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Voorwoord 
 
 

Beste spelers, 

 

Voor jullie ligt het kwisboek van de 2e editie van NederWEET. Dit jaar willen we 
jullie meenemen op een mooie rondreis door de gemeente Nederweert. 
We starten de rondreis in het centrum van Nederweert, waar de gezusters Siem 
vroeger een tabakszaak hadden. Hier halen jullie de boekjes op. Vervolgens gaan 
we naar het Raadhuisplein waar we veelal vragen hebben over wat zich op en 
rond het Raadhuisplein afspeelt. 
Vanuit het Raadhuisplein is het een klein stukje richting de sportfaciliteiten van de 
Bengele. Na al die sportvragen wordt het tijd om de maag te vullen met een van 
de wereldse gerechten uit de restaurants aan de randweg. 
Met gevulde magen gaan we verder naar brug 15 en het nieuwe park. Hier 
hebben we voor jullie een leuke variatie aan opdrachten in petto. Na al dat plezier 
in het park wordt het tijd om richting Nederweert-Eind te gaan. We gaan terug in 
de geschiedenis bij Eynderhoof. Ook aan vragen en opdrachten voor de kinderen 
is gedacht, in Nederweert-Eind bij basisschool de Tweesprong mogen jullie laten 
zien dat ook jullie je steentje bij kunnen dragen. Voor vragen over de natuur en 
beroepen gaan natuurlijk naar de Banen. 
Vanuit de Banen zijn we al bijna in Leveroy. Waar we even een drankje pakken op 
het terras van café Wetemans. En nu we daar toch zitten is het tijd voor wat 
WEET-vragen.  
We bezoeken nog even het Outrageous-terrein. Hier vind je de vragen over 
muziek en festivals. Tijd om in de auto te stappen, want de volgende locatie is wel 
een stukje rijden. We gaan namelijk naar de boerenspellen in Ospel. Hier 
beantwoord je de vragen over spelletjes en dieren. Tijd voor de laatste vier 
plekken in de gemeente. Na boerenspellen vertrekken we naar het Aerthijsplein in 
Ospel. Hier vindt begin augustus het wielerevenement Global-Tour D’oospel 
plaats. Een vraag over wielrennen kunnen dus niet ontbreken.  
Vervolgens gaan we op bezoek bij een van de mooiste Nationale Parken van 
Nederland, de Groote Peel. Na een mooie wandeling wordt het tijd om deze 
rondreis af te ronden. Via de Boortoren, waar je technische en autovragen kunt 
vinden, rijden we terug naar de kerk in Nederweert. Waar nog een laatste 
opdracht te vinden is. 

We hopen dat jullie gaan genieten van deze mooie route door onze gemeente. Wie 
weet zijn er naast de vragen en opdrachten ook nog andere dingen te vinden die 
je tijdens deze kwis kunnen helpen. 

Heel veel plezier en bovenal succes! 

Het team van NederWEET 
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De puntenverdeling 
Wat is er veranderd tegenover afgelopen jaar? 

Dit jaar hebben we bij elke opdracht enkele icoontjes geplaatst. 
Daarmee willen we duidelijk maken wat voor soort opdracht het betreft en welke 
punten er te verdienen zijn. Duidelijk voor jullie, maar ook voor ons. Vorig jaar 
hebben we de beoordeling pas bedacht ná de kwisdag. Dat was overigens voor 
geen enkel team nadelig! 

Over het algemeen zijn er 10 punten per vraag te verdienen. 

 
(Meestal) een grote opdracht met een waardering van 1 tot 10 punten. 

 
 
9  antwoorden, 9 punten en 1 extra punt als alle 9 correct zijn. 
 
 
18 antwoorden x ½ punt, 1 punt extra als alle 18 correct zijn. 
 
 
5 punten. 
 
 
3 antwoorden voor 3 punten, 1 punt extra als alle 3 correct zijn. 
 

Verder hebben we icoontjes geplaatst waarbij getipt wordt over het soort 
opdracht. 

 
Een klokje als er een tijdslimiet aan de opdracht vast zit. 
 
 
Voetjes als je erop uit moet.  
 

Het was weer een hele klus om NederWEET op poten te zetten.  
We hebben weer geprobeerd een mooie mix te maken met kennisvragen, opzoek-
vragen, hersenkrakers, vragen voor de kinderen en doe-vragen. 
We sturen jullie ook de straat op. Daarbij willen we nog eens extra de aandacht 
leggen op verkeersveiligheid.  
Natuurlijk zijn er een aantal regels waar elk team zich aan moet houden. Deze 
kun je vinden op www.nederWEET.nl. Een aantal regels hebben we uitgelicht. Deze 
staan beschreven op de volgende bladzijde. 

Op vrijdag 2 augustus hopen wij jullie allen te zien in het Global Paviljoen van 
Global - Tour d’Oospel. Tijdens een gezellige feestavond wordt er een finalespel 
gespeeld tussen de topteams.  
Vervolgens worden de uitslag en de prijzen bekend gemaakt. 
 

Heel veel plezier en veel succes! 
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De spelregels 
 

Aanvulling op het reglement 
Lees het onderstaande aandachtig door voordat je begint aan de vragen en 
opdrachten. 

De mogelijkheid bestaat dat de organisatie op de kwisdag opdrachten doorgeeft. 
Dit kan via whatsapp, via de website, mail of via facebook. Ook “op straat” kun je 
opdrachten tegen komen. Deelnemende teams dienen zelf deze media in de gaten 
te houden om de extra opdrachten niet te missen. 

Voor diverse vragen zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op 
moeten. Ondanks een bepaalde tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te 
houden aan de geldende verkeersregels. 
Indien kinderen op pad worden gestuurd, dient het team te zorgen dat de 
kinderen zich veilig voortbewegen. Breng jezelf en anderen niet in gevaar! 
Houd ook rekening met de weersomstandigheden en ga respectvol om met andere 
deelnemers.  
NederWEET is georganiseerd als een gezellige dorspkwis. Alcohol zal op zo’n 
gezellige middag niet ontbreken. We willen u erop attenderen verantwoord om te 
gaan met alcohol en te zorgen dat alcohol niet leidt tot gevaarlijke en/of 
vervelende (verkeers)situaties. 

Overige spelregels en uitleg over de quiz zijn te vinden: www.nederWEET.nl  

Inleveren 
Alleen teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd, 
doen mee voor de eindoverwinning. Tijdig wil zeggen: Zaterdagavond 20 juli 
2019 van 20:00u tot 21:00 op een locatie die nog wordt medegedeeld. 

Juiste wijze wil zeggen: Alle bladzijdes van het Kwisboek moeten in de originele 
volgorde ingeleverd te worden. De antwoorden dienen leesbaar en eenduidig 
ingevuld te zijn. Slecht leesbare antwoorden worden niet nagekeken. 

De teamcaptain moet de foto’s en filmpjes zaterdagavond 20 juli 2019, vóór 21.00 
uur, hebben doorgestuurd naar het volgende nummer 06 45460060.  
Zorg dat foto’s, filmpjes, facebookposts en zaken die fysiek ingeleverd 
moeten worden voorzien zijn van jullie teamnaam! 

De finaleronde, de bekendmaking van de uitslag alsmede de uitreiking aan de 
goede doelen zullen plaatsvinden op de finaleavond van NederWEET, welke op 
vrijdag 2 augustus 2019 plaats zal vinden in het feestpaviljoen bij de  
Global – Tour d’Oospel in Ospel. 
  
  
  
Oh ja, mocht je op pad zijn, kan het zijn dat je een joker 
vindt.  
We hebben er een aantal verstopt.  
Neem ze mee, ze zijn punten waard! 
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Bi-j Siem 
 
Een stukje geschiedenis 
Nederweert heeft veel straten genoemd naar belangrijke historische figuren of 
bekende personen. 
Wie waren: 

Henri Harden  

Harrie Caris  

Mgr. 
Kreijelmans 

 

Paulus Holten  

Theo Sieben  

 

Hoeveel huwelijken werden in het jaar 2015 voltrokken in de 
St.Lambertusparochie? 

 

 

Het ongelukskruis aan Brug 15 herinnert aan een tragische gebeurtenis.  
We willen graag de datum weten en wat er gebeurd is? 
Datum  

Wat is er gebeurd?  

 

Voordat het bier volksdrank nummer 1 werd, stond wijn bovenaan op de 
ranglijst. 
We gaan terug naar de middeleeuwen. Bij de verkoop van een woonhuis of 
boerderij in Nederweert werd de overdracht altijd formeel bekrachtigd door 
het geven van een kan wijn. Hoe noemde men deze traditie? 
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Kerkgebouwen 
Midden in het dorp hebben we natuurlijk een vraag met bekende kerkgebouwen. 
Weet u in welke plaats je onderstaande monumenten kunt vinden? 
In de vraag eronder zijn we op zoek naar het jaartal van de bouw van onze eigen 
kerken. 
 

 

 

  

 

Vul de plaatsnamen en jaartallen in op de volgende bladzijde en maak de puzzel af. 
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    6             11        

     

w e s t m i n s t e r      
     

2 
                  10 5         

     

s h e r t o g e n b o s c h   
     

3 
1       14             

     

k e u l e n           
     

4 
  16 2                

     

w e e r t            
     

5 
    15             3        

     

s t r a a t s b u r g      
     

6 
    9                 

     

m i l a a n           
     

7 
21 12                    

     

u t r e c h t          
     

8 
7                      

     

p a r i j s            
     

9 
  13         8           

     

c h a r t r e s         
     

 
 
  

                

     

Nederweert   19       Nederweert-Eind     20   

      
1 4 6 7         

1 9 5 6 

                      

Ospel 17         Leveroy   18     

      
1 8 6 8         

1 9 2 3 

                      

   1 2 3 1  5 6 7 8 9  17 18 19 20 21    

   
k e r k  o s p e l  1 9 4 5 u    

   
                   

 

 

    10 11  12 13 14 15 16         

      
b e  t h e r e !        
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Route 
 
Vanuit Siem gaan we een tochtje maken. 
We zijn wel bezig met NederWEET, dus… Waarom zouden we het je 
gemakkelijk maken? 

Hieronder zie je een route beschrijving. Je beginpunt is de stip 
onderaan. Je start met je rug naar de kerk in Budschop.  

Bij welk gebouw kom je uit?  

 

 

 

 
 
Antwoord:  
Deze vorm van een routebeschrijving noemen ze ook wel een 
strippenkaart. De strepen betekenen de straten waar je NIET in 
loopt. Als ik met mijn rug naar de kerk in Budschop sta en ik loop de 
eerste straat rechts niet in betekent dit dat ik links af sla. Etc…  
 

 

 

 

 

 

 

 
Speurtocht 
Vroeger was alles gemakkelijker… 
 
Niet heus, maar sommige spellen die Kindervakantiewerk deed, zouden nu in 
verband met verkeersveiligheid niet meer kunnen.  
Tóch willen we er nog een proberen… De etalagewedstrijd.  
Zoek het maar uit in de Kerkstraat en let wel op de verkeersveiligheid! 
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Nederweert War Cemetery 
Op de Mgr Kreijelmansstraat in Nederweert ligt het Brits Militair kerkhof. Hier vind 
je 362 graven en gedenktekens van militairen uit het Verenigd Koninkrijk, 
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en India, het Gemenebest. Deze 
helden zijn mede verantwoordelijk voor de bevrijding van Nederweert. 
 
De volgende opdracht zal hier plaatsvinden. 
Zoek de letters bij elkaar. Volg stap voor stap de aanwijzingen. Heb je alle letters 
verzameld dan lees de je de opdracht. 
Wij verzoeken jullie deze plek met respect te betreden. 

We zoeken: 
1. linkerkant, 2e rij, 6e graf, 1e letter achternaam 
2. Rechterkant, 1e rij, 6e graf, 2e letter achternaam 
3. Linkerkant,4e rij, 2e graf, een na laatste letter achternaam 
4. Rechterkant, 5e rij, 7e graf, 2e letter voorletters 
5. Linkerkant, 4e rij, 9e graf, 1e letter voornaam 
6. Rechterkant, 6e rij,7e graf, 2e letter achternaam 
7. Rechterkant, 9e rij, 11e graf, 2e letter achternaam 
8. Linkerkant, 12e rij, onbekend graf, 3e letter tweede woord 
9. Linkerkant, 6e rij, 6e graf, 4e letter achternaam 
10. Linkerkant, 14e rij, 6e graf, 1 na laatste letter achternaam 
11. Rechterkant, 10e rij, 6e graf, laatste letter achternaam 
12. Linkerkant, 9e rij, 10e graf, 1e voorletter 
13. Linkerkant, 6e rij, 1e graf, 1e letter achternaam 
14. Rechterkant, 10e rij, 13e graf, 2e letter achternaam 
15. Linkerkant, 4e rij, 6e graf, een na laatste letter achternaam 
16. Linkerkant, 8e rij, 12e graf, 3e letter van achternaam 
17. Rechterkant,13e rij, 3e graf, een na laatste letter achternaam 
18. Linkerkant, 3e rij,4e graf, 5e letter achternaam 
19. Linkerkant, 1e rij, 11e graf, 4e letter achternaam 
20. Linkerkant, 3e rij, 8e graf, 1e letter achternaam 
21. Rechterkant, 5e rij, 2e graf, 9e letter achternaam 
22. Linkerkant, 9e rij, 12e graf, 7e letter achternaam 
23. Rechterkant, 7e rij, 8e graf, 6e letter achternaam 
24. Rechterkant, 4e rij, 12e graf, 1e letter achternaam 
25. Rechterkant, 12e rij, 2e graf, 3e letter van achternaam 
26. Linkerkant, 7e rij, 5e graf, 6e letter achternaam 
27. Linkerkant, 9e rij, 13e graf, 4e letter achternaam 
28. Rechterkant,13e rij, 10e graf, 3e letter achternaam 
29. Linkerkant, 2e rij, 5e graf, 3e letter van achternaam 
 

d e   g e b o o r t e d a t u m 
v a n   h e n r y   h a r d e n 
                

23 februari 1912  
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Raadhuisplein 
 
Een klein stukje lopen en je bent op het Raadhuisplein, met het Gemeentehuis. 
Ook bij deze plaats hebben we enkele vragen kunnen linken. 

Burgemeesters 
In de lange geschiedenis van de gemeente, hebben we met z’n allen een 
behoorlijk aantal burgemeesters versleten. 

Zet de namen van onderstaande burgemeesters in de juiste volgorde van 
ambtsperiode: 

FALM Damen PHH Kreijelmans AAM Jacobs  L Beelen 
AW Vullers  JLM van Uden HG Vos  PG Hobus 
JMH Dobbelman HH Greymans PJH Vullers  HFM Evers  
PHJ Spiertz  CH Suttorp  AMM Kessels 

1 AW Vullers 9 JLM van Uden 

2 L Beelen 10 PHJ Spiertz 

3 PJH Vullers 11 AMM Kessels 

4 PHH Kreijelmans 12 AAM Jacobs 

5 HH Greymans 13 CH Suttorp 

6 PG Hobus 14 HG Vos 

7 JMH Dobbelman 15 HFM Evers 

8 FALM Damen 16 ??? 

 

 

 
 

 

Puzzeltje 
 
  

G O O R 
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Popmuzikanten 
Mede door stimulatie van de gemeente met het faciliteren van een popcoördinator 
en initiatieven als Muziekcollectief Nederweert Live, the Battle of the bands, All 
areas meets pop en Bands in the picture, heeft Nederweert behoorlijk wat bands 
binnen de grenzen. We hebben er zelfs muzikanten die internationaal bekend zijn. 

Wie zijn onderstaande muzikanten en welke is de band waarbij ze spelen op deze 
foto? Eéntje gaat solo. 
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 Puzzeltje   

 Artiest Band 
1 Mirjam Sieben Dirty Denims 

2 Winand Bijlmakers Double Axe 

3 Cyril Wulms F.A.R.T. 

4 Bart Vlassak Scary Kids 

5 Martijn J Spierenburg Within Temptation 

6 Johan Veugelers __________________________  

7 Caroline Kwabaal 

8 Jean Stassen Limbo Project 

9 Harold Geurtjens Die Powerhosen 

W E T E N 
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Connect the dots 
 
Weet je de weg in Nederweert? 
Hieronder zie je foto’s van kruispunten, gebouwen of andere herkenbare punten in 
de gemeente Nederweert.  
Gebruik de kaart in je goodie-bag. Zoek de locatie van de foto en zet de stip. 
Iedere goed geplaatste stip levert punten op. De kaart moet mét jullie 
teamnaam en het antwoordenboekje worden ingeleverd. 

 

 

 

 
 

Bonusvraag: Wat zie je als je alle stippen verbindt?  
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Nu we er toch zijn… 
 
Nu we er toch zijn, kunnen we jullie kennis van enkele wetenswaardigheden uit 
het gemeentehuis testen. 

Hoeveel maanden was Henk 
Evers burgemeester van 
Nederweert? 

153 

Hoeveel koninklijk 
gedecoreerden kent 
Nederweert? 

203 

Wat staat er op de voor- en 
achterkant van de penning van 
de ambtsketen? 

Voorkant: gemeentewapen 
Achterkant: Rijkswapen. 

Wie maakte de ambtsketen 
voor de burgemeester van 
Nederweert en wanneer? 

Eloy Wertz in 2000 

Wat waren de kosten van deze 
ambtsketen? 

 fl 10.000,-  

Noem 4 burgers van 
Nederweert die ooit de 
erepenning hebben gekregen 
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Beeldenkennis 
 
In Nederweert staan vele standbeelden en kunstwerken. Maar hoe goed lees jij de 
bordjes die erbij staan?  
Bij ieder cijfer hoort een woord te staan. Vul alle woorden op de goede plek in. 

De (1) is symbolisch voor de (2) van de Nederweerter mens, die sinds eeuwen als 
belangrijke (3) van inkomsten de (4) en het (5) kende en daarom vaak met de (6) 
heeft moeten werken. 
Het (7) kunstwerk, vervaardigd door de (8) kunstenaar (9) en in (10) geplaatst bij 
gelegenheid van het gereedkomen van het nieuwe (11) is in (12) 2007 gestolen 
door (13). 
Het huidige (14) beeld is door (15) in (16) opnieuw vervaardigd. Het is (17) en 
(18) dan het oorspronkelijke beeld. 

1  werker 10  1982 

2  arbeidzaamheid 11  gemeentehuis 

3  bron 12  november 

4  landbouw 13  koperdieven 

5  turfsteken 14  bronzen 

6  schop 15  Dick van Wijk 

7  oorspronkelijke 16  2009 

8  Roermondse 17  groter 

9  Dick van Wijk 18  robuuster 
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De Bengele 
We vervolgen onze reis door Nederweert en belanden bij De Bengele. Het 
sportcentrum van Nederweert. 
Badminton, squash, basketbal, tafeltennis, Dutch tennis, volleybal, handbal, 
zaalvoetbal, dans en gymnastiek. Al deze sporten kun je in de sporthal beoefenen. 
Buiten vind je de tennisclub, de voetbalclub, het skatebaantje en de schutterij. 
In de zomer organiseert “De Bengele beweegt” bovendien het beachevent. In een 
hele grote “zandbak” wordt onder andere beachvolley en beachhandbal 
georganiseerd.  
Op de Bengele vind je voor elke sporter een mooie sport. 

Logisch dat we aan de Bengele onze sportvragen parkeren. 

  

Klinkt niet 
Hieronder namen van bekende sporters zónder klinkers.  
Dat klinkt voor geen meter. Welke sportman/vrouw zoeken we? 

1 mchl wds Michael Woods 

2 js gnc frnndz Jose Ignacio Fernandez 

3 rr mclry Rory McIlroy 

4 rjk gmmrs Rajko Gommers 

5 stfns tstsps Stefanos Tsitsipas 

6 sy kls Siya Kolisi 

7 stvn plmn Estevana Polman 

8 klsjn hntlr KlaasJan Huntelaar 

9 nvk djkvc Novak Djokovic 
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Sportattributen 
Bij welke sport worden onderstaande attributen gebruikt? 

 

 

 

  

1 Cricket 6 Snooker 

2 Curling 7 Hurling 

3 Korfbal 8 Klootschieten 

4 Basketbal 9 Croquet 

5 Fierljeppen 
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Logo’s clubs 
Onderstaande logo’s zijn van bekende sportclubs. Weet jij welke clubs het zijn? 

1 AC Milan 6 RB Leipzig 

2 Telstar 7 PSV 

3 RSCA Anderlecht 8 Real Madrid 

4 Blackburn Rovers 9 Manchester City 

5 Cambuur Leeuwarden 



 

 
21 

Arena’s 
Op de Bengele liggen de arena’s van Merefeldia, NTC’72 en Schutterij St.Antonius. 
Welke stadions hieronder, veelal op bucket lists, herken je? 
 
 

 

 

 

1 Wimbledon (Londen) 6 Yankee Stadium (New York) 

2 Johan Cruijff Arena 7 Lords (Londen) 

3 TV Leveroy 8 De Houwakker (Ospel 

4 HC Den Bosch 9 Blackburn Rovers 

5 Op de Hooven (‘Eind) 
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Cups 
Waar doe je het dan voor? De cup met de grote oren, de kampioensschaal? 
Ze zijn niet allemaal even mooi, maar we zouden ze o zo graag eens vasthouden. 
Wat voor cup is het? Bij welk evenement zijn ze te winnen? 

 

1 (Volvo) Ocean race  Zeezeilen 

2  Copa Libertadores  Voetbal 

3  PDC World champion  Darts 

4  Törf mette gouwe pîn  Optocht Nederweert 

5  Kampioensschaal dames  Wimbledon tennis 

6  World cup  Cricket 

7  Ryder cup  Golf 

8  D’n Um  Limb.schuttersfeest (OLS) 

9  World cup  Rugby 
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Rugnummers 
Er zijn spelers die wereldwijd zo ver boven de rest uitstijgen, dat hun rugnummer 
iconisch is geworden. Welke zijn de rugnummers van onderstaande spelers? 
Tel voor een extra punt de getallen van de rugnummers op. 

 

1  3 (Babe Ruth) 6  800 (Muttiah Muralitharan) 

2  66 (Mario Lemieux) 7  99 (Wayne Gretzky) 

3  33 (Max Verstappen) 8  69 (Nick Hayden) 

4  23 (Michael Jordan) 9  108 (Wouter Weylandt) 

5  14 (Johan Cruijff)   1215     Totaal (cijfers) 
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Werelds eten 
Vanuit de Bengele zijn we snel aan de randweg. Werelds eten vind je daar. 
Atlantis, McDonalds en Subway. Niet dat er verder in de gemeente Nederweert 
geen lekker eten te vinden is, integendeel. We hebben een rijk aanbod van 
eenvoudige tot super-de-luxe menukaarten binnen de grenzen. De volgende 
vragen hebben iets met eten te maken.  

Smakelijk! 

 

Logo’s 
Logo’s van merknamen zijn meestal zeer herkenbaar. We maken het ietsje 
moeilijker en hebben losse letters uit logo’s gesneden. 
Welke merknaam hoort bij de letters uit dit logo? 

 

 
 
Geluiden 

1 Fanta 6 ANWB 

2 Durex 7 Xenos 

3 Disney 8 Ikea 

4 Lego 9 Twitter 

5 Rituals 

1 WC doortrekken 6 Klok opdraaien 

2 Tanden poetsen 7 Kloppen 

3 Roeien 8 Lucifer aansteken 

4 IJs krabben 9 Hou hakken 

5 Schuifdeur gaat dicht 
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Sudoku 
Och, nu we de smaak te pakken hebben, gaan we maar door met een sudoku.  

De oorsprong van de Sudoku ligt echter bij de Zwitser Leonhard Euler. Hij bedacht 
het “Latijnse vierkant” in 1780. Twee eeuwen later was het de Amerikaan Howard 
Garns die de Sudoku in z’n huidige vorm maakte. Hij doopte de puzzel “Number 
Place”. Die puzzel kon maar weinig mensen bekoren tot het Japanse puzzelbedrijf 
Nikoli de puzzel in de markt zette onder de naam . 数独 (Sūdoku) Het is een 
afkorting voor 数字は独身に限る (Sūji wa dokushin ni kagiru). We vertalen dit het 
beste als 'isoleer de getallen'. 
In de vakjes moeten de cijfers 1 tot en met 9 Ingevuld worden op zo'n manier dat 
in elke horizontale lijn én in elke verticale kolom en in elk van de negen blokjes de 
cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. In een aantal vakjes zijn de cijfers al 
ingevuld. 
Maar goed, onderstaand een Sudoku uit het land waar men de Sudoku groot 
maakte. Sudoku’s zijn er in allerlei moeilijkheidsgraden. Onderstaande is een 
pittige… 

 

a b c d 
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De dorstige mens 
Ongetwijfeld genieten enkelen bij het oplossen van de vragen van een 
glaasje gerstenat. Voor deze dorstigen een ander puzzeltje. 
Proost! 

  

 

N E D E R W E E T 
 

 

 

 

Groenten 
De vorige was een makkie. We schalen op met een groentenraadsel. 

      
 

          

L E U K S T E 
K W I S 
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 All around the world 
 

1  
 
 
Wat wordt uit deze mok gedronken 
en in welk land? 

 

2 Er is 1 land op de wereld met een nationaal 
voetbalelftal dat al zijn interlands heeft gewonnen. 
Welk land is dit? 

 

3 Een lekkernij in Japan, maar 
levensgevaarlijk. 
Welk gerecht is dit? 
 

 

4 In welk land wordt jaarlijks het kersenpit spuug 
kampioenschap gehouden en waar staat het 
huidige record op? 

 

5 Bovenstaande afbeelding werd 
door een volk als symboliek 
gebruikt. 
Wij willen weten door wie en 
waar stond de afbeelding voor? 

 

6 Weet jij welke plant dit is en 
waar hij groeit? 
 

 

7 Welke 2 diersoorten op een Indonesisch eiland 
worden met uitsterven bedreigd? Noem de dieren 
en het eiland. 

 

8 Duikers gebruiken dit teken om aan te 
geven dat alles ok is. 
Wat wordt hiermee bedoeld in Japan? 

 

9 Hoe lang duurde de langste oorlog en wie streden 
tegen elkaar? 
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Welke groenten zijn dit? 

 

 

 

  

1 Heilige boontjes 6 Zuring 

2 Crosne 7 Pastinaak 

3 Palmkool 8 Dragon 

4 Kardoen 9 Zoete aardappel 

5 Choggiabiet 
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Brug 15 / Park 
We steken het kanaal over, via brug 15 en belanden in het nieuw aangelegde 
park. Nieuw gras, brede paden, bankjes en een prachtig podium zorgen dat het er 
goed toeven is. De jeugd kan er heerlijk spelen en ravotten. 

 

 

Yoga in het park 
Het kan heerlijk zijn, je yoga-oefeningen in een 
heerlijk ochtendzonnetje in het park doen. 

Iemand van jullie gaat dit ook ervaren, alleen 
dan in de middag, óp het kleine podium in het 
park. 

We willen foto’s van jullie ontvangen van de 
volgende yoga-houdingen: 

o Adelaar 
o Danser 
o Hoofdstand 
o Kaars 
o Neerwaartse hond 
o Sprinkhaan 
o Stoel 
o Tijger 
o Wiel 

 

Vergeet niet je teamnaam en de houding te vermelden! 

 
 
 
 
Puzzeltje 
   

B O O G 
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Pokémon 
Het park, Brug 15, het monument… 
Als je er íets kan vangen, dan zijn het wel Pokémon. Met een heuse gym in de 
buurt is het een paradijs voor Pokémon-hunters. 
We hebben er een puzzeltje van gemaakt. 

   

    

   
 

H O O F D P R I J S 
 

 

Podiumvrees 

Och, het podium. Wordt het al veel gebruikt? 
Vandaag wél! 
We willen een filmpje van 30 seconden waarop 3 mannen het filmpje van 
Beyoncé, All the single ladies nadoen. Zang hoeft niet, maar mag wel. Het dansje 
MOET natuurlijk wel. Soortgelijke pakjes leveren extra punten op 😊😊😊. 
 
Delen op facebook met vermelding van je teamnaam en tag NederWEET! 
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Chemie 

Waar mensen mekaar treffen, daar is chemie. Zeker in een park, in het zonnetje. 
Tijd voor een scheikundige vraag! 

1 
 
Welke stof is dit?  
 

Ethanol 

2 

 
Welke stof is dit? 

Glucose / Suiker 

3 
 
Welke stof is dit? Waterstofchloride / 

Zoutzuur 

4  
Welke stof is dit? 

Waterstofperoxide 

5  
Welke stof is dit? 

Water 

6 Teken in de grafiek hiernaast het verwachte 
temperatuurverloop tijdens destillatie van 
rode wijn. 

 
7 Een blik soep heeft de volgende 

afmetingen: hoogte 8.6 dm en een diameter 
van 25cm. Bereken het totale oppervlak van 
dit gesloten blik soep.  
 

2*Pi*straal^2+Pi*diameter*
hoogte = 
2*Pi*0.125^2+Pi*0.25m*0.
86m= 0.7736m2 

8 Hoe dient er veilig een zuuroplossing 
gemaakt te worden van zwavelzuur en 
water? 

Zuur bij water omdat het 
dan niet gaat spatten en 
eventuele verwondingen 
kan veroorzaken. 

9 Waar wordt ureum voornamelijk voor 
gebruikt? 

Voornamelijk als 
kunstmest in tuinen. 
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Speeltuintjes 

Het park is ook bedoeld als speeltuin. Voetballen, klimmen, hutten bouwen in de 
wadi’s… Heerlijk toch? Waar liggen onderstaande speeltuintjes? (straat + plaats) 

 

1 St.Antoniusplein Nederweert 

2 Past.Vullersstraat/Lemmenhoek Ospel 

3 Hoge Notte Nederweert 

4 Concordiastraat Leveroy 

5 Wetering Nederweert 

6 Irene/Bernardstraat Nederweert 

7 Zr.Amandastraat Ospel 

8 Kringgreppel Nederweert-Eind 

9 Theo Siebenstraat Nederweert 
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Eynderhoof 
 
Eynderhoof, waar harde werkers het voor elkaar hebben gekregen een prachtig 
open luchtmuseum te bouwen. Karakteristieke gebouwen uit de regio zijn hier 
herbouwd en ingericht om ambachten van de afgelopen eeuw te demonstreren. 

Bijnamen en beroepen 
Je hebt ze vast wel eens gehoord, oude bijnamen. Van een aantal van deze 
bijnamen, willen we weten welk beroep deze persoon uitoefent/uitoefende. 

1 Nel van Wiek Slager 

2 Truus van Betje Drogist 

3 Wiel van Maos Wub Leraar 

4 Baerke Legros Caféhouder 

5 Herman van Polly Kapper 

6 Jan van de Köster Drukker 

7 Lei van Tieske Schoenmaker 

8 Siem van Tjeu van Siem Fietsenmaker 

9 Joeske van Tempels Begrafenisondernemer 
 

 

 
Welk jaar staar ik naar? 
Velen van ons hebben ze wel eens gezien, de boeken van “Het aanzien van…” 
We hebben de zaak omgedraaid. Zoek bij onderstaande fotocollages het jaartal. 
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1 2001 2 1975 

3 1989 4 1986 

5 1997 6 1969 

7 2017 8 1992 

9 2009 
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Bekende fietsers 
Een cadeautje van de Global-Tour d’Oospel, makkelijk scoren? 
Welke fietsers uit het Nederweertse ziet u hieronder? 

 

1 Zjaak Vleeshouwers (1933) 

2 Henk Verheyen 

3 Harrie Kauffmann, postbode (1915) 
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Basisschool de Tweesprong 
We vervolgen onze weg en komen bij het Pastoor Maesplein met de st.Gerardus 
Majellakerk en basisschool de Tweesprong. En die basisschool, dat komt mooi uit. 
We hebben hier enkele jeugdige en enkele kennisvragen liggen. 

Fortnite 
 

 

 

 

 

 

Beste kinderen, jullie kennen ze wel, de Fortnite dansjes. Het zou erg leuk zijn als 
jullie deze gaan demonstreren… 

We willen een filmpje van jullie ontvangen. Het filmpje mag maximaal 1,5 minuut 
duren. In dit filmpje tonen jullie onderstaande Fortnite-dansjes. 
Deel het filmpje op de tijdlijn van NederWEET op Facebook. Vergeet niet je 
teamnaam te vermelden!! 

Welke dansjes willen we zien? 

 De floss 
 De hype 
 Take the L 
 Orange justice 
 Best mates      

 
Lekker kleuren… 
Op de volgende bladzijde vind je een kleurplaat. 

Kleur alle vakjes volgens de codes die hieronder staan.  

GEEL:  F5, H5 

GRIJS: F2, G2, H2, G3, E4, F4, G4, H4, I4, D5, E5, G5, I5, J5, E6, F6, G6, 
   H6, I6, E7, I7, E8, F8, G8, H8, I8 

ZWART: F11, H11, F12, G12, H12, G13 

BLAUW: F7, G7, H7 

GRIJS: E10, F10, G10, H10, I10, E11, G11, I11, C12, E12, I12, K12, C13,  
   E13, F13, H13, I13, K13 

ZWART:  G9, D10, J10, C11, K11, C14, K14, E16, F16, G16, H16, I16 E18,  
   I18, D20, E20, I20, J20 

GRIJS: E14, F14, G14, H14, I14, E15, F15, G15, H15, I15, E17, I17, E19,  
   I19 
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Doolhof 
Jawel, een heus doolhof. Begin bij de opening linksonder en zorg dat je 
rechtsboven bij de uitgang komt. 
De zin die je in deze route maakt is tevens de opdracht. 
Succes! 
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Speel je eigen Disneyfilm 
Disney, wie is er niet mee opgegroeid? Vandaag krijg je de kans om je eens te 
schitteren in je eigen Disneyfilm, je helemaal uit te leven en je droom uit te laten 
komen.  
Kies een beroemde scene uit een Disneyfilm. Speel deze beroemde scene zo goed 
mogelijk na. Denk aan: 

 Aankleding van de personages 
 Schmink 
 Accessoires  
 Decor 
 Tekst 
 Dramatiek en inleving 

Het filmpje duurt minimaal 30 seconden en maximaal 1 minuut. 
Je begrijpt het wel… posten op onze facebook-pagina met vermelding van je 
teamnaam. 

Natuurlijk willen we direct herkennen om welke film en om welke scene het gaat.  

Inspiratie nodig? 
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Zoek het maar uit! 
 

Zoek de woorden en beantwoord de vraag 

 

  
978 90 5672 308 8 

Pagina Regel Woord Oplossing 

361 11 5 Uit 

19 27 12 welk 
88 6 4 land 

110 31 9 komt 
222 1 11 de 

415/416 38/1 10/1 schrijver 
182 15 8 van 

224 38 6 dit 
547 23 3 boek 

Oplossing: Zweden 
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Nonogram 
Een tip? “Staar je vooral blind op onderstaande opgave!” 
 

 

De uitkomst van dit nonogram en de Japanse sudoku heb je later nodig in het 
kettingraadsel.  
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De Banen 
We zijn nu in Eind, dus snel in natuurgebied Sarsven en de Banen. Het hele jaar 
door kun je er genieten van de vele vogelsoorten en prachtige wandelingen. ’s 
Winters is het één van de eerste plaatsen in Limburg waar geschaatst kan worden 
en waar de IJsmeester steeds weer voor zijn vakkundig oordeel op tv verschijnt. 

Vogeltje wat zing je mooi! 
 

Op de Banen, Schoorkuilen, in De Groote 
Peel en in het Weerterbos kun je ontzettend 
veel vogels vinden en misschien zelfs 
herkennen aan hun roep. 
Dáár zit het hem nu net… 

 

 

 

 

 

 

    

 

1 Kievit 

2 Tjiftjaf 

3 Blauwborst 

4 Putter 

5 Merel 

6 Kraanvogel 

7 Nachtegaal 

8 Roerdomp 

9 Kroet 
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Beroepen 
Beroepen horen bij banen. In onze optiek past onderstaande beroepenvraag hier 
uitstekend! 
Welk beroep hebben de eerste 3 mensen gemeen? 
Wat hebben de andere drietallen gemeen?  

Kapsters 
 

Kasteleins 
 

Voorzitters van 
een harmonie 

Ex-wethouder 
CDA Nederweert 

Werken op een 
basisschool 

Makers 
NederWEET 

Erepenning 
Nederweert 

Prins carnaval in 
2015 

Schilders 
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Semafoor 
Kijk, daar heb je Semafoor, met zijn vriendje Dommel. Een hele leuke 
tekenfilmserie. Semafoor heeft ook een andere betekenis. Welke? Dat moet jij 
uitzoeken. 
Nu we toch op de banen zijn… 
Beeld met samafoor de volgende zin uit, “Dat is van de baan” en maak van elke 
uitgebeelde letter een (leuke) foto. Plak die foto’s hieronder.  
Succes! 
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Wetemans 
 

Óp naar Leveroy. Óp naar misschien wel het meest markante van deze mooie 
plaats, waar ontzettend veel echtparen hun huwelijk gevierd hebben. 
Met de “kaoj schotel” en de goede zorgen van Truus was café-zaal Wetemans dé 
plaats voor een geslaagde bruiloft. 

Skyline 
De skylines in het Nederweertse zijn niet écht bijzonder te noemen. Hieronder 
hebben we er een aantal van buiten Nederweert gezet. Aan jou de opdracht om de 
goede plaatsnaam erbij te zetten. 

 

 

 
 

 

 

  

New York 
 

Maastricht 
 

Rotterdam 

Weert 
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Utrecht 

Venlo 

Eindhoven 

Roermond 

Roosendaal 
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De slimste 
De slimste mens, het slimste team, daarnaar zijn we op zoek. 
Leg jij de verbanden en vind je het juiste woord dat er bij past? 
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Nederweert in oorlog 
De kerk in Leveroy werd op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog nagenoeg geheel verwoest. Alleen de 
betonnen overspanningen, bekritiseerd als “niet sterk 
genoeg” bij de bouw in de twintiger jaren, bleven fier 
overeind. 
We hebben een aantal vragen over de Tweede 
Wereldoorlog in het Nederweertse. 

(Met dank aan Niek en Engelbert) 

1 

Op 15 november 1944 werd voor de 
bevrijding de kerk en toren in Leveroy 
door de Duitse bezetters opgeblazen.  
Wat zei het "Sprengcommando' die de 
opdracht uitvoerde tegen de pastoor? 

“Aber die Kirche passiert nichts" 

2 

Op welke datum kwamen in 1944 de 
eerste bevrijders aan in de Gemeente 
Nederweert? 
 

21 september 

3 

Waar worden de Ospelse oorlogsslacht-
offers uit de Tweede Wereldoorlog 
herdacht? 
 

In het monument op de begraafplaats 
bij de kerk in Ospel 

4 
Waar worden de 54 Amerikaanse sol-
daten herdacht die hun leven verloren 
begin 1944 tijdens de bevrijding van 
Ospel? 

Op het monument aan de 
Plattepeeldijk in Ospel 

5 

Waarvoor gebruikten het Britse en 
Amerikaanse leger de kerktoren in 
Nederweert tijdens onze bevrijding in 
1944? 

Als uitkijktoren  
(om Duitse troepen te observeren en 
artillerie aan te sturen) 

6 Voor wie staat er een herdenkingskruis 
aan de Colusdijk in Nederweert? 

Voor alle vliegtuigbemanningen die 
crashten in die omgeving tussen 1939 
en 1945 
 

7 
Waarom was de gemeente Nederweert 
van strategisch belang in de Tweede 
Wereldoorlog? 

Het Noorder- en de Zuid- Willemsvaart 
en kanaal Wessem-Nederweert 
vormden een natuurlijke barrière voor 
de geallieerde troepen nadat alle 
bestaande bruggen opgeblazen waren 
door Duitse troepen 

8 
In Nederweert Eind staat bij de kerk een 
monument genaamd 'Sporen die bleven' 
Voor wie is dit monument geplaatst? 
 

Voor alle burgers die na een razzia 
weggevoerd zijn om verplicht in 
Duitsland te werken 
 

9 

Waarom stond het waterpeil zo laag in 
de kanalen in onze gemeente tijdens de 
Tweede Wereldoorlog? 
 

Omdat behalve de bruggen ook de 
sluizen waren opgeblazen  
 



 

 
49 

Outrageous 
Met de Piet Naus Memorial en het Outrageous festival is Leveroy absoluut 
outrageous!  
In de gemeente Nederweert zijn behoorlijk wat “outrageous” evenementen. 
We willen van u weten op wélk evenement onderstaande foto’s gemaakt zijn. Om 
het wat moeilijker te maken, willen we ook de datum erbij. 

 

 evenement datum 
1 Festival Mijl op 7 30-mei-19 
2 Krattenfuif 18-aug-18 
3 RaadPop 7-jul-18 
4 Moulin Blues 3-4 mei 2019 
5 Kermis Nederweert 26-aug-18 
6 Korenfestival Paol 60 17-jun-18 
7 Outrageous Leveroy 21-jul-18 
8 D’Indj laeftj! 8-aug-18 
9 Raadproms 5-jul-18 
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Hoorspel 
Een evenement op zich, het maken van een hoorspel. 
Maak van onderstaande tekst een hoorspel en stuur dit als videobestand door 
naar de organisatie. 

De man in het kasteel 

Voorzichtig sluipt de man over het grindpad in de richting van het kasteel. De 
wind waait hard door de bomen. Plotseling staat de man stil, hij kijkt om zich 
heen, hoort hij iets? Hoort hij een bel? Nee, het is geen bel! Misschien is het een 
telefoon? Nee, het is ook geen telefoon. Het is verbeelding, het enige geluid wat 
hij hoort is de wind die hard door de bomen blaast. 

Snel rent de man over het grindpad naar het kasteel en verstopt zich in een 
opening onder de trap. Nu pas merkt hij hoe koud het is geworden, hij begint te 
klappertanden van de kou en wrijft in zijn handen om wat warmer te worden. Het 
zit hem vandaag niet mee, nu begint het ook nog te regenen. 

Voorzichtig kijkt hij links en rechts en sluipt de trap op. In een grote deur van het 
kasteel zit een raam, hij werpt een blik door het raam. Binnen in het kasteel is 
alles stil, voorzichtig duwt hij de piepende deur open. Hij loopt door de geopende 
deur naar binnen en komt in een grote hal. 

Het is angstig stil in het kasteel, het enige wat hij hoort is het tikken van de grote 
klok die onder aan de trap staat. Plotseling begint de klok te slaan, de klok slaat 2 
uur. Hij beseft dat hij niet veel tijd meer heeft. 
Snel rent hij de trap op naar de 1 e verdieping, voorzichtig sluipt hij door de gang 
en blijft staan voor een deur waar een groot hangslot op zit. Hij drukt zijn oor 
tegen de deur en luistert. Hoort hij iemand huilen? Hij hoort het huilen van een 
vrouw. Nu weet hij het zeker, achter deze deur zit zijn geliefde opgesloten. Hij is 
blij dat hij haar op tijd heeft gevonden en er valt een pak van zijn hart! 

De man haalt een dun ijzerstaafje uit zijn zak en binnen een paar seconden heeft 
hij het slot open. Hij drukt voorzichtig de piepende deur open. De beeldschone 
vrouw die op de rand van het bed zit te huilen kijkt op, verdriet maakt plaats voor 
vreugde. Ze staat op en valt haar redder in de armen. Hij drukt haar een tedere 
kus op haar wang. 

Kom mee snel, we hebben geen seconde te verliezen! Hij grijpt haar bij haar hand 
en ze rennen de trap af. Plotseling klinkt er een alarmsirene. In zijn haast loopt de 
man tegen een harnas dat in de gang staat! Ze rennen de trap af, langs de grote 
klok, naar de deur. Er klinkt een schot! Ze rennen door de deuropening naar 
buiten en rennen zo snel als ze kunnen over het grindpad naar de uitgang van de 
kasteeltuin. Als ze in de tuin zijn aangekomen, komen van alle kanten politieauto’s 
aanrijden met gillende sirenes. Ze omsingelen het kasteel! De man en vrouw 
kunnen ternauwernood aan de omsingeling ontsnappen! 

Ze besluiten hun hereniging te vieren door samen naar Nederweert kermis te 
gaan. Ze delen samen een lekstok en maken een ritje in de Turbo Polyp. Eind 
goed, al goed! 
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Maestro, muziek! 
Muziek? Van welk muziekstuk en componist is onderstaand muziekstuk? 

 

Michael Jackson Beat it 

 

 

 

 

 

 

 

Puzzeltje 
 

  

L O R R E 
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Boerenspellen 
We rijden terug over de Houtsberg, een stukje langs de Noordervaart en komen 
aan bij Boerenspellen. Tijd voor enkele spellen. 

Dierennamen 
Maak 10 dierennamen, bestaande uit 5 letters,  uit onderstaand woord. 

Kindercarnavalsoptochtvoorbereidingswerkzaamhedencomitéleden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieren-achternamen 
In welke achternamen binnen de gemeente Nederweert zit een dier verscholen? 
schrijf ze op! 

  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 Beer(en/ens/endsen)   (O)gier 
 (Bur)hen(ne)  Otter(dijk) 
 Gans(ewinkel)  Raaf(s) 
 Haan(stra)  Schol(s/ma) 
 Haas(en)  (S)pauw(en) 
 (‘t)Hoen  Valk(enburg) 
 (de)Leeuw(en)  (de) Vos(sen) 
 Meeuw(s/issen)  (Wilhel)mus 
 (Mee)vis(ser/schers)  Wild(enberg) 
 Mol(lemans/len)  (van de)Zwaan(enveld) 
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Spelregels 
Natuurlijk spelen we volgens de spelregels.  
Maar bij welk bordspel horen onderstaande spelregels? 

1. Je pion moet in de kamer staan waar je een vermoeden uitspreekt over 
verdachte, moordwapen en locatie. 

2. Tunnels zijn speciale routes die eenvoudig te herkennen zijn aan de 
speciale tunnelmarkeringen. De tunnel is speciaal omdat je als speler nooit 
weet hoe lang de route is. 

3. De beschrijver mag niet de woorden op het kaartje noemen of woorden die 
hiervan zijn afgeleid, rijmen of klinkt als – tactieken gebruiken, het woord 
in een andere taal zeggen, verwijzen naar letters in het alfabet of iets 
aanwijzen. 

4. Bij elke combinatie van 3 kaarten stel je jezelf steeds voor elke eigenschap 
apart de vraag: is de variant van deze eigenschap op alle kaarten precies 
gelijk of volledig verschillend? 

5. De burger heeft geen bijzonder gaven. Zij moeten hun overtuigingskracht 
gebruiken om te voorkomen dat onschuldige burgers veroordeeld worden. 

6. Wanneer de speler aan de beurt is moet hij de eerste kaart uit zijn hand op 
één van zijn bonenvelden leggen. Daarna mag hij nog een tweede kaart, de 
kaart die nu de voorste kaart in zijn hand is, op een bonenveld leggen.  

7. Wanneer de worp van de speler mislukt, legt hij zijn bovenste tegel terug in 
de rij. Vervolgens draait hij de tegel met de hoogste waarde in de rij om 
(deze kan de rest van het spel niet meer worden genomen). 

8. Als de speler twee of drie dorpen en /of steden aan de landtegel bezit, krijgt 
hij voor elke nederzetting opbrengsten. 

9. Je start het spel met een autootje met een roze of een blauw staafje erin. 

1 

         

C l u E d o 

    

2 

  

t i c k e t t O r i d e 

     

3 

  

3 0 s e c o n D s 

        

4 

        

s E t 

        

5 w e e r w o l v e N 

         

6 

     

b o o n A n z a 

      

7 

 

r e g e n w o r M E n 

       

8 

 

k o l o n i s t E n v a n c a t a n 

9 

    

l e v e n S w e g 
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Bekende dieren uit tv-programma’s 
Ken je ze nog? Dieren die een hoofdrol spelen op tv? 
We willen de namen van deze sterren weten. 

 

  

1 Clarence (Daktari) 6 Mr.Ed 

2 Hachi (a dogs tale) 7 Kangaroo Jack 

3 Old Yeller 8 Buck (Maried with children) 

4 Whiskey (Flodder) 9 Flipper 

5 Marcel (Friends) 
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Tellen maar! 
Hoeveel cirkels, driehoeken en vierkanten zitten er in onderstaande tekeningen 
verstopt? 

 

 

 

 

 

 

  

12 

92 

79 
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Aerthijsplein 
We komen aan op het Aerthijsplein in Ospel, over twee weken het centrum van de 
wielerwereld en ’s vrijdag plaats van onze finaleavond. Het Aerthijsplein, genaamd 
naar de familie Aerthijs die op deze plek hun boerderij Bi-j Haaze runden. De 
familie Aerthijs heeft de parochie Ospel gesteund met (later kwijtgescholden) 
leningen voor de bouw van de kerk; bijdragen voor het orgel; schenking van een 
klok; schenking van gebrandschilderde ramen; enz. 

Spreekwoorden 
Het Aerthijsplein ligt vol met klinkers. Zoveel zelfs, dat ze uit onderstaande 
spreekwoorden verdwenen zijn. 
Aan jullie de eer om de spreekwoorden mét klinkers te zoeken. 

1 mndtspdmwspldn iemand iets op de mouw spelden 

2 mtvrspln met vuur spelen 

3 lfdmktblnd liefde maakt blind 

4 nspldnnhbrgzkn een speld in een hooiberg zoeken 

5 tnpssnplssnwrdsht
gzkbgnnn 

toen pissen plassen werd is het gezeik 
begonnen 

6 dhtllknvtptjgpsj dae heet lieëlik naeve ut pötje gepisj 

7 stktjrtnntwtrwgsd
ttdkrktj 

staektj eur tieëne neet wieter weg as 
dette deeke reiktj 

8 dnhdrwnt de aanhouder wint 

9 htnKlnhrndndrn het in Keulen horen donderen 
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Kermissen 
Op het Aerthijsplein staat vanouds de kermis in Ospel. Wat kun jij je nog 
herinneren van de kermissen in de gemeente Nederweert het afgelopen jaar? 
We hebben plattegronden en zoeken naar de namen van de genummerde 
attracties. 
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1 Breakdance 6 Aprés Ski - Funhouse 

2 Walking Funhouse 7 Babyflug 

3 Showtime 8 Calypso 

4 StarWars 9 Pusher 

5 Mad Mill 
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Global-Tour d’Oospel 
Natuurlijk, het grootste evenement op het Aerthijsplein. De wielerwereld kent 
fameuze klimmen. Herkennen jullie het profiel van onderstaande hellingen? 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

5 
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6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

   

 

  

1 Cauberg 6 Madeleine 

2 Finestre 7 Muur van Geraadsbergen 

3 Galibier 8 Muur van Huy 

4 Keutenberg 9 Stelvio 

5 l’Alpe d’Huez 
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De Groote Peel 
We hebben prachtige natuur in onze gemeente. Jaarlijks genieten er maar liefst 
375.000 tot 500.000 bezoekers van van Nationaal Park de Groote Peel. De mooie 
wandelingen, de uitkijktoren, Hennis Blaak, ’t Elfde, de knuppelbruggetjes, ruim 
100 soorten broedvogels, jaarlijks veel trekvogels (waaronder de prachtige 
Kraanvogel). Je kunt er wandelen, fietsen, paardrijden maar vooral genieten! 

Woordzoeker 
Duudeljoo zingt zijn lied, duudeljoo zingt zijn lied. Duudeljoo en anders niet. 
(Toon Hermans) 
Tjilp, roekoe, kukeleku, er is veel te horen in de Groote Peel. Onderstaand een 
woordzoeker met vogelgeluiden. Welke zin kun je maken met de overgebleven 
letters? 
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Paardensprong 
 

 

 

 

1 festival 6 angstige 

2 dwangsom 7 barbecue 

3 paraafje 8 imposant 

4 ypsilons 9 Xantippe 

5 kookclub 
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Sommetje 
Maak het sommetje dat bij onderstaande foto’s hoort. 

1  2 

 
 
  

 

 

 

 

3  4 

 

5  6 

 

 

 

 

 

 Naam plaats Bewerking Getal 

1 ‘t Elfde  11 

2 Brug 14 + 14 

3 Sluis 15 X 15 

4 Achtkant - 8 

5 Willem 1 straat + 1 

6 WaterkrACHTcentrale : 8 

  Totaal 46 
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Nederweerter geschiedenis 
 

1 De kunstenaar heeft ???? vormgegeven als een 
geabstraheerd, lopend figuur. In een stijgende lijn, 
fier met het hoofd in de wind met achter zich een 
aantal blokelementen. 
Over wat/wie hebben we het? 

Marie-Ketrien 

2 De esculaap in het traliewerk van de deur van 
restaurant Diverso in de Brugstraat herinnert 
aan de jarenlange medisch zorg vanuit dit 
pand. 
Noem tenminste 5 doktoren die in dit pand 
gevestigd waren? 

van Praag, Hogenhuis, 
van de Kar, Schmidt, 
Jansen 

3 Ken je gemeente vraag: 
Wie mochten de 11e, 22ste en 33ste kolderpin in 
ontvangst nemen? 

11 Giel Bruijnaers 
22 Peter Stultjens 
33 Bjorn Smits 

4 Voordat het bier volksdrank nummer 1 werd, 
stond wijn bovenaan op de ranglijst. 
Bij de verkoop van een huis of boerderij in de 
middeleeuwen werd de overdracht altijd 
formeel bekrachtigd door het geven van een 
kan wijn. Hoe noemde men deze traditie? 

De wijnkoop 

5 Waar en wanneer werd dit jaar het eerste 
Limburgse kievitsei gevonden? 
 

11-3-2019 Peter 
Feijen aan de 
Frenkenbaan 

6 In de 16e eeuw leefde in Nederweert een van 
de meest gewelddadige inwoners die het dorp 
ooit gekend heeft. Hij was geweldpleger, 
stalker, pedofiel, psychopaat, kinderlokker en 
verkrachter in één persoon. Hoe heette deze 
draaideurcrimineel en hoe werd hij uiteindelijk 
gepakt? 

Hans de 
Hoedervanger. Een 
verkracht meisje van 8 
herkende hem bij de 
kerk 

7 Herman Maas (1877-1958) was onderwijzer in 
Ospel. Maar niet alleen onderwijzer, 
hij was ook schrijver. Noem zijn 3 bekendste 
romans. 

De Verstooteling, Goud 
van de Peel, Landelijke 
eenvoud 

8 Wie bouwde de molen op Kreijel en in welk 
jaar gebeurde dit? 

Jan Mathijs Bruekers 

9 Wat was de naam van de molen die moest 
wijken voor aanleg van de Willemsvaart 

Roevenwaerdtmolen 
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Code 
Gewoon omdat we het zo leuk vinden. Zoek het maar uit… 

... -- ... / 

-. . -.. . .-. .-- . . – / 

-. .- .- .-. /  

----- -.... /  

....- ..... ....- -.... ----- ----- -.... ----- 

Succes! 

sms NederWEET naar 06 45460060 

 

 

 

 
Eendje eendje neus 
Ontcijfer dit raadsel maar. 

 

                    

 

 

 

                      
 

 

      

 

 

Een extra joker verdienen? Stuur een appje met ‘hebbes” 
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De boortoren 
We komen aan op een plek waar men het zwarte goud dacht te vinden.  
In 1964 streek hier op het akkerland plotseling het Franse bedrijf Fina neer. Zij 
gingen hier naar olie boren. Het hele terrein werd met hekken afgeschermd.  
Als er geen olie gevonden zou worden, zou alles weer in de oorspronkelijke staat 
worden teruggebracht. Ze hebben tot op 2300 meter naar olie gezocht maar niets 
gevonden. Net zo snel als ze gekomen waren, zijn ze ook weer vertrokken. 
Op dát terrein heeft “Peter van Kelders” zijn autosloperij en bromfietsmuseum 
gevestigd.  
Google op “boortoren Ospel museum” en je vindt enkele prachtige reportages. 

 

Museumstukken 
Wie weet heeft Peter’s ze in zijn museum, de spullen die jij voor ons bij elkaar 
moet zoeken. Lever ze bij het kwisboek, in de goodiebag, in. 
Indien gewenst, bezorgen we ze bij je terug. 

Bij Peter krijg je ze niet, ga ze zelf maar zoeken in je kelder of op zolder. 

 Diskette 
 Gulden 
 Cassettebandje 
 Tol 
 Klaparmband 
 Smurfensnot 
 Springveer 
 Plakhand 
 Koosh bal 
 Prinsenboek Jumbo: foto’s 82-83-84 (mogen ingeplakt zijn) 

 

 

 

 

Puzzeltje 
 

  

  d e n k e n 
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Bijzondere auto’s 
Al vind je in het museum bijzondere zaken, deze vind je er niet. 
We zoeken merk en type van deze bijzondere types. 

 

 

1 Reliant Bond bug 6 Simca Matra Bagheera 

2 NSU Prinz 7 DAF Strandwagen 

3 Ford Anglia 8 Piaggio Apé 

4 Wartburg 311 9 Holden 48-215 

5 BMW Isetta 
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Kettingopdracht  
Nou, voor de echte freaks de kettingopdracht. 

Met de uitkomst van de Japanse puzzel en het nonogram zou je onderstaande 
reeks moeten kunnen oplossen. 

Heavy stuff! 

 

Gegeven is de volgende reeks; wat is de uitkomst van onderstaande som? 

 

E d d F a b G H I J K L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z  

 
NEdERWEET x FEEST = ? 

 

  +  
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Klus geklaard? 
We hopen dat jullie een fijne dag hebben gehad. 
Fijn door een pittig kwisboek, maar vooral fijn door gezellig samen daaraan te 
werken. 
Speciale, hilarische momenten mogen jullie absoluut met ons delen! 

Enkele aandachtspunten: 

 De inleverplaats wordt nog medegedeeld aan de captain. 
 Inleveren kan tot uiterlijk 21:00u, daarna strafpunten. 
 Lever bij het kwisboek in: 

  eventuele maak-opdrachten 
  eventuele opdrachten die je niet ter plekke hebt moeten inleveren 

 Voorzie alles duidelijk van je teamnaam! 
 Lever je jokers in! 

 

We gaan 2 weken hard werken om een eerste uitslag te maken. 
Met die uitslag spelen we op vrijdag 2 augustus in de feesttent van Global-Tour 
d’Oospel nog enkele korte spellen, om zo tot de eindwinnaars en de prijsuitreiking 
te komen. 
 
Tót vrijdag 2 augustus,  

 

We hebben met plezier aan deze kwis gewerkt. Mochten jullie tips hebben, zouden 
we die graag vernemen. Het beste kun je dit via ons contactformulier op de 
website doen. 

Team NederWEET 
 
Bas Geuns   Ed Vossen  Emmy Verheijen   
Nicole vd Moosdijk  Sandra Bos  Willem Franssen 
Henk van Geleuken José Claessens-Bongers(ontbreekt op de foto) 
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Sponsoren 
 
NederWEET wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

Wilt u ons (als bedrijf) steunen om de pot voor de goede doelen te vergroten, 
zouden wij, maar ook de goede doelen, hier bijzonder blij mee zijn! 

 

 


