jullie 
denken dat het panel de vragen heeft beantwoord (1 = meeste stemmen, 5 = minste stemmen). 

1.  Wat is het ultieme symbool voor Hilvarenbeek? 

2.  Wie zou er volgend jaar prins / prinses Carnaval moeten worden?

A.  Joost Timmermans
B.  Sjors van Laarhoven
C.  Pieter-Jan Smeijers
D.  Bart van Hoof
E.  Maaike Meijs

3.  Wat is het beste Beekse nummer?

A.  De Bikse Toren
B.  De ballade van de Rooie Fik
C.  Ons Dorp (Hilvarenbeek) 
D.  Zomer in de Kempen
E.  Kareltje de Hond

4.  Wat is de gevaarlijkste straat van Hilvarenbeek?

A.  Doelenstraat
B.  Bloemenstraat
C.  Gelderstraat
D.  Paardenstraat
E.  Diessenseweg

5.  Wat is de meest authentieke horecagelegenheid van Hilvarenbeek?

A.  De Gouden Carolus
B.  Grand-café de Zwaan
C.  ‘t Schouwke
D.  Herberg St. Petrus
E. Café De Troubadour

50
punten

A CB

D E
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6.  Dit is een doe-opdracht. Spreek onderstaande zin in snel tempo 5 keer foutloos achter elkaar  
 uit. Maak een filmpje van de opdracht en stuur dit filmpje voor 21:00 uur door naar  
 info@kwistut.nl onder vermelding van Breinbrekers, opdracht 6 en jullie teamnummer.
 
 De knappe kapper kapt knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt knapper dan de   
 knappe kapper kapt.

FOTOSHOOT 
7.  Deze opdracht is op locatie en wel bij Foto Jos Droog aan de Diessenseweg. In onderstaand  
 tijdschema vinden jullie hoe laat jullie in zijn fotostudio worden verwacht. In de studio gaan  
 jullie met 1 of 2 personen een productfoto maken, die geheel schaduwvrij moet zijn. Jullie  
 krijgen hiervoor maar 1 kans om dit te bewerkstelligen.
 
 Team 17 t/m 24 - 18:30 - 18:45 uur
 Team 25 t/m 32 - 18:45 - 19:00 uur
 Team 33 t/m 40 - 19:00 - 19:15 uur
 Team 40 t/m 48 - 19:15 - 19:40 uur
 Team 48 t/m   4 - 19:30 - 19:45 uur
 Team   5 t/m 12 - 19:45 - 20:00 uur
 Team 13 t/m 16 - 20:00 - 20:15 uur

FLIPPO’S
8.  Wie heeft ze niet gespaard? In de chipszakken van Smiths kon je vanaf 1995 sparen voor  
 Flippo’s. Behalve je flippo-album vol sparen, hadden de flippo’s ook een educatief doel.
 Zie onderstaande flippo’s: op iedere flippo staan 4 getallen, deze getallen moeten een som  
 vormen die als uitkomst altijd 24 heeft. Je mag hiervoor optellen, aftrekken, vermenigvuldigen  
 en delen. Noteer de som in het antwoordvakje (Let op dat je eventuele haakjes goed plaatst).
 
 Gedeeld door = /               Maal = *

20
punten

20
punten

A CB

D E
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SPREEKWOORDEN EN GEZEGDES
9.  Op onderstaande afbeelding staan in totaal 34 spreekwoorden en gezegdes afgebeeld. Vul de  
 spreekwoorden en gezegdes in op het antwoordformulier wat in de tas zit. Lever dit formulier  
 vóór 20:30 uur in in de tent aan de Vrijthof.

PUZZELMANIA
10.  Dit is een doe-opdracht. Regel een puzzel van minstens 500 stukjes en maak deze helemaal af.  
 Stuur de foto van de compleet zelf gelegde puzzel, met twee teamleden erbij, naar  
 info@kwistut.nl voor 21.30 uur onder vermelding van Breinbrekers, opdracht 10 en jullie  
 teamnummer.

T IEN VOOR TAAL! 
11.  Wie van jullie verdient er een 10 voor taal? Vul het juiste antwoord in.

A.  Wat is de juiste spelling?
 -  Karantaine
 -  Kuarantainea
 -  Qaurantaine
 -  Quarantaine

B.  Hoeveel contaminaties vind je terug in de volgende tekst?
 ‘Met een witte rookpluim heeft mijn computer definitief het laatste loodje gelegd’, zei ik tegen  
 de verkoper. Toevallig hebben we prima computers en ze kosten niet zo duur. Met garantie,   
 maar dat moet ik even nachecken,’, antwoordde hij.
 -  1
 -  2
 -  3
 -  4

34
punten

25
punten

20
punten
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>>> Vervolg vraag 11

C.  Welk van de onderstaande zinnen is goed Nederlands?
 -  De koffer weegt zwaar
 -  Dat boek kost duur
 -  Die USB stick kost veel geld
 -  Als muzikant zijnde ben ik gelukkig
 
D.  Hoeveel spiegelwoorden staan in onderstaande zin?
 Trots stond ik met mijn date Hannah aan de bar en gaf haar een klap tegen d’r reet; “Volgens  
 mij ben ik smoor op je..”.
 -  3
 -  4
 -  5
 -  6

E.  Welk woord is geen synoniem voor wantrouwig?
 -  Schuins
 -  Achterdochtig
 -  Weemoedig
 -  Argwanend
 
F.  Wat is een antoniem voor warm?
 -  Noordpool
 -  Italië
 -  Koud
 -  Bevroren
 
G.  Wat is het antoniem voor heetgebakerd?
 -  Kalm
 -  Lui
 -  Aangebrand
 -  Laf
 
12.  Welke 4 woorden in relatie tot trouwen kun je in onderstaande woordpuzzels vinden? Vul deze  
 in alfabetische volgorde in, gescheiden door een komma en spatie.

A CB
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TATU TATU DAAR KOMT DE BRANDWEER AAN...
13.  LBB Lavrijsen BrandBeveiliging levert voor veel bedrijven in Hilvarenbeek al jarenlang  
 producten voor brandbeveiliging, noodverlichting en EHBO. Tevens stelt LBB Lavrijsen voor  
 veel evenementen in Hilvarenbeek blusmiddelen ter beschikking. Hebben jullie een  
 brandblusser wel eens goed bekeken? Onderstaande afbeelding staat er ook op. Weten jullie  
 wat deze afbeelding op een brandblusser betekent?

REKEN MAAR UI T!
14.  Maak bij onderstaande opdrachten de juiste rekensom en vul het juiste antwoord in.
 
A.  Omdat Gordon vaste klant is, krijgt hij per botox behandeling 50 euro korting. Gordon neemt  
 voorafgaand aan zijn huwelijk 15 behandelingen van 400 euro per stuk. Hoeveel moet hij uit 
 eindelijk afrekenen?
 
B.  Welke breuk staat niet gelijk aan 9/45?
 -  3/15
 -  7/35
 -  1/9
 -  1/8
 
C.  2/5 + 2/4=
 -  4/9
 -  4/5
 -  9/10
 -  Geen van de antwoorden is goed
 
D.  3/6 - 3/8=
 -  3/4
 -  2/8
 -  3/7
 -  Geen van de antwoorden is goed
 
E.  Welke som heeft de grootste uitkomst?
 -  4*12
 -  3*16
 -  5*10
 -  7*6
 
F.  Welke uitkomst is het kleinst?
 -  96:6
 -  √256
 -  437-422
 -  40*0,35

5
punten

16
punten
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>>> Vervolg vraag 14

G.  Welke ster is het minst helder? 
 -  Ster A is minder helder dan ster B
 -  Ster B is helderder dan ster C
 -  Ster C is net zo helder als ster D
 -  Ster D is helderder dan ster A
 
H.  Welke DJ heeft de minste groupies? 
 -  Hardwell heeft er meer dan Martin Garrix
 -  Armin heeft er minder dag Afrojack
 -  Martin Garrix heeft er meer dan Armin
 -  Afrojack heeft er meer dan Hardwell.

SPANNING EN SENSAT IE
15.  Jan de Bruijn Elektro- & Beveiligingstechniek, het bedrijf waarbij de veiligheid van uw pand in  
 goede handen is, heeft gedurende haar lange bestaan meerdere bedrijfslogo’s gehad. Wat  
 staat er in het midden van het 1e bedrijfslogo van dit bedrijf (zeker meer dan 25 jaar oud)? 

LOGISCH TOCH?
16.  Welke van de onderstaande conclusies kunnen jullie met absolute zekerheid trekken op basis 
 van de twee stellingen hieronder? Vul het juiste antwoord in.

A.  Als sommige baby’s niet kunnen huilen, maar sommige baby’s kunnen lachen, dan…
 -  Kunnen alle baby’s huilen
 -  Kan een klein aantal baby’s huilen
 -  Kunnen alle baby’s lachen
 -  Kan geen enkele baby huilen
 
B.  Welke conclusie kun je trekken uit onderstaande beweringen?
 Jongens en meisjes zijn mensen
 Alle slimme mensen hebben blond haar
 Er bestaan jongens met blond haar
 Alle mensen met blond haar zijn slim
 
 -  Er bestaan slimme jongens
 -  Alle slimme mensen hebben blond haar
 -  Alle meisjes hebben blond haar
 -  Er zijn meer slimme meisjes dan jongens

C.  Welke conclusie kun je trekken uit onderstaande beweringen?
 Alle mensen zijn uniek
 Mannen en vrouwen zijn mensen
 Alle unieke mannen hebben een goede smaak
 Er zijn mannen met verschillende smaken

 -  Er zijn minder unieke mannen dan unieke vrouwen
 -  Alle mensen hebben verschillende smaken
 -  Er bestaan geen unieke vrouwen
 -  Alle mannen hebben een goede smaak

 

5
punten

10
punten
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>>> Vervolg vraag 16

D.  Maand staat tot kwartaal, als 4 staat tot…
 -  8
 -  12
 -  9
 -  16
 
E.  Puppy staat tot Reu, als baby staat tot…
 -  Moeder
 -  Man
 -  Vrouw
 -  Zus
 
F.  … staat tot Kelder, als klimmen staat tot…
 -  Wijn en apen
 -  Dalen en Toren
 -  Huis en Dak
 -  Trap en Dakraam

17. En dan de volgende vier vragen: 

A.  Hoeveel handelingen zijn er nodig om zo snel mogelijk van afbeelding A naar afbeelding B  
 te komen?
 

B.  Hoeveel handelingen zijn er nodig om zo snel mogelijk van afbeelding A naar afbeelding B te  
 komen?

C.  Het bier stroomt naar boven en verandert bij elke splitsing van richting. Uit welke tap komt het  
 bier?
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>>> Vervolg vraag 17

D.  Het bier stroomt naar boven en verandert bij elke splitsing van richting. Uit welke tap komt het  
 bier? 

KOPEN OF VERKOPEN?
18.  Dit is een doe-opdracht. Ga naar Robert Rexwinkel Lommers Makelaars, gelegen aan de  
 Diessenseweg 7. Robert Rexwinkel, gecertificeerd makelaar-taxateur, is sinds maart 2009 actief  
 bij het Lommers Makelaarskantoor in Hilvarenbeek. Zoek in de etalage naar de opdracht en  
 voer deze uit. Stuur het antwoord voor 21:15 uur naar info@kwistut.nl onder vermelding van  
 Breinbrekers, opdracht 18 en jullie teamnummer.

LEVEND STRATEGO
19.  Zet bij deze doe-opdracht je meest strategische deelnemers in en ga op pad om de meeste  
 punten te veroveren. Ieder team heeft dezelfde speelkaarten ontvangen. Iedere speelkaart 
 vertegenwoordigt een Bikse persoonlijkheid. Het is de bedoeling dat je met 1 kaart de straat  
 op gaat, spreek andere teams aan en laat tegelijkertijd je kaart zien. Iedere kaart heeft een   
 ranking, zie onderstaande tabel. Indien je kaart die van je tegenstander verslaat mag je de  
 kaart innemen. Iedere kaart is gekoppeld aan een aantal punten, zorg dat jullie vóór 21:00 uur  
 de beste 5 kaarten inleveren op de Vrijthof.

1o
punten

25
punten
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OLYMPISCHE SPELEN
We hebben dit jaar voor Nederland een succesvolle editie gehad van de Olympische  
Winterspelen. Met name bij het schaatsen lieten wij als koud kikkerlandje zien hoe goed we zijn. 
Hieronder vragen over de Olympische Spelen.

1.  Onderstaande pictogrammen werden op de Olympische Winterspelen van 2018 gebruikt om  
 een bepaalde sport aan te duiden. Voor welke sport staan de volgende pictogrammen? De  
 antwoorden gaan van linksboven tot rechtsonder. Let op: vanaf pictogram H gaat het om  
 disciplines binnen het snowboarden.

2.  De Olympische Spelen van Nazi-Duitsland waren nogal controversieel en verschillende landen  
 wilden de spelen boycotten. Een van die landen besloot hun eigen spelen te houden, maar  
 kort voor het evenement brak er een burgeroorlog uit waardoor dit evenement niet door kon  
 gaan.

A.  In welk land vond dit plaats? 
B.  Wat was de naam van dit evenement?

3.  Ook in ons eigen land vonden er ooit Olympische Spelen plaats. Tijdens een roeiwedstrijd  
 gebeurde er iets opmerkelijks. Deze roeier werd tijdens de race gehinderd door dieren, maar  
 wist gelukkig toch als eerste over de finish te komen. Door welke dieren werd de roeier lastig  
 gevallen? 

4.  Op deze afbeelding zien we een Olympisch kampioen. Deze sporter wist verschillende gouden  
 medailles te veroveren, maar toch was deze man niet alleen atleet op de Olympische Spelen.  
 Welk beroep had deze kampioen nog meer? 

18
punten

A CB D E F

G IH J K L
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5.  Een Duitse atlete heeft iets unieks gepresteerd en is de enige ter wereld die dit kan zeggen.  
 Zij won een gouden medaille op het onderdeel schaatsen en dat was haar enige medaille op  
 die spelen. Toch won zij op de Olympische Spelen dat jaar ook zilver. Dit lijkt misschien  
 vreemd, maar is toch echt waar. Op welk onderdeel won zij deze zilveren plak?

6.  Welke sport is nooit een Olympische sport geweest? Let op: je hoeft alleen maar de juiste  
 letter in te vullen!
 
A.  Touwtrekken 
B.  Pistool schieten 
C.  Touwklimmen 
D.  Armpje drukken 
E.  Tandemfietsen

EEN SPORT IEF VOLKJE
Nederlanders staan bekend als een sportief volkje en prestaties van topsporters uit ons land  
leveren dan ook genoeg succes op. Soms vergaat het hen op professioneel niveau daarentegen 
minder goed. Hier statistieken, foto’s en paspoorten van succesvolle en minder succesvolle  
Nederlandse profsporters. Noem in het antwoord de voor- en achternaam van de sporter. 

7.  Over welke sporter gaat onderstaande beschrijving? 

 Deze 29-jarige Nederlander heeft een enorme reputatie opgebouwd. Hij mag pas aan het   
 einde van de wedstrijd meedoen en moet de winst dan vaak over de streep trekken. Ook werd  
 hij in 2016 voor het eerst geselecteerd in het sterrenteam van de competitie.

8.  Welke inmiddels gestopte schaatser is X? 

 X had zijn schaatsen al bijna opgeborgen toen Rintje Ritsma hem vroeg als trainingsmaatje.  
 Na een moeizame start op de klapschaats wist hij uiteindelijk zijn oude niveau weer te  
 bereiken. Tijdens de Olympische Winterspelen in Salt Lake City werd hij 4e op de 500 meter.  
 Het predicaat eeuwige 4e werd hem al bijna opgespeld maar….

9.  Van welke sporter (klasbak) was dit de carrière? 
 
 2002-2004 Rabobank GS3
 2004 Van Hemert-Eurogifts
 2005 Eurogifts.com
 2006-2011 Skil-Shimano
 2012-2013 Vacansoleil-DCM
 2014 Androni Gio cattoli

10.  Vroeger was dit een groot talent, maar hij heeft zijn belofte nooit kunnen inlossen. Wat is de  
 naam van deze sporter? 

16
punten
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11.  Welke inmiddels Nederlandse topsporter zien we op deze afbeelding? 

12.  Van welke vechtersbaas zien we hier een indrukwekkend lijstje van zijn statistieken? 

13.  Welke oud-voetballer is dit?

14.  Deze geboren Rus werd op jonge leeftijd Nederlands kampioen in 2011 en 2012 in een bepaal 
 de sport. Wat is de naam van deze topsporter?

ZI T TEND BEWEGEN
 
15.  Gamen is voor sommige mensen een heuse sport. Zij verdienen geld met het spelen van hun  
 favoriete spel op de Playstation, Xbox of de computer. In onderstaande afbeeldingen zien we  
 screenshots van diverse games, maar om welke games gaat het hier? Noem alleen de naam  
 van het spel. De editie en het jaar hoeven niet in het antwoord genoemd te worden! 

16
punten

A CB



- 75 -

>>> Vervolg vraag 15

VOOR WELKE CLUB BENDE GIJ?
16.  Bijna iedere sportvereniging maakt gebruik van een logo. Dit bevordert namelijk de  
 herkenbaarheid van een club of vereniging. In onderstaande vragen zien jullie een (deel) logo  
 van een sportclub. Het gaat zowel om logo’s van profclubs als van lokale amateurverenigingen.  
 De vraag luidt: ‘Weten jullie om welke vereniging het gaat’? 

 Let op: de woorden ‘club’ of ‘vereniging’ hoeven niet in het antwoord genoemd te worden.  
 Dus niet: hockeyclub HOCO, maar MHC HOCO. Als de naam van de club/vereniging aan een  
 plaatsnaam gekoppeld is dient deze wel in het antwoord te worden vermeld. Bijvoorbeeld:  
 Tilburg Trappers of New York Yankees.

24
punten

D FE

G H
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D FE
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>>> Vervolg vraag 16

BENDE GIJ FI T?
17.  Bfit013 is een kleinschalig sportbedrijf met hart voor persoonlijke aandacht en toegespitste   
 trainingen (Tilburgseweg 4a). In het tijdschema kunnen jullie zien hoe laat jullie daar verwacht  
 worden. 

 Team   1 t/m   5 - 18:30 - 18:45 uur
 Team   6 t/m 10 - 18:45 - 19:00 uur
 Team 11 t/m 15 - 19:00 - 19:15 uur
 Team 16 t/m 20 - 19:15 - 19:30 uur
 Team 21 t/m 25 - 19:30 - 19:45 uur
 Team 26 t/m 30 - 19:45 - 20:00 uur
 Team 31 t/m 35 - 20:00 - 20:15 uur
 Team 36 t/m 40 - 20:15 - 20:30 uur
 Team 41 t/m 45 - 20:30 - 20:45 uur
 Team 46 t/m 50 - 20:45 - 21:00 uur

BENDE GIJ FI T?
Ook in Beek is er een aantal sporters of sportclubs die een mooie prestatie hebben geleverd. 
Noem in het antwoord de voor- en achternaam van de sporter. 

18.  De Hilvarenbeekse voetbaltrainer Harry la Vallette speelde 2 interlands voor het Nederlands  
 voetbalteam in de zaal. Welke 2 landen waren de tegenstanders?

 ……………..  &  ……………….

19.  In het seizoen 2008/2009 werd Hilvaria 1 ongeslagen kampioen in de vijfde klasse.  Tegen wie  
 speelde Hilvaria haar kampioenswedstrijd en wat was de uitslag?

A.  Tegenstander:
B.  Uitslag: 

20.  Welke sporter werd tijdens het laatste Hilvarenbeekse sportgala uitgeroepen tot talent van het  
 jaar? 

21.  Met welke Belgische voetbalclub werd oud Bekenaar Roel van Hemert kampioen in de 2e  
 klasse (tweede Belgische profniveau)?

22.  In Hilvarenbeek woont ook een voormalige profvoetballer die ooit scoorde in een Champions  
 League wedstrijd. Wie is dit? 

J LK

25
punten

21
punten
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SPORTBOEKEN
23.  Een sportbiografie is vaak een geweldige aanrader voor wie zich wil verdiepen in de  
 psychologie en werkwijze van grootheden. Sporters met een eigen biografie laten vaak een  
 geweldige sportgeschiedenis achter zich. Ze zijn groot geworden door unieke keuzes te maken  
 en doorzettingsvermogen. De echte Nederlandse grootheden in de sport hebben net iets  
 extra’s. Maak onderstaande boektitels compleet samen met de schrijver. 

A.  . ij .     - . . ch . l  v..  E . . o . d
B.  R . . o     -  L . . n   V . rd . . . c . . t
C.  Mij .   . . ve . . t    -  T . . s   . o . n . v . l .
D.   . ie .   Z . . k . n,  . oe . . a . l . n!  -  E . . y  . a .  d . .  . ey
E.  M . n V . . . aa .    -  J . . .  d .  G . . . t

LUCHTFOTO’S
24.  Wie wil er nu niet voor een groot publiek zijn of haar kunsten laten zien. Welke bekende  
 stadions/circuits kun je hier vanuit de lucht waarnemen? We zoeken de plaats waar deze 
 stadions staan.

PLAKPLAATJES
25.  Een paar seizoenen geleden was het een ware rage in Hilvarenbeek. Jullie konden sparen voor  
 plakplaatjes van je eigen verenigingen. Wie heeft deze ‘collectors items’ nu niet in de kast  
 liggen? Zoek ze er maar weer eens bij, want wie zijn deze personen? Noteer hierbij voor- en  
 achternaam.

20
punten

18
punten

A CB

D FE

21
punten
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>>> Vervolg vraag 25

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN
26.  We hebben een leuke opdracht op het hoofdveld van Hilvaria voor jullie geregeld. In het  
 tijdschema kunnen jullie vinden hoe laat jullie bij Hilvaria moeten zijn. Jullie komen met  
 2 personen en zorgen dat een van deze 2 personen een groene stropdas aan heeft. Op het  
 veld krijgen jullie uitleg over de andere opdracht.

 Team 41 t/m 45 - 18:30 - 18:45 uur  Team 16 t/m 20 - 19:45 - 20:00 uur
 Team 46 t/m 50 - 18:45 - 19:00 uur  Team 21 t/m 25 - 20:00 - 20:15 uur
 Team   1 t/m   5 - 19:00 - 19:15 uur  Team 26 t/m 30 - 20:15 - 20:30 uur
 Team   6 t/m 10 - 19:15 - 19:30 uur  Team 31 t/m 35 - 20:30 - 20:45 uur
 Team 11 t/m 15 - 19:30 - 19:45 uur  Team 36 t/m 40 - 20:45 - 21:00 uur

VOETBALSJAALS
27.  Verzamel zoveel mogelijk VERSCHILLENDE voetbalsjaals. Per sjaal krijgen jullie één punt. Er  
 zijn met deze opdracht maximaal 20 punten te verdienen. Kom deze sjaals vóór 20:30 uur  
 laten zien in de tent op de Vrijthof.

EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK!
Om te sporten dien je je voor te bereiden, niet alleen met een goede warming up, maar vooral 
met goed schoeisel en een strak pakkie. Voor beide kun je bij diverse Beekse ondernemingen 
terecht.

28.  Zo kun je bij Van Gool Sport aan de Doelenstraat nieuwe sportkleding kopen, maar ook terecht  
 voor passend advies en service op maat inzake sportartikelen. De hoeveelste generatie  
 Van Gool is nu eigenaar van de gelijknamige dierenspeciaalzaak en sportwinkel aan de  
 Doelenstraat?

29.  Persoonlijke aandacht, resultaat, plezier en beleving staan centraal in de trainingen bij Miel van  
 Berkel. MvB trainingen vinden vaak buiten plaats, omdat functioneel buiten trainen niet alleen  
 leuk is maar ook nog eens gezond en uitdagend is. Daarom gaan jullie voor deze opdracht  
 naar buiten toe. Ga in duo’s op zoek naar de reclame-auto van MvB TRAINING. De zwarte Seat  
 staat ergens in Hilvarenbeek geparkeerd en de vraag aan jullie om deze te vinden. Vervolgens  
 ga je in een actieve en meest originele sporthouding met z’n tweeën, samen met de auto op  
 de foto, waaruit we kunnen opmaken dat het gaat om de auto van MvB TRAINING. Uiteraard  
 mag je (zichtbare)sportmaterialen en attributen gebruiken om de foto zo origineel mogelijk te  
 maken, hierdoor kun je nog eens extra punten verdienen. Stuur deze foto vóór 21:00 uur naar  
 info@kwistut.nl. Succes!

E F G

21
punten

20
punten

12
punten



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. 
 

 

 

 

 

 

 

ZOMERGEBLAOS IS VORMGEGEVEN DOOR:

www.mooismaken.nl - iets@mooismaken.nl

Cadeautje van ons: een inspirerende mini-poster (achterkant kaft ‘Categorie 8’). 
Scheur uit en geef ‘m een mooi plekje in huis.
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STRAOTNAOME
De namen van de straten, lanen en pleinen in Hilvarenbeek gebruiken we dagelijks. Om te  
vertellen waar iets is gebeurd, wie waar woont, etc. Zelden denken we na over de betekenis en 
achtergrond van die straatnamen. 

N.B. Noteer bij onderstaande vragen naar personen de voor- en achternaam.

1.  In 1985 werd de open ruimte, oostelijk van de R.K. kerk van Hilvarenbeek, bebouwd met een  
 appartementen- en winkelcomplex.

A.  Hoe heet het smalle straatje dat ontstond tussen de nieuwbouw en de kerk? 
B.  Door wie werd dit appartementen- en winkelcomplex ontworpen?
C.  Onder verantwoordelijkheid van welke burgemeester werd dit winkelcomplex destijds  
 gebouwd?  

2.  Een zeer oude straat is de ‘Beverstraat’, die vanuit Biest-Houtakker in westelijke richting naar  
 Driehuizen en de Voort loopt.

A.  Wat is de naam van het beekje dat door het beekdal vlakbij de Beverstraat stroomt?
B.  Van welk woord is de naam ‘bever’ afgeleid?
 
3.  Vroeger werd de boter door de boeren van Hilvarenbeek naar de markt in Tilburg gebracht.

A.  Hoe heet deze weg die vanuit het Noorden van de Beekse gemeente naar Tilburgs grond 
 gebied loopt?
B.  Hoe luidt de officiële naam van het park dat tegenwoordig deze oude verbindingsweg  
 onderbreekt?
 
4.   In Hilvarenbeek bestond vroeger reeds een aantal gilden. Veel straten in Hilvarenbeek hebben  
 namen gekregen, die te maken hebben met deze gilden.

A.   Hoe heet de straat die is vernoemd naar het muziekinstrument op deze afbeelding?

B.   In welke wijk van Hilvarenbeek ligt deze straat?
C.   Hoe heet de straat die is vernoemd naar het herkenningsteken van een gilde?
D.   Noem de straat die verwijst naar het medaillon van het St. Joris Gilde?

66
punten

A CB
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5.  Op de plek van de huidige ‘Ypelaerstraat’ stond vroeger een voornaam woonhuis.  
 Waarschijnlijk het bezit van een rijke kanunnik verbonden aan het kapittel van de  
 St. Petruskerk. Het is onbekend wanneer dit huis is gesloopt, maar in 1792 werd de Ypelaer  
 genoemd als een ‘flinke akker’.

A.  Waar komt het eerste deel ‘ype’ van de naam Ypelaer vandaan?
B.  Welke sportverenigingen - noteer de huidige officiële namen in alfabetische volgorde -  
 vonden later onderdak op die flinke akker? 

6.  Johanna van Brabant, de oudste dochter van hertog Jan III, werd geboren in 1322. In 1355  
 werd zij hertogin van Brabant en Limburg. In Hilvarenbeek is Johanna vooral bekend geworden  
 door een gebeurtenis op latere leeftijd.

A.  Waarin dreigde haar koets vast te raken?
B.  Hoe heet het land dat de boeren van Westerwijk kregen in ruil voor hun hulp?
C.  Hoe laat luidt iedere dag de klok ter herinnering aan dit historische feit (in 00:00)?
 
7.  Er zijn een aantal families in Hilvarenbeek geweest die vroeger een belangrijk beroep hadden  
 of een specifieke rol hebben gespeeld in belangrijke tijden.

A.  Hoe heet de familie van beroemde orgelbouwers in de 18e en 19e eeuw, waarvan een nazaat  
 het orgel in de St. Petruskerk bouwde?
B.  Hoe heet de familie die in de bezettingstijd tussen 1942 en 1945 een ontsnappingslijn  
 organiseerde voor Joden, Franse piloten en krijgsgevangenen?
 
8.  In de wijk de Elsakkers in Hilvarenbeek komen diverse straatnamen voor die vernoemd zijn  
 naar planeten van het zonnestelsel.

A.  Hoe heet de straat vernoemd naar een figuur uit de Griekse godenwereld en dat in het Grieks  
 ‘hemel’ betekent?
B.  Hoe heet de straat die is vernoemd naar de tweede planeet in ons zonnestelsel?
C.  Hoe heet de straat die is vernoemd naar de Romeinse god van de duistere onderwereld?
D.  Welke planeet heeft - buiten de Aarde - geen plekje gekregen als straatnaam in Hilvarenbeek?

BIKSE VERENIGINGEN
9.  In de gemeente Hilvarenbeek wordt veel georganiseerd. Veel inwoners participeren in diverse  
 verenigingen; van actief bewegen tot actief nadenken. Sommige verenigingen bestaan al  
 lange tijd.
 
 De Heemkundige kring in Hilvarenbeek is vernoemd naar een in Hilvarenbeek geboren  
 Renaissance-geleerde. Dat was Ioannes Goropius Becanus. Hij bestudeerde de taalkunde en  
 ging op zoek naar de oudste taal ter wereld.

A.  Wat is de officiële naam van het boek dat hij schreef?
B.  De naam waaronder hij beroemd is geworden, is een Latijnse verbastering van zijn Brabantse  
 naam. Hoe luidt zijn oorspronkelijke Beekse naam?
C.  Becanus groeide op in het boomrijke Gorp. Hoe heette de woning waarin hij verbleef?
D.  In welke stad is Becanus uiteindelijk overleden?
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>>> Vervolg vraag 9

 Bikse verenigingen gebruiken logo’s en emblemen bij de naam van hun club.

E.  Welke vereniging hoort bij dit embleem - noteer de officiële naam?
F.  Wie was voorzitter van deze vereniging van 1976 tot 1984?
G.  Wanneer vierde de vereniging haar zilveren jubileum (noteer dd-mm-jjjj)?

 Recent is er in Hilvarenbeek een stichting opgericht voor het organiseren van festivals met  
 jazzmuziek.

H.  Op welke datum vond dit eerste Jazz Festival in Hilvarenbeek plaats (noteer dd-mm-jjjj)?
I.  Wie zijn de initiatiefnemers van deze stichting? Noteer hun voor- en achternaam in alfabetische  
 volgorde op achternaam.

 In 2016 vond het toneelstuk op deze afbeelding in Cultureel Centrum Elckerlyc plaats.

J.  Welke toneelvereniging voerde dit stuk op?
K.  In welk jaar is deze toneelvereniging opgericht?

 De Bikse Fiste was een muzikaal volksfeest op de Vrijthof van Hilvarenbeek. Jongeren kwamen  
 destijds van heinde en ver om in de open lucht te genieten van optredens van uiteenlopende  
 artiesten. De Bikse Fiste had de sfeer van linkse maatschappelijke betrokkenheid, vrijheid en  
 idealisme. Alles kon op dit festival.

L.  Zo was er een artiest die nagenoeg naakt een spetterende show gaf. Wat was de naam van  
 deze Amerikaanse zanger?
M.  In welk jaar stond hij zo op het podium van de Bikse Fiste?
N.  Welke Beekse band was in die jaren een vaste gast op de Bikse Fiste (officiële naam)?

E GF
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OUD-HOLLANDSE SPELLEKES
10.  Om in de sfeer van Beekse verenigingen en activiteiten te blijven, hierbij een doe-opdracht.  
 De koptekst van deze categorie verraadt het al een beetje, dus stuur jullie Oud-Hollandse  
 Spelletjes-kanjer naar de kiosk en doe mee in de strijd om de felbegeerde ‘OHS’ titel. In  
 onderstaand schema kunnen jullie zien hoe laat jullie worden verwacht op de Vrijthof.
 
 Team 31 t/m 40 - 18:30 - 19:00 uur
 Team 41 t/m 50 - 19:00 - 19:30 uur
 Team   1 t/m 10 - 19:30 - 20:00 uur
 Team 11 t/m 20 - 20:00 - 20:30 uur
 Team 21 t/m 30 - 20:30 - 21:00 uur

11.  Niet alleen de straatnamen in Hilvarenbeek hebben een betekenis, er zijn ook diverse andere  
 locaties in de gemeente die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis. Of die om andere  
 redenen beroemd zijn geworden.

 Al eeuwen vormt het riviertje de Leij de natuurlijke grens tussen twee gebieden. Vroeger  
 reisden ambtenaren en handelslieden via deze verbindingsweg op en neer tussen de  
 hertogdommen van ‘s-Hertogenbosch en Antwerpen. Als je tegenwoordig van Hilvarenbeek  
 naar Poppel rijdt, passeer je de grens tussen de koninkrijken Nederland en België via een  
 brug.

A.  Hoe heet deze brug waarmee je vanuit Hilvarenbeek op Belgisch grondgebied komt?
B.  Wat is de officiële naam van het bosgebied waarin deze brug ligt?

 In menig dorp van de gemeente zie je beelden waarmee beroepen van vroeger worden  
 uitgebeeld. Op deze afbeelding worden de boeren afgebeeld, die aan het begin van de 20e  
 eeuw hun geld verdienden door met een schop de schrale zandgrond te bewerken.

C.  Hoe werden de boeren genoemd die dit werk deden?
D.  In welk kerkdorp van de gemeente staat dit bronzen beeld?
E.  Vanuit de hele omgeving kwamen boeren naar deze plek om er te werken. Hoe luidt de tekst  
 op de sokkel van dit beeld ter ere van de inzet van de boeren?

 In de gemeente Hilvarenbeek is jarenlang een unieke landelijke rijksinstelling gevestigd 
 geweest. Een instituut voor het verbeteren van de kwaliteit van bijenvolken. In 2004 werd dit  
 instituut overgeplaatst naar de universiteit van Wageningen en de gebouwen en tuinen zijn  
 verkocht.

F.  Hoe heet de boerderij waarin dit instituut was gevestigd?
G.  Wat was de officiële naam van dit proefbedrijf? (Proefbedrijf…)

 De gemeente Hilvarenbeek heeft een militaire kazerne gehad. Soldaten zul je er niet meer   
 aantreffen, want in 1961 werd dit gebouw verlaten.
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>>> Vervolg vraag 11

H.  Hoe heet de straat waarin deze voormalige kazerne was gevestigd?
I.  Welk onderdeel van de krijgsmacht - noteer de officiële naam - was gelegerd in dit gebouw?
J.  In welk jaar werd deze dienst opgericht door koning Willem I?

 In Hilvarenbeek staat een van de mooiste kerken uit de omgeving.

K.  In welke eeuw is men begonnen met de bouw van de Beekse toren?
L.  Wat is de exacte hoogte van de toren - inclusief de haan - in centimeters?

BEKENDE BIKSE MINSE
Door de jaren heen hebben veel mensen en/of families furore gemaakt in Hilvarenbeek. Over deze 
families en bekenden gaan de volgende vragen. Wat deden zij? Wie waren zij? Hoe luidt hun  
bijnaam of wat is hun echte naam? Waardoor zijn ze bekend of juist berucht geworden?

12.   In 2006 werd er een clipje opgenomen over de bekende Beekse zwerver, Rooie Fik genaamd. 

A.   Wie speelde in deze clip de figuur Rooie Fik (noteer voor- en achternaam)?
B.   Welk bandje speelde het nummer in deze clip?
C.   Noem de voor- en achternamen (in alfabetische volgorde) van deze bandleden?
D.  Wat was het beroep van de vader en grootvader van Rooie Fik?

13.  Een mooie bijnaam voor een bekende bewoner in Hilvarenbeek luidt: ‘Kees van Koob van  
 Bordjes’. Wat is zijn echte voor- en achternaam?

14.  We hebben al vele burgervaders (burgemeesters) gehad, maar weten jullie ook de voornamen  
 van hun partners?

A.    Meuwese, ……?
B.    d’Hondt, …….? 
C.   Ligtvoet, ………?
D.   Palmen, ………?

15.  Op de afbeelding hiernaast zie je het grote en bekende 
 gezin van Jan en Agnes Naaijkens. Ze hebben een dozijn 
 aan kinderen gekregen. Hieronder staan alle voornamen, 
 maar een daarvan is niet correct geschreven. 

 Welke is dat?

 Jeroen, Joris, Katja, 
 Marjolein, Willem Jan, Elooy, 
 Agnes, Goeleke, Emmanuel, 
 Lieveken, Boudewijn en Zjef. 

 Ontdek welke naam niet correct is, maar geef wel de juiste naam als antwoord.

H JI
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16.  Cees Remmers noemen we nog steeds pastoor, maar hij is ooit tot priester gewijd. 

A.  Wat is de achternaam van de monseigneur die de inwijding verrichtte?
B.  In welk jaar was dat?

17.  In Hilvarenbeek hebben we een heilig-verklaarde gehad. Dat was de Heilige Adrianus van  
 Hilvarenbeek. De volgende vragen gaan over deze goede man. 

A.  Op welke datum (noteer dd-mm-jjjj) is hij heilig verklaard?
B.  Uit welk dorp kwam hij?
C.  Hoe is hij aan zijn einde gekomen?
D.  In welke stad is hij aan zijn einde gekomen?

18.   Een afbeelding uit de oude doos.

A.  Hoe luidt de volledige naam van de vrouw op deze afbeelding?
B.  In welk jaar is zij geboren?

19.  Op de binnenplaats van het gemeentehuis staat een beeldje. Dit is verbonden aan een prijs.

A.  Hoe heet deze prijs?
B.  Wat is de titel van het beeldje?
C.  Wie won deze prijs in het jaar 1976? Voor- en achternaam invullen. 

GERENOMMEERDE BIKSE BEDRÈVE 
Naast bovenstaande individuele Bekenaren die in de geschiedenis bekendheid hebben verworven, 
zijn er een aantal Beekse bedrijven die al langere tijd hun bestaansrecht waarmaken.

20.  Leermakers accountants & belastingadviseurs is een gerenommeerd Beeks bedrijf dat al jaren  
 de steunpilaar vormt voor tal van MKB-ondernemers, vrije beroepsbeoefenaren, bedrijven in  
 de agrarische sector, particulieren, stichtingen en verenigingen. Hoeveel jaar bestaat  
 Leermakers accountants & belastingadviseurs in 2018?

21.  Fashion Eyes in Hilvarenbeek is een opticien met aandacht voor de actuele oogmode en de  
 nieuwste technische ontwikkelingen op dat gebied. Fashion Eyes is al weer heel wat jaartjes  
 gevestigd aan de Diessenseweg 20 in Hilvarenbeek. Op welke dag van de week ging deze  
 winkel voor het eerst open?

22.  Jan Burgers Verzekerings- en adviesburo te Hilvarenbeek is naast reguliere verzekeringen,  
 gespecialiseerd in het verzekeren van paarden en pony’s. Na jarenlang met diverse  
 toonaangevende partners te hebben samengewerkt is Jan Burgers op een gegeven moment  
 zelfstandig ondernemer geworden. Met wie heeft hij destijds een onafhankelijk  
 verzekeringskantoor in Hilvarenbeek opgestart? Noteer voor- en achternaam.
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BEEK IN D’N OORLOG
23.  Er zijn verschillende Bekenaren geweest die hebben gevochten in diverse oorlogen, nationaal  
 en internationaal, in recente oorlogen en tijdens bevlogen tijden.

 Van 4 tot 27 oktober 1944 is er stevig gevochten en heeft er een flinke verwoesting  
 plaatsgevonden in de gemeente Hilvarenbeek. Hier enkele weetjes met cijfers. Noteer het  
 woord ‘meer’ of ‘minder’ per vraag.

A.   Zijn er meer of minder dan 15  boerderijen in die 3 weken verwoest?
B.   Zijn er meer of minder dan 15 particuliere huizen in die 3 weken verwoest?
C.   En erger, zijn er meer of minder dan 15  mensen omgekomen?
D.  Enkele Bekenaren waren actief in het verzet tegen de Duitsers. Er zijn zelfs straten en paden  
 in Hilvarenbeek naar hen vernoemd. Noem 3 van deze achternamen op alfabetische volgorde  
 (niet de straatnaam!). 

 Op deze afbeelding is een praalwagen te zien tijdens de Bevrijdingsoptocht.

E.  Hoe heette het café destijds waar deze foto is gemaakt?
F.  In welk jaar is deze foto gemaakt?

 Kolonel Majoie was een Franstalige Belg en verhuisde in de 18e eeuw naar het pittoreske  
 Hilvarenbeek.

G.  Waar woonde hij in Hilvarenbeek?
H.  Tegen welke beroemde Franse generaal heeft hij als militair gevochten?

 Er was tevens een burgemeester die niet wilde samenwerken met de Duitsers. Al snel na de   
 bezetting in 1941 werd de gemeenteraad ontbonden. 

I.  Wat is de achternaam van de burgemeester die in 1942 zelf zijn eervol ontslag aanbood? 
J.  Welke NSB-er (Nationaal Socialistische Beweging) volgde hem op (achternaam)?

 Een mislukte aanslag op een trein vol met Duitse militairen door het Nederlands verzet, leidde  
 tot een van de meest tragische gebeurtenissen die zich hier in Hilvarenbeek tijdens de  
 bezettingsjaren heeft afgespeeld. Ter vergelding van die mislukte aanslag werd een aantal  
 onschuldige gevangenen gefusilleerd in de bossen op landgoed Gorp en Roovert.

K.  Op welke datum vond dit afschuwelijke feit plaats (noteer dd-mm-jjjj)?
L.  Hoeveel mensen werden er door de Duitsers die avond daar doodgeschoten?
M.  Wat zijn de voor- en achternamen van deze onschuldige slachtoffers (noteer in alfabetische  
 volgorde op achternaam)?
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BIKSE POLI T IEK VAN VRUUGER
 
24.  Wat weten jullie van de politieke geschiedenis van Hilvarenbeek? Hier enkele vragen over  
 politieke partijen, leden en de opkomst bij bepaalde verkiezingen.

A.  Drs. Dick Edelman zat in 2006 in de Hilvarenbeekse Gemeenteraad.  
 Voor welke partij (afkorting)?
B.  Op welke datum is de nieuwe gemeente Hilvarenbeek - Diessen ontstaan (noteer dd-mm-jjjj)?
C.  Wie was de laatste burgemeester van Diessen (voor- en achternaam)?
D.  Voor welke politieke partijen zat Wim Blankers, eerst in Diessen en later voor  
 de nieuwe gemeente Hilvarenbeek - Diessen in de  Gemeenteraad (afkortingen)?                                                                                                                                   
E.  Hoe heet het boek dat Hein Kanters schreef, met  in de hoofdrol Piet Hesselmans, over de  
 Beekse gemeentepolitiek?
F.  Hoeveel kiesgerechtigden voor de gemeenteraad waren er in Hilvarenbeek in 1970?
G.  De politieke partij ‘Aktiegroep 2000’ werd getrokken door Ton van Bommel. Dit was een zeer  
 actieve Beekenaar in de jaren 70. Hij is veel te jong gestorven. Hoeveel jaar is hij geworden?

 Wethouder Van den Heuvel heeft jarenlang de politieke kleur aangegeven in de jaren ‘80 en  
 ‘90. 

H.  Wat was zijn voornaam?
I.  Wat was hij van beroep?

J.  Voor welke politieke partij zat wethouder Corke van de Weijden in de gemeenteraad van  
 Hilvarenbeek?
K.  Cobi de Blécourt-Maas ging als wethouder in 2010 aan de slag in onze gemeente. Uit welke  
 provincie was zij afkomstig ?
L.  Raadslid en oud-wethouder Elbers was in de vorige eeuw een prominent politicus in  
 Hilvarenbeek. Hij heeft eerst in Hilvarenbeek gewerkt en daarna in Goirle. Wat was hij van  
 beroep in Hilvarenbeek?
M.  Wat was de opkomst (in %), in de gemeente Hilvarenbeek, bij de Tweede Kamerverkiezingen  
 in 2017?
N.  In welke raadsvergadering (datum) trad Jan van Doormaal als wethouder af  
 (noteer dd-mm-jjjj)? 
O.  Wie was de lijsttrekker van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19   
 maart 2014?
P.  Hoeveel stemgerechtigden waren er, in de gemeente Hilvarenbeek, bij de verkiezingen voor  
 de provinciale Staten Noord Brabant in 2015? 
Q.  Op 22 mei 2014 werden Europese verkiezingen gehouden. Ook in Hilvarenbeek kon men naar  
 de stembus gaan. Hoeveel stemlokalen waren er toen in onze totale gemeente?

OUWE EN NUUWE KIEKSKES
25.  Als laatste vraag van deze categorie een doe-opdracht. Iedereen heeft wel een echte oude  
 foto thuis liggen. Voor deze opdracht wordt deze oude foto in een nieuw jasje gestoken.  
 Oftewel, maak de oude foto na!

 De foto’s moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 -   De 1e originele foto moet minstens 25 jaar geleden gemaakt zijn, waarop duidelijk  
  herkenbaar een Beekse locatie is te zien (met of zonder personen).
 - De 2e foto moet vandaag - 18 mei 2018 - zijn gemaakt op precies dezelfde locatie als de  
  1e - oude - foto. Deze foto mag worden uitgeprint.
 -  Zorg dat jullie beide foto’s vóór 21:30 uur inleveren in de tent aan de Vrijthof. Mocht de  
  tweede foto niet zijn gelukt, kun je ook punten scoren voor de eerste foto.
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Dit is de ‘restcategorie’ oftewel de ‘kliekskes’ oftewel ‘wat niet paste in een andere categorie,  
hebben we hier neergezet’. Het zijn vragen van allerlei soort geworden.

PROMOT IE KWISTUT
1.  De afgelopen tijd hebben we gekleurde Kwistut vraagtekens voor jullie verstopt. Eens kijken  
 wie er allemaal heeft opgelet. Onderstaande vragen gaan over de gekleurde vraagtekens die  
 op verschillende manieren in Hilvarenbeek zichtbaar waren. 

A.  Op welk adres (straat en huisnummer) heeft het blauwe vraagteken voor het raam gehangen in  
 Hilvarenbeek? 
B.  In de Hilverbode stond een rood vraagteken. In welke week verscheen de Hilverbode met het  
 rode vraagteken erin? Noteer het nummer van de week.
C.  Dit vraagteken kon je rechts onderaan de pagina zien. Op welke pagina verscheen dit rode  
 vraagteken in de Hilverbode? Noteer het nummer van de pagina.

D.  Op Facebook verscheen een foto van dit beeld met een vraagteken erop. Welke kleur was dit  
 vraagteken? 
E.  In welke straat kun je dit beeld vinden in Hilvarenbeek? 
F.  In Cultureel Centrum de Elckerlyc heeft ook een gekleurd vraagteken gehangen. Welke kleur  
 had dit vraagteken? 
G.  Naast het rode vraagteken verscheen er later ook een vraagteken in een andere kleur in de  
 Hilverbode. Wat was de kleur van dit andere vraagteken?
H.  Wanneer verscheen het gele vraagteken op Facebook? Geef de exacte data in dd-mm-jjjj. 

2.  Dit jaar heeft de organisatie Kwistut nieuwjaarskaarten rondgestuurd in Hilvarenbeek. De op  
 lettende kijker heeft natuurlijk de grote spellingsfout op de nieuwjaarskaart gevonden. Welk  
 woord is er fout geschreven op de kaart? Geef het antwoord in de juiste spelling. 

3.  Ook dit jaar zijn er kleurrijke posters in Hilvarenbeek opgehangen met Bikse burgers erop.   
 Geef de voornamen van de mensen die op de posters van Kwistut 2018 staan. Geef hun  
 voornamen weer op alfabetische volgorde. 

A.
B.
C.
D.
E.
F.
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SPONSORPUZZEL
4.  In het opdrachtenboek vinden jullie advertenties van onze sponsoren. We hebben kleine  
 stukjes van verschillende advertenties uitgeknipt. Bij welk bedrijf hoort dit stukje?

INTERNAT IONALE SKYLINES
5.  Uiteraard is de skyline van Hilvarenbeek de mooiste die er bestaat! Veel steden zijn  
 internationaal vermaard om hun skyline. Welke steden horen bij onderstaande skylines?
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WETENSWAARDIGHEDEN
6.  Hieronder volgen nog enkele vragen over burgers en bedrijven uit Hilvarenbeek, daterend van  
 lang geleden of zeer recent.

A.  Wat was de bijnaam van de eigenaresse van het winkeltje aan Voortsepad 25 in de jaren ‘60- 
 ’70? 
B.  Momenteel zit er weer een echte barbier in ons dorp. Deze vakspecialisten waren er 30 jaar  
 geleden ook al. Noem de 3 herenkappers uit de jaren ‘60-’70 en begin ‘80? Noteer hun voor-  
 en achternaam in alfabetische volgorde (op achternaam) gescheiden door een komma en een  
 spatie.  
C.  Wat was de naam van de laatste ouderwetse kruidenierswinkel in de Wouwerstraat?
D.  Noem de 4 wethouders uit onze gemeente tijdens de regeerperiode 2014 - 2018? Noteer hun  
 achternamen in alfabetische volgorde. 
E.  In welke straat woonde in de jaren ‘70 de legendarische Jan de Laat, die overal met zijn  
 rolstoel in Hilvarenbeek te zien was? 
F.  Wat was de naam van de Beekse voetbalclub alvorens die Hilvaria werd genoemd? 
G.  Hoe heette de eerste wielerronde van Hilvarenbeek die van 1948 tot 1970 werd  
 georganiseerd? 

CARNAVAL IN BRABANT 
7.  In het Brabantse land wordt veel gefeest, zeker met Carnaval. Hieronder zien jullie 10  
 plaatsnamen en 10 afbeeldingen van sjaals/hoedjes die in die steden met Carnaval worden   
 gedragen. Combineer de juiste sjaal met de juiste plaats. Noteer eerst het nummer van de  
 sjaal en dan de bijbehorende plaats, bijv. A1.

          1. Eindhoven   
          2. Sint Michielsgestel  
          3. Hilvarenbeek   
          4. Breda
          5. Tilburg
          6.  Oisterwijk
          7. Den Bosch
          8. Roosendaal
          9. Boekel
          10. Vlijmen

28
punten

G IH

J

20
punten

A B C D E

F G H I J
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GROEPSFOTO MET KLIEKJES
8.  Dit is een Doe-opdracht. Maak een foto van jullie team, terwijl jullie de etensrestjes van deze  
 fantastische kwisavond of een vorige avond nuttigen. Laat duidelijk zien dat er 5 verschillende  
 kliekjes worden gegeten. Enuh: kliekjes zijn geen hele complete maaltijden! 
 Mail de foto voor 21:30 uur naar info@kwistut.nl onder vermelding van Kliekjes, opdracht 8 en  
 het nummer van je team.

VAN WELKE AUTO IS DI T DE KONT?
9.  Omdat we nog geen opdracht hadden voor de autoliefhebbers, hebben we hieronder een  
 aantal foto’s geplaatst. Jullie zien de achterkant van een auto. Maar van welk merk is deze  
 auto?

REALI TYSTERREN
10.  Op de televisie in Nederland zijn de afgelopen jaren ontzettend veel realityseries te zien 
 geweest. Hieronder zien jullie 10 mensen die (tijdelijk) beroemd zijn geworden door deze  
 series. We zoeken de naam van de serie waaraan deze persoon heeft deelgenomen.

15
punten

16
punten

A CB

D FE

G H

16
punten

A CB
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>>> Vervolg vraag 10

ETEN EN DRINKEN
Weliswaar bestaat de ‘Heerlijkheid Hilvarenbeek’ niet meer, er valt nog steeds heerlijk te eten en 
drinken in ons dorp. Menig restaurant, bar, café en terras zit vol mensen die genieten van het bour-
gondische leven. En daar dragen onder meer onderstaande bedrijven hun steentje aan bij.

11.  KookGenoten is een Beekse lunchroom en kookstudio, maar verzorgt ook catering- 
 arrangementen. Zij hebben 46 zitplaatsen, maar welke kleur hebben de stoelen in deze zaak? 

12.  Gastropub - speciaalbiercafé ’t Schouwke heropende haar deuren opnieuw in mei 2016.  
 Gastropub staat voor een drinkgelegenheid waar hoge kwaliteit van eten geserveerd wordt en  
 is een afkorting van gastronomie. Inmiddels draagt het mooie monumentale pand aan de  
 Vrijthof de naam ’t Schouwke bijna 32 jaar.  Daarvoor heeft het nog 2 namen mogen dragen.  
 Geef deze 2 volledige namen (A en B).

A.
B.

13.  De Gouden Carolus is een oud gezellig bruin café dat iedere avond is geopend, maar ook  
 heeft zij een grote zaal voor al uw feesten en partijen. In de Gouden Carolus hangen een  
 aantal officiële oorkondes die zijn uitgereikt door de prins van de Pezerikken. Over deze  
 oorkondes hebben we een aantal vragen voor jullie.

A.  Hoeveel oorkondes hangen er?
B.  Aan wie zijn de oorkondes uitgereikt? Geef het nummer van de juiste antwoorden  
 (bijvoorbeeld 12)

 - Marcel Kollau
 - Karel de Hond
 - KHC van 1938
 - Joep Roberts
 - Toneelvereniging Maet Hout Staet
 - Philip en Angèle van de Ven

C.  Hoeveel onderscheidingen hangen er?
D.  Welke kleuren hebben deze onderscheidingen?

16
punten

D FE

G H
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>>> Vervolg vraag 13

E.  Deze oorkondes en onderscheidingen hebben een aantal bijzonderheden. Welke  
 onderstaande bijzonderheden zijn waar? Geef het nummer van de juiste antwoorden  
 (bijvoorbeeld 12).

 1. De onderscheiding van Karel was voorheen van Maria.
 2. De onderscheiding van Philip en Angèle is aan beiden uitgereikt.
 3. De onderscheidingen zijn binnen de Pezerikken uitgereikt.
 4. De onderscheidingen hangen in de feestzaal.

CREA BEA
14.  In jullie Kwistut-tas zit een canvas. Hier mogen jullie je wildste fantasieën en creativiteit op los  
 laten. Daarbij houden jullie je aan de volgende regels:

 - Er mag geen wit meer te zien zijn op het schilderij.
 - Gebruik verf en stiften.
 - Gebruik alleen de kleuren rood, blauw, roze, oranje en geel. Hiervan mengen jullie GEEN  
  nieuwe kleuren.
 - Verwerk het logo van Kwistut op het canvas.

 Lever het beschilderde canvasdoek vóór 21:00 uur in de tent op de Vrijthof in. 

15.  Houthandel van Dal is een houtzagerij die mooie constructies in elkaar zet, zoals tuinhuizen,  
 overkappingen en bruggen. Bij deze opdracht mogen jullie zelf een mooie constructie  
 bouwen. Aan de kiosk hangt een vogelhuisje wat jullie exact na moeten maken. In de  
 Kwistut-tas vinden jullie het benodigde hout van Houthandel van Dal. Met dit hout moeten  
 jullie het vogelhuisje namaken en vóór 21.15 uur inleveren in de tent op de Vrijthof. 

OOK DE HUISDIEREN DOEN MEE!
16.  Zijn jullie ook zo verzot op dieren? Wij wel! Daarom willen we ze ook graag zien!
 Kom tussen 19:00 en 20:00 uur naar de buitenbar naast de tent van Kwistut. Het aantal punten  
 dat jullie kunnen verdienen, is gekoppeld aan het soort dier dat jullie meebrengen. Voor alle  
 duidelijkheid: jullie mogen maar één dier meenemen. De puntentelling is als volgt:

 Kat   2 punten
 Konijn   5 punten
 Hamster   5 punten
 Schildpad   10 punten
 Vogelspin   10 punten
 Ezel   15 punten
 Koe   15 punten
 Alpaca   25 punten

24
punten

25
punten


