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Voorwoord 
 

Beste spelers, 

Leuk dat jullie meespelen met de allereerste editie van NederWEET! 

Het was een hele klus om NederWEET op poten te zetten. Welke categorieën, hoeveel vragen, hoe pittig mogen 

ze zijn… We waren er niet zomaar over uit. 

We hebben geprobeerd een mooie mix te maken met kennisvragen, opzoekvragen, 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. 

Breng jezelf en/of anderen nimmer in gevaar en respecteer de verkeersregels! 

Stuur je kinderen weg, denk dan ook aan hun veiligheid! 

 

Met je team ga je vandaag de uitdaging aan om zoveel mogelijk punten te scoren met deze quiz. Omdat het 

nakijken van de Quizboeken een hele opgave is, hebben we NederWEET 2 weken vóór de finale gepland. 

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. 

Omdat de speeltijd beperkt is, raden we je aan eerst de vragen en opdrachten uit categorieën te kiezen die je het 

meeste liggen. Het is verstandig om de opdrachten te verdelen. 

Op vrijdag 3 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 bovenal succes! 

 

 

Het team van NederWEET 

  

http://www.nederweet.nl/
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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 quizdag opdrachten doorgeeft. Dit kan per whatsapp, via de 

website 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. 

Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vele vragen over Nederweert staan er ook andere doe-vragen tussen 

en opdrachten waarvoor men de deur uit zal moeten om het antwoord te vinden.  

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 dorspquiz. 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 op onze website: 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 21 juli 2018 van 20:00u tot 21:00 op de volgende locatie: 

   5117951    547195 

Juiste wijze wil zeggen: Alle bladzijdes van het Quizboek moeten in de originele volgorde in de snelhechter zijn 

teruggeplaatst. De antwoorden dienen leesbaar en eenduidig ingevuld te zijn. Slecht leesbare antwoorden 

worden niet nagekeken. 

De teamcaptain moet de foto’s en filmpjes zaterdagavond 21 juli 2018, vóór 21.00 uur, hebben doorgestuurd 

naar het volgende nummer 06 45306257.  

De foto’s en filmpjes moeten gecodeerd zijn met de code die bij de opdracht staat. Niet gecodeerde foto’s en 

filmpjes worden niet meegenomen in de beoordeling. 

Andere zaken die ingeleverd moeten worden met het Quizboek dienen goed verpakt te zijn en moeten voorzien 

zijn van je 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 3 augustus 2018 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!  

http://www.nederweet.nl/
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Ken je gemeente 
 

Markant, maar wáár? Gevelstenen 
In de gemeente Nederweert vind je nogal wat huizen met een gevelsteen. 

Wat willen we van jullie weten? 

In welke straat of op welk plein kun je onderstaande gevelstenen vinden? 

 

  Past. Maesplein Kerkstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerkstraat   O.L.Vrouwestraat   

       

       
       

       

       

  Kerkstraat Heerweg 

 

 

 

 

 

 

 

 Herstraat   Waatskamp   

       

       

       

       

  Aerthijsplein Milderspaat    

       

       

       

       

       

       
 Kerkstraat   Strateris 
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Markant, maar wáár? Opvallende huisnummers 
Bijzondere huisnummers geven kleur aan het straatbeeld. 

Zijn deze huisnummers kleurig genoeg om ze te kunnen vinden? 

In welke straat of op welk plein kun je onderstaande huisnummer vinden?  

 

  Korenbloemstraat Irenestraat 

 

 

 

 

 

 

 

 Houtberg   Leeuwebekstraat   

       
       

  Schummel Schansstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 Pannenweg   Klumpenstraat   

       

  Dr.Janssenstraat Ahrensburgerstraat    

       

       

       

       

       
       
 Aluminiumstraat   Meester Schakenhof  
       

       

  Máximastraat Clausstraat    
       

       

       

       

       

       

       

 Veenring   Lindenstraat 
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Bijnamen 

We hebben allemaal wel eens van ze gehoord.  

De verhalen over hen zijn prachtig, humoristisch en vaak bijna niet te geloven. 

Maar hoe staan of stonden deze personen ingeschreven bij de burgerlijke stand? 

 

Victor Trouwen 

 

 

Sjef Kierkels 

 

 

Jan Hendriks 

 

 

Maria Catharina vd Bogaert 

 

 

Willem van Keulen 

 

 
Peter Tindemans 

 

 

H. Nuyens 

 

 

Hendrik Raemaekers  

 

 
Perjân Adriaens 

 

 

Cis van Diepen 

 

 
Voermans 

 
 

 

Joep Caris 
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Vrolijke vrienden 
Vastenaovuntj, vastelaovuntj, carnaval… 

Hoe we dit volksfeest noemen doet er niet zo toe.  

Bij elke carnavalsvereniging gaat ieder jaar een nieuwe prins voorop in de strijd. 

Wat hebben onderstaande prinsen gemeen? 

 

 

 
 

   Alle vier de prinsen waren niet alleen Prins Jan, maar ook nog Prins Jan II
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Nederweert, 24 uur per dag in beweging 

Hieronder zie je koppen van berichten die in de media verschenen zijn. We hebben steeds een woord 

weggelaten. 

Dát woord willen we natuurlijk graag van je weten. 

Koppen van artikels op Nederweert24 

The Electrophonics 

 

 

Festeynderoptocht 
 

 

Leveroy 

 

 

Stokershorst 

 

 

Dionne Nijsten 

 

 

Nederweert-Eind 

 
 

ruim 120 rupsen vd Koninginnepage 

 
Olaf 

 

 

Bling-Bling 

 

 

stichting Exciting Dreams 
 

 

Ereboog 

 

 

Sexclub 
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Even op mezelf…   

  
Ook in de Nederweerter horeca kun je jezelf even terugtrekken, even rustig zitten, even doen wat nodig is. 

Wat willen we van jullie weten? 

In welke uitspanning vind je deze toiletten? 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Diverso Atlantis 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 De Prins Café zaal Wetemans 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  La Place (wegrestaurant)  Het Verschil 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
       Bi-j Le Nie      De Kleine Winst  
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In the Picture  

Foto-opdrachten met kinderen in de hoofdrol 
Maak een stoepkrijttekening op het Raadhuis-, Lambertus-, Aerthijs- of Gerardusplein en 

fotografeer deze. Tekening minimaal 1,5 x 1,5m. 

1. De stoepkrijttekening 

2. Film de penalty van Cruijff en Olsen, uitgevoerd door kinderen 

3. Bouw een zandkasteel en fotografeer het. 

4. Een foto van Bassie en Adriaan in een komische situatie. 

5. K3 Mamasé (de hoes van de cd) 

 

De foto’s app je, vanuit de telefoon van je captain, naar het centrale nummer met vermelding PICT1 1-2-3-4-5 

Legendarische platenhoezen / Bands / Beroemdheden 
Maak met je groep een foto waarop je een beroemde platenhoes “naspeelt”. 

Welke hoezen willen we zien? 

1. The Beatles; Abbey Road 

2. De hoes van Queen II 

3. De hoes van Breakfast in America 

4. Dé foto van John en Yoko 

5. Groepsfoto van The Village People  

voor de kerkdeur 

De foto’s app je, vanuit de telefoon van je captain, naar het centrale nummer met vermelding PICT2 1-2-3-4 

 

Andere foto-opdrachten 
1. Een groepsfoto in de lift 

2. Pyjama-party op het plein (minimaal 15 personen) 

3. Een groepsfoto met zoveel mogelijk opblaas-attributen 

4. Fotografeer een vlieg 

De foto’s app je, vanuit de telefoon van je captain, naar het centrale nummer met vermelding PICT3 1-2-3-4 

 

On the move 
Wandel of rijd met de app Strava of een soortgelijke app 

een dier, zoals in het voorbeeld hiernaast.  

Het dier moet in de gemeente Nederweert gemaakt 

worden.  

 

Het screenshot app je, vanuit de telefoon van je captain, 

naar het centrale nummer met vermelding PICT4  
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Aardrijkskunde / De hort op 

Vlieg er eens uit! 
We hebben met een reis om de wereld gemaakt en zijn op de meeste vreemde plaatsen geweest.  Weten jullie 

wat bij elkaar hoort? Zet de juiste code bij de vlag. 

JF BL GF PQ FE D3 QM HM BI CM 

           

België (JF)                   Brunei (BI)             Cambodja (FE)          Malawi (QM)             Panama (CM)         

           

Seychellen (HM)        Oman (GF)            V ietnam (BL)    Saint Kitts en Nevis Djibouti (D3) 

            (PQ)         

   

Van A tot Z 
Fotografeer vijf straatnaamborden in de gemeente Nederweert. Alle letters van het alfabet moeten minstens één 

keer te zien zijn op de foto’s.  

Helaas is de gemeente Nederweert geen straatnaambord met de letter Q rijk, deze krijgen jullie van ons cadeau. 

Er moet minstens één foto in Nederweert, één foto in Ospel en één foto in Nederweert-Eind zijn gemaakt. 

De foto’s app je, vanuit de telefoon van je captain, naar het centrale nummer met vermelding AK 

 

 

 

 

  



                               De léukste kwis in Nederweert 

       14 
 

NederWEET jij het? 
 
De fastfoodketen McDonalds kom je overal ter wereld tegen. Maar welke hoofdstad heeft geen McDonalds?  
         Montpellier, Vermont 
 
Hoe heet de enige zee op onze wereldbol die geen enkele kustlijn heeft?  
         Sargasso Sea 
 
Er zijn drie landen die omringd worden door maar 1 ander land en die niet aan zee grenzen.  
Welke landen zijn dit?       Lesotho, San Marino en Vaticaanstad 
 
In dit land ligt meer dan de helft van alle natuurlijke meren in de wereld. Een indrukwekkende negen procent van 
het land is bedekt met zoet water.  
Over welk land hebben wij het?     Canada 
 
Welk schiereiland heeft als letterlijke vertaling ‘vlakte van de Poolvossen’?  
         Melrakkaslétta, IJsland 
 

Hoe heet de ontworpen kunsttaal, met 850 woorden, die bedoeld is als wereldtaal?  
         Basic English 

 

 

Wat staat er dan toch? 
 

ჩემოდანი  koffer 

პასპორტი  paspoort 

პირსახოცი  handdoek 

სათვალე  zonnebril 

ჟურნალი  tijdschrift 

ფოტოკამერა  fotocamera 

ფანარი  zaklamp 

სამზარეულო ჭურჭელი  keukengerei 

საფულე  portemonnee 

ნავიგაციის სისტემა  navigatiesysteem 

 
Beetje pittig, de taal is Georgisch. (Knappe mensen daar in Georgië)  
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Islands in the sun? 
We zoeken de naam van onderstaande eilanden.  

Hou je er rekening mee dat de afbeeldingen gespiegeld kunnen zijn? 

  

  

  

  

 

 

 

Bonaire Jamaica Ierland 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Madagaskar    Palm Islands    Sardinië 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tenerife (gespiegeld)   Cuba      Texel  
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In ut plat 

Welk lied vertaalden we? 
We hebben songteksten vertaald. Wat willen we van jullie weten? 

De artiest(en) die het uitbracht(en) en de oorspronkelijke titel. 

 

 

Ut es ut oug vanne tijger, ’t es de droum van’t gevecht 

‘t es un risico vörre oetdaging van oos rivaal 

  

  Survivor – Eye of the tiger 

 

 

Probeertj ut van miene kânt te zeên.    Mot ich verder kalle totdet ich neet door kân gaon 
Zoeëlang as dejje ut van eure kânt zeetj     Loupdje ut risico dejje wetj det oos leefdje rap over zal zeên 
Vae kinne d’r oetkoome  

       The Beatles – we can work it out 

 
 
Kom en gaotj met mich me-j 
Naor ut hoeës van oos pap  

        Les humphries singers – to my fathers house 

 
 
Dich bis haard, haard, haard, haard, meuluk 
Desse haard bist, handj inhandj umdesse d’r goôd oet zuuest 
Dich bis un haarde mooder, dich bis un nivo gewoôre 
Meuluk, kiek hoe dien vêl schientj 

       Daddy Yankee – Dura  

 
 
Ich bin gemaaktj um van dich te haoje schatje 
Dich bis gemaaktj um van mich te haoje 

       Kiss -  I Was Made For Loving You 

 
 
Wetse nog we-j det vae vreuger woôre, saame veule en alles geluive 
Mien leefdje heêt mich gezagtj, det vae allebei druimers woôre 
Jong leefdje inne zon, veuldje as miene redder, miene geist dae ich dich goôf 
Vae woôre nog mer net aanne gang 
Tot mérge, bliftj de miene!   

        Spice girls – Viva forever  
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On the road I invented, just in time perhaps 
When I turn I expect,  
that the way to go there, also can be the way back    
  Lex Uiting – Nao t zuuje 
 
 
Ze kinne mich neume waat det ze wille. Neumtj mich unne flarus 
Gae kintj mich neume waat dejje wîltj, mer det zal mich neet verangere. 
Ut meektj mich gewoeën gein böl oet waat det de werreltj zeêt, Ich gaon ut haale 
Ze kinne mich neume waat det ze wille, dus waat as det ich unne wous bin? 
  lost frequencies -  crazy 
 
 
Ich laef mien laeve wi-j det ich det wil, ich meu-j mich auch neet met eeme angers 

Ich laef mien laeve wi-j det ich det wil, laotj mich gaon, veurdet ich toch verânger 

  Andre Hazes – ik leef mijn eigen leven  

 

Ich gaon nergus haer en ich gaon rap 
Ich zoôj un plaats motte vinge um te gaon ruste 
Ich zoôj un plaats motte vinge wao det ich deeznacht miene kop neer kân legge 
  Douwe bob – Slow down  
 
 
This is the end, that closes the door 
There are no words for this 
  Johhnie Hoes – dit is het einde 
 
 
Hold me just once and don’t let me until I forgot everything 
Be silent or say soft, it ‘ll be all right, how many days it may take me 
  Neet oet Lottum – hald mich ens vas 
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Wat bedoelen ze nou? 
 

Volkswijsheden, we hebben er al veel gehoord. Vooral smeuïg als ze in het dialect in een spreekwoord zijn 

gegoten. Maar wat bedoelt men ermee? 

 

Un vette keuke, un mager testemênt  Wie weelderig leeft laat weinig na 

 

Dae véltj um wi-j un keutelemang   Hij verandert snel van mening 

 

Staektj eur tieëne neet wieter weg as dette deeke reîktj 

       Niet meer willen als je aan kan 

 

Det es blaffe tege eure eige scheêm  Dat is vergeefse moeite 

 

Dae es neet van poppelappe   Dat is een kordaat iemand 

 

Dae sondigs wêrktj, heêt noeëts gedaon  Zonder goede planning kom je nergens 

 

Gae zootj d’r Îngelse zin van krieëge  Je zou er een slecht humeur van krijgen 

 

Dae wetj wannier dette un oondj mot schelle 

        Hij wekt op het juiste moment medelijden op 

 

De meiste mén vinge eur vraw in ut begin ut îndj. 

         Liefde maakt blind 

 

Ut luîptj in ut hoeëshaoje verkieërtj, as de hin krejje lieërtj 

         Er kan maar één kapitein op een schip staan 

 

Dae gieët met un geschéldj stékske heivers 

        Hij wordt met lege handen naar huis gestuurd 

 

Slum hinne legke eur ei-jer inne neêtele 

         Een voorzichtig mens geeft zich nooit helemaal bloot 

 

Moêle en in de bòks schiête, kujje zittendjes.  

        Opscheppen en niets presteren 

Dae es van vuure siême en van achtere slup. 

        Die is niet erg slim 
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Gae motj mich neet in miêne kraom schiête vuur det ich oetgewînkedj bin. 

       Je moet niet zo ongeduldig zijn en wachten tot ik klaar ben 

 

Ziêne slaopkameraod wegbreenge.  

       ’s Morgens naar de W.C. gaan 

 

Hae leutj zich geine boeënestaak op ziêne kop schêrp maake.  

       Die krijg je nooit kwaad 

 

Gae mótj e vet vêrreke neet zien gaat smieëre 

       Aan iemand die genoeg geld heeft hoef je niets te geven 

 

Asje ’n ków wiltj mêlleke mójjen uch bukke 

       Daar moet je wel iets voor over hebben 

 

Gauw, vingtj mer vluuëj  

       Ja ja, maar kalm aan 

 

Geliêk vieë lektj zich  

      Personen van eenzelfde stand of beroep beschermen en helpen elkaar  

 

Met  hoeëg hieëre esj slecht körse aete’ 

       Tegen hoge heren is het slecht vechten 

 

Inne Pieël kiekdje neet nao eine törref  

       Waar genoeg van is hoeft men niet zuinig op te zijn 
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BEESTENBOEL 
 

Wat weet jij….? 
Welke bewering over de zwarte mamba is niet juist? 

Omcirkel de juiste. 

1. Jaarlijks sterven ongeveer 1000 mensen door een beet van een zwarte mamba (M) 

2. Na een beet van een zwarte mamba overlijdt een mens zonder tegengif na twee uur (R) 

3. De zwarte mamba dankt zijn naam aan de zwarte binnenkant van zijn bek (L) 

4. De zwarte mamba komt voor in India, Thailand, Myanmar en Cambodja (P) 

Welke bewering over de keizerspinguïn is niet juist? 

1. Het vrouwtje legt na het paren één ei, dat het mannetje vervolgens uitbroedt (U) 

2. Het vrouwtje braakt een maaltijd op voor haar pasgeboren kuiken (S) 

3. Het mannetje beschermt het ei negen weken lang in zijn warme broedbuidel (N) 

4. Keizerspinguïns eten vooral winterkoninkjes en poolwespen (G) 

Welke beweringen over grote beesten is niet juist? 

1. Nijlpaarden zijn nauwer verwant aan walvissen dan aan neushoorns of olifanten (W) 

2. Een rode reuzenkangaroe kan een topsnelheid van 71 km/uur bereiken (O) 

3. Mannelijke zeeolifanten zijn drie keer zo zwaar als hun soortgenoten (E) 

4. De zeekrokodil heeft de sterkste beet van alle dieren. Drieënhalf keer zo sterk als een tijgerbeet. (K) 

Welke bewering over varkens is juist? 

1. Bij warm weer gaan varkens flink zweten (I) 

2. Varkens nemen een modderbad om af te koelen (E) 

3. Varkens hebben uitstekende ogen (A) 

4. Varkens horen minder goed dan mensen (T) 

Als je de letters van bovenstaande antwoorden door elkaar husselt kun je een dier maken. Welk dier kun je maken 

van de letters van de goede antwoorden?       Geep 

 

Dierengeluiden 
Welk dier hoort bij dit geluid? NederWEET.nl 

1.  Ezel 

2. Kameel 

3. Kalkoen (en kinderen) 

4. Pauw 

5. Zee-olifant 
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Knutselen 

Je ziet hier een tekening van de zeer zeldzame zee-

adubij.  

Knutsel zo’n fantasiedier waarin minstens de 

kenmerken van 5 verschillende dieren te zien zijn.  

 

Bedenk er bovendien een mooie naam bij! 

Jouw kunstwerk lever je in bij het vragenboekje. 

 

 

 

 

Letters husselen 
Welke dierennamen kun je maken van deze plaatsnamen? 

      In Tolfa (Italie) OLIFANT            Trom-Agan, (Rusland) MANTAROG           Bilikore, India KOLIBRI   

 

      La Pointe (USA) ANTILOPE                            Kéléma (Guinee)  KAMEEL                Borac (Tsjechië) COBRA 
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Aapjes kijken 

Welke dieren zijn dit? Let op; hoe specifieker de naam, hoe meer punten. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Nijlpaard             Afrikaanse olifant                            Zwarte panter 

            

     

  

  

  

  

  

Malteser                Luiaard                      Komodovaraan 

      

    

  

  

  

  

New forest pony     Lederkarper           Koboldhaai 

     

    

  

  

  

  

  

Tasmaanse duivel         Zebravink                Tarsier 

 

 

 

 

 

 

 

Duroc varken     Zuidelijke giraffe    Zeearend 
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Beestenweetjes 

 

Als je een vogelbekdier  in het wild tegen het lijf loopt, op welk werelddeel ben je dan?  

  Australië 
 
Welke grote, gevaarlijke en giftige hagedis komt op maar  
een paar Indonesische eilanden voor?  Komodovaraan 
   
 
Hoe heet de poes van Jip en Janneke?    Siepie 
 
De film ‘Finding Nemo’ gaat over de zoektocht naar de vis Nemo.  
In welke plaats is Nemo in de film te vinden?  Sydney 
 
Welke vogel was 100 gulden waard?    
   Snip 
 
Wie is sneller:  
een haring, een haai, een haas of een hazewindhond?  Hazewindhond 
 
In welke dierentuin staat de giraffe  
uit het liedje van Dikkertje Dap?   Artis 
 
Wat voor soort vogel is de vogel in Pluk van de Petteflet?  Krullevaar 
 
Welk soort dier is King Julien XIII?  Lemuur 
 
 
Met welk dier staat onze held Freek op de foto? 
 
 

         Pijlstaartrog          Ringstaartmaki         Sidderaal 
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Woef woef 
Welke hondenrassen zie je hier? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  
 
 
 
 

 Cane corso Afghaanse windhond Franse poedel 
 
  Griffon Bruxellois Peruviaanse naakthond Rottweiler 
 
  Kanänhond Zwitserse witte herder Dwergschnauzer 
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De innerlijke mens 

Waar eet je het? 
 
        Foto’s van gerechten. 
        Bij welke eetgelegenheid in het Nederweertse  
        hoort het gerecht?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  De Dorpsherberg      Bi-j Siem 
  

  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  

Diverso        ‘t pannetje 
 
 

 

Subway        Florence 
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       NederWOORDzoeker 
 

Zoek de 16 woorden in deze woordzoeker. 

Welke vraag komt uit de puzzel?  Wat is het 

antwoord? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        De vraag:    De gevonden woorden zijn allemaal  
 

Het antwoord?  kazen 

 

Welk gevonden woord hoort niet in het rijtje thuis?  gekonfijt  

 

Cocktailmania 
 

Welke 3 cocktails kun je maken van de volgende ingrediënten?  

Welke ingrediënten blijven er over?  

 

Tequila   Jus d’orange   Kokosmelk  Citroensap  

Bessensap  Witte rum   Cointreau   Safari 

Ananassap  Champagne   IJs     

De cocktails:         Welke ingrediënten zijn over? 

 

Margarita       Bessensap 

 

Pina Colada       Safari 

 

Mimosa 
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Dialect in het eten 
Hoe noemen we deze “platte” gerechten, gebruiken of dranken in het ABN? 

Avvekaot  advocaat 

Bógget/ Bógges  boekweit 

Borssókker bruine kristalsuiker / kandijsuiker 

Brokkele kruimelen 

Faa’nes (ook Faames) honger  

Feêpe  glaasje bier drinken 

Hotsele  het schiften van melk 

Huitkieës  zult 

Keêtelkestâmp  stamppot van raapstelen 

Kerboêt  balkenbrij 

Krujje  kruiden 

Megrien  margarine 

 

Etensraadsel  
Het Sushi restaurant serveert sushi in porties van 6, 9 en 20.  

Het sushi restaurant serveer alleen hele porties sushi.  

 

Welke is de grootste hoeveelheid sushi die niet besteld kan worden in het restaurant?  

(die niet in de sushi porties geserveerd wordt)    43  

 

Even winkelen 
Bij welke winkel is het product het goedkoopste vandaag?  

Zet een kruisje in het betreffende vakje..  

 

  
Product 

Jumbo Jan Linders 
Coop 

Phicoop 
Emté 

Knorr wereldgerechten 
Lasagne Bolognaise 191gram. 

    

Pink Lady appels 1kg.     

Dr. Oetker kloppudding 
aardbei 74gram. 

    

Hak appelmoes 360 gram     

Croma voor bakken & braden 
250 gram 
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Wat gaan we maken? 
Welk gerecht kun je maken met álle onderstaande ingrediënten?  

 

basterdsuiker  vanillesuiker  eieren   bakpoeder  

boter   bloem   melk   

 

Maak iets lekkers van deze ingrediënten.  

(en neem dit mee bij het inleveren van het boekje….)     Wafels 

 

 

Woordslinger 
Maak een zo lang mogelijke woordslinger van groente en fruit door steeds het volgende woord te beginnen met 

de letter waar het vorige woord mee geëindigd is. Je mag ieder woord maar 1 keer gebruiken. 

Voorbeeld met dieren: Beer – Ree – Ekster – Ratelslang – Gorilla ………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nóg even winkelen 
Ga naar een supermarkt en koop voor €2,50 zovéél mogelijk verschillende producten.  

(Een pakje met 50 kauwgums is één product) 

Alle producten dienen op één kassabon te staan, die niet je hieronder vast. 
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En dan willen we u dit nog vragen 
 

Van welke horeca gelegenheid binnen de gemeente Nederweert Diverso 

dateert het pand uit 1857?  

 

Welke horeca gelegenheid wordt gerund door moeder en dochter?  Theeschenkerij Hof van Schoor 

  

In welk restaurant was vroeger een café en  Bi-j Siem 

een kruidenierswinkel gevestigd?   

 

Welke horecagelegenheid werd als boerderij gebouwd door een  Daatjeshoeve 

rijke industrieel en vernoemd naar zijn vrouw?  

 

Bij welke horecagelegenheid past deze zin: Laten we vieren, proeven,  Bi-j Siem 

proosten, prikkelen, pionieren, gedenken, toosten. 

 

Welk stofje komt vrij in je hersenen als je chocolade eet? Endorfine 

 

Van welke cactussoort wordt tequila gemaakt?  Agave 

 

Op welk snoepgoed stond als eerste een streepjescode?  Kauwgum 

 

Hoe wordt de wittige uitslag die op chocolade kan zitten genoemd? Vetbloem 

 

Hoe worden Italiaanse bitterkoekjes genoemd? Amaretti 

 

Uit welk land komen poffertjes oorspronkelijk? Frankrijk 

 

Wat is het minimum alcoholgehalte bij likeur? 15% 
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Geschiedenisvragen 

Raad je plaatje
 

Afgebeeld is de Brugstraat in 1920. 

De echte vraag is: Wat was de functie van het kleine gebouw geheel 

rechts op de foto? 

 Brandspuitenhuis/kazerne 

 

Welke gebouw is dit? 

 

 Voormalig bejaardenhuis 

 

Welke straat is dit? 

 Brugstraat 

het tweede huis rechts is Ijssalon Florence 

 

 

Wat was de volledige naam van de huisarts, dichter en musicus die in dit huis 

woonde? 

 

 Dokter Schmidt 

 

 

Deze dans- en concertzaal was 100 jaar geleden beroemd in verre omstreken. In 

welke straat lag dit gebouw en wat was de naam? 

 Zaal Prins Hendrik 

  Smisserstraat 

 

Wat is het grijze gebouw rechts op de foto en waar ligt het?  

 

 Groene Kruisgebouw Leveroy 

 

 

 



                               De léukste kwis in Nederweert 

       31 
 

 

Welke functie had dit huis aan het kanaal? 

 

 Fouragehandel / Boernbondszaal 

Aan welke straat stond deze school? 

 

 Lochtstraat, Ospel 

 

   Wat was de naam van deze kapel? 

 

 St.Rochuskapel 

 

 

 

Van welke kapel is dit interieur? 

 Interieur kapel van Stokershorst 

 

Welke straat is dit? 

      Kapelaniestraat 

 

 

Waar stond deze bekende friture 

en hoe heette deze in de volksmond?  Jan de Waal 

       Budschop 

 

Waar stond deze boerenleenbank? 

 

      Leveroy 

 

 

 

 

Dank aan Alphons Bruekers, Stichting Geschiedschrijving Nederweert (SGN),  

voor het beschikbaar stellen van de foto’s. 



                               De léukste kwis in Nederweert 

       32 
 

Elk dorp in Nederland heeft zijn eigen kerk. In Nederweert is dat de Lambertuskerk.  
Jarenlang hebben historici gedebatteerd over de daadwerkelijke ouderdom van de Nederweerter toren. 
Tegenwoordig is iedereen het er over eens dat de torenbouw op de feestdag van Sint Margreet 
begon. 
In welk jaar werd de 500 e verjaardag van de Lambertustoren gevierd? 
 
1967 
 
Het was groot landelijk nieuws in 1937: de mysterieuze verdwijning van een bekende Nederweertenaar. 
Dagbladen in het hele land en zelfs de nationale radio schonken aandacht aan de vermissing.  
Stukjes en beetjes van het spannende verhaal zijn bekend maar een sluitende verklaring voor deze ‘cold case’ is 
na 80 jaar nog steeds niet gevonden. 
Wat is de naam van de inwoner van Nederweert die in 1937 op mysterieuze wijze verdween en wat was zijn 
beroep? 
 
Bert van Roy, schoenmaker 
 
Veel van de café’s in Nederweert betrokken tot 1947 hun bier van “De Pelikaan”, een van de zes brouwerijen die 
het dorp rijk was. Waar lag deze brouwerij en wat is de naam van de brouwer? 
 
Hoek van de Kerkstraat en de Paulus Holtenstraat     
 

De brouwer was Hobus 
 
Ooit was het landschap van de Groote Peel in Ospel een weidse vlakte met kilometers ver uitzicht.  
De lichtglooiende hogere delen waren slechts begroeid met heide en werden begraasd door schaapskuddes.  
In 1949 werd door de legendarische Ospelnaar Graad van Deursen een opzienbare ontdekking gedaan 
in de Peel. De vondst werd groot nieuws in de regio en provincie.  
Wat heeft Graad van Deursen in 1949 gevonden in de Peel? 
 
Een boom van 20 meter lang 
 
De muziekband “Rowwen Hèze” van Jack Poels geniet grote bekendheid. De groep noemt zich naar Christiaan 
“Ruwe” Hesen, een legendarische persoon die rond 1900 leefde in de Peelstreek. Nederweert kende in die jaren 
zijn eigen “Rowwen Hèze”. 
Hoe heette hij in Nederweert en hoe kwam hij aan zijn bijnaam? 
 
“Rowwe Guul”. Wilhelmus (Guul) Vullers, smid en caféhouder in de Kerkstraat.  
 
Zijn bijnaam dankte hij aan zijn onorthodoxe drank- en taalgebruik en zijn verstoringen van de openbare orde. 
 
 
Carnaval is een goed bewaarde traditie in Nederweert. Al sinds het begin van de vorige eeuw wordt er carnaval 
gevierd. De carnavalsgezet is niet meer weg te denken. Inmiddels heeft elke kern zijn ‘eigen ‘ gezetje. 
In welk jaar verscheen de eerste editie van de Pinmaekersgezet en door wie werd deze uitgegeven. 
 
1930 
 
uitgave door drukkerij Van Deursen 
 
Dank aan Alphons Bruekers, Stichting Geschiedschrijving Nederweert (SGN)  
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De kinderen aan de bak 

Gotta catch’em all 
Vang 10 verschillende Pokémon met de app Pokémon go.  

Maak hiervan een screenshot en laat de captain dit appen naar de organisatie (code POk). 

De Pokémon moeten op 21 juli 2018 zijn gevangen binnen de gemeente Nederweert. 

 

Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan 
Dit wordt alliteratie genoemd oftewel beginrijm. Alle woorden in de zin beginnen met dezelfde letter. 

Maak zélf een (kloppende) zin van minstens zes woorden waarbij dit beginrijm wordt toegepast.  

Voor ieder woord extra krijg je bonuspunten. 

 

 

 

 

 

 

Kleuren 
zwart:  

2, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 26 

30, 31, 35, 36, 40, 41, 45, 46, 50, 51,  

52, 53, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68,  

69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 86,  

87 

rood:  

54, 55, 56, 57, 65, 66, 93, 94, 97, 98 

blauw:  

33, 38 

 

Welk dier zit hier verstopt?  

 

 

Een uil 
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Op schoolreis 
Drie kinderen uit verschillende groepen gaan op schoolreis. Iedere groep heeft een afgesproken plek in de bus. De 

kinderen hebben al bedacht in welke attractie ze eerst gaan. 

 

 

Aanwijzingen: 

• Eén van de kinderen zit in het midden van de bus en wil eerst in het reuzenrad. 

• Het kind uit groep 7 zit niet voorin in de bus. 

• Het kind uit groep 8 wil eerst in het spookhuis. Dat kind heet geen Levi. 

• De naam van het kind dat in de achtbaan wil beginnen komt in het alfabet na die van het kind uit groep 6. 

 

Vul het onderste schema in (dit schema telt voor de puntentelling),  

het bovenste schema is alleen  

als hulpmiddel om de puzzel  

op te lossen): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind Groep Plek in de bus 1e attractie 

Levi 6 Midden Reuzenrad 

Racha 7 Achterin Achtbaan 

Sophie 8 Voorin Spookhuis 



                               De léukste kwis in Nederweert 

       35 
 

Domino D-day 

 
Bouw een dominobaan en maak hiervan een filmpje. De 

dominobaan moet minstens 30 seconden duren. Er 

wordt gelet op originaliteit en moeilijkheidsgraad.  

Laat de captain dit appen naar de organisatie. 

Laat de captain dit appen naar de organisatie (Code 

DOMINO) 

 

 

Try not to laugh challenge!! 
Hoe goed ken jij de rappers en vloggers van tegenwoordig? Zou je hun lach 

kunnen herkennen?  

Dat is precies wat jij gaat doen.  

Je krijgt de lach te horen van vijf verschillende rappers of vloggers. Wie hoor jij 

lachen?  

      

 

 

 

 

 

 

Op de foto 
Maak een foto waarbij jullie met je lichaam het woord NEDERWEET uitbeelden.  

Hoé jullie dit uitbeelden? Dat is aan jullie! 

Laat de captain de foto appen naar de organisatie (code NEDW) 
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Verdwaald in een bijzonder doolhof!! 
Spelregels: 

• Begin bij ‘in’. Je moet naar ‘uit’ 

• Je mag in één rechte lijn naar dezelfde kleur of dezelfde vorm 

• Je mag links, rechts en rechtdoor 

• Je mag niet terug over dezelfde weg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: je moet soms een 

omweg maken om verder 

te kunnen. 
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Even lekker gamen!! 

           

Als je de bovenstaande plaatjes herkent, is dit écht een vraag voor jou! Veel kinderen vinden het heerlijk om te 

gamen. Daarom, speciaal voor de echte kenners, een aantal vragen over deze spellen. 

 

Wat heb je nodig om een zwaard te maken in Minecraft?     Diamanten zwaard; 1 stok en 2 diamanten 

Noem alle mogelijkheden!       Houten zwaard; 1 stok en 2 houten planken   

          Stenen zwaard: 1 stok en 2 keien   

          IJzeren zwaard: 1 stok en 2 ijzerstaven   

          Gouden zwaard; 1 stok en 2 goudstaven   

          

Kan een skelet in Minecraft een boog vasthouden     Ja 

en waarom wel of niet?        zo spawnen (verschijnen) ze op het scherm 

Hoeveel hoofden heeft een wither in Minecraft?   Drie hoofden 

Hoeveel elixer kosten de prins en de ridder samen in Clash Royale? 8 elixer 

Kan een prins en een duistere prins in Clash Royale een  

skelettenleger wegkrijgen?    Alleen de duistere prins kan het skelettenleger wegkrijgen 

Hoeveel robux moet je betalen in Roblox om de swat-gamepass  

in Jailbreak te krijgen?      300 robux 

Welke muur bij Jailbreak moet je laten ontploffen  

om uit de gevangenis te komen?       De schuine muur naast het politiebureau 

Hoe snipe je in Phantom Forces?     Linker muisknop 

Hoe heet het spel in Roblox waar je zand moet hakken en    Treasure hunt simulator 

schatten moet vinden?        

Hoeveel kost een privé-eiland in Treasure Hunt simulator?   30 robux 
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Speurneuzen opgelet!  

Zoek de 7 verschillen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebus 
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Sport 
 

Tijdens het WK van 2014 maakte Robin van Persie een geweldige 

goal in de poulewedstrijd tegen Spanje.  

Speel de goal van van Persie zo goed als mogelijk na met jullie team 

en film dit.  

De foto’s app je, vanuit de telefoon van je captain, naar het centrale 

nummer met vermelding PERSIE 

 

 
 

 
Hieronder staan 6 jeugdfoto’s van sportmensen. Wie zijn het? 

 

   
Johan Cruijff           Wayne Rooney                                              Max Verstappen 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Joost Luiten                                                    Richard Krajicek            Anna Ivanovic 
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Spelregels 
Over welke sport hebben we het? 

• Alle spelers wisselen van functie wanneer er twee doelpunten gemaakt zijn. Zo worden verdedigers, de 

aanvallers en andersom. Dit gebeurt door iedereen één vak te laten wisselen. Bij de jongste leden van deze sport 

wordt er niet gewisseld na twee punten maar na een bepaalde speeltijd.  

 

  Korfbal 

 

• Bij de MAUL wordt lichamelijke contact gemaakt, niet alleen bij de tackel. De speler botst tegen een andere 

speler en draait zijn lichaam in. De speler wacht op hulp van een teamgenoot als de tegenstander hem vastpakt. 

Als de bal in een duw-en-trek situatie van een groep spelers op de grond komt, spreek je van een RUCK.  

 

  Rugby 

 

• Deze teamsport kent geen straffen. Wanneer er een overtreding gemaakt wordt, geven de spelers dit zelf 

aan. Dit wordt een call genoemd. Als beide spelers het oneens zijn, wordt er opnieuw gespeeld.  

 

  Ultimate Frisby. 

 

De beurt gaat naar de tegenstander, als de speler een standaard-foul maakt. De tegenstander heeft dan ball-in-

hand, daarbij mag de speler de bal op het gehele speelveld plaatsen (zie  Cue ball-in-hand).  

 

  Nine-ball 

 

• Lopen: met de bal mag gelopen worden zolang iedere 15 meter de bal de grond raakt. Deze actie heet 

een "bounce". 

 

  Australian football 
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Bekende uitspraken van sportcommentatoren 

Zet het juiste nummer van de commentator achter zijn uitspraak. 

 

  1  2  3  4  5 

 

 

 

  

 6  7  8  9  10 

 

 

 

…en hij staat… ........................................................................................................ 8 
 

Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp,  

   Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp  ................................... 5 

 

Het is een bende op Duindigt waar outsider Dante Buitenzorg  

álle favorieten verslaat!  ........................................................................................ 4 

 

Goooooooooooooooooal di BEL-GI-CA ................................................................. 10 

 

Joho johee, en daar is nummer twee .................................................................... 1 

 

Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen ............................................................. 7 

 

Wat zou u toch moeten doen zonder Sport1 op Eerste Paasdag?  

De hele dag last gehad van de schoonmoeder of van de meubelboulevard,  

maar dan wordt alles goedgemaakt 's avonds om half tien.  ................................ 9 

 

Hilbert, je moet nog een rondje! ........................................................................... 2 

 

Timmertje, Timmertje, wat ga je doen? ................................................................ 6 

 

Gaan we kijken of ‘ie een línker heeft… 

En die hééft-iiiiiiiiiiiiiiiiiie! ....................................................................................... 3 
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Wie-o-wie is het? 
 

ljndr Vlvrd  Alejandro Valverde  

 

Rnm Krmwdjj  Ranomi Kromowodjojo 

 

Sjng Schlken  Sjeng Schalken 

 

Tgr Wds  Tiger Woods 

 

Lk d Jng   Luuk de Jong 

 

Jffry Hrlngs  Jeffrey Herlings 

 

Rck vn dr Vn  Rick van der Ven 

 

rk Ms   Erik Meijs 

 

n Thrp   Ian Thorpe 

 

Grrd d Ry  Gerard de Rooy 

 

L Xng   Lui Xiang 

 

Y Shwn    Ye Shiwen 

 

Zhng Ynng  Zhang Yu Ning 

 

Mh Takagi  Miho Takagi 

 

Yshr Szk  Yashihuro Suziki 

 

Lnc rmstrng  Lance Armstrong 

 

Jhn Crjff  Johan Cruijff 

 

Ksk Hnd  Keisuke Honda 

 

Chrnd Mrtn  Churandy Martina 

 

Sbrnd Chrdn   IJsbrand Chardon 
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De logo’s van? 
Je ziet logo’s van verschillende sportverenigingen. Van welke club?  
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Bowlen 

Wat is de maximale score die deze bowler nog kan behalen? 

 
  
 
 
 

Voetbal vragen 
 

Welke speler maakte 2 dikke blunders in de Champions League finale van het seizoen 2017-2018? 

 Lorus Karius 

Welke speler maakte een selfie met het publiek na het maken van een goal?  

Francesco Totti 

Welk land won het zesde wereldkampioenschap voetbal?  

Brazilië  

Welke Nederlandse speelster staat 8ste op de topscoorderslijst van het Nederlands vrouwenelftal?  

Kirsten van de Ven 

Welke team werd er na een groot omkoopschandaal teruggezet naar het tweede niveau van Italië?  

Juventus 

Welke voetballer werd ook wel de ‘non-flying dutchman’ genoemd?  

Dennis Bergkamp 

Wie is de recordhouder van de meeste gespeelde wedstrijden in de premier league?  

Gareth Barry 

Wie is de kampioen van de tweede Bundesliga geworden in het seizoen 2017-2018.  

Fortuna Dusseldorf 
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Lokale sporthelden 
 

Bij welke club speelt James Fofana momenteel?  

Vitesse 

 

Welke Ospelnaar heeft meerdere malen meegedaan aan de Dakar rally?  

Frits Kiggen 

 

Welke Ospelse heeft een gouden medaille gewonnen op een internationaal judotoernooi in Barcelona?  

Evelien Donkers 

 

Welke bekende Nederweertenaar zie je hier in het blauwe judopak 

strijden voor de titel?  

Maurice Peeters  

 

Welke inwoner van Nederweert werd wereldkampioen Motorcross zijspan?  

Frits Kiggen 

 

Welke wielrenner met Ospelse roots heeft etappes gewonnen in de Tour d’France en de Vuelta Espana?  

Mathieu Hermans 

 

Welke twee neven met Nederweerter roots zitten momenteel in het betaald voetbal en bij welke club speelden 

ze in het seizoen 2017 – 2018?  

Joeri Schroijen     MVV 

Jordi Briels    Dundee United 

 

 

Welke inwoner van de gemeente Nederweert werd op haar 7e  Europees kampioen BMX? 

Isa van der Velden 

 

 

Welke Nederweertenaar heeft 7 wedstrijden in het betaalde voetbal gespeeld, waarvan hij er helaas maar 1 

mocht winnen. Hij mocht o.a. in de Meer spelen tegen Ajax (4-0). 

Huib Janssen 

 

  



                               De léukste kwis in Nederweert 

       46 
 

Onmogelijke vragen? 
Pittig 

Welk woord wordt kleiner als je er twee letters aan toevoegt?  

Klein 

 

Het heeft een been, maar het kan niet lopen.  

Het heeft twee vleugels, maar het kan niet vliegen.  

Het draagt een bril, maar het kan niet zien.  

Het heeft haar, maar het kan niet gekamd worden. 

Een neus 

 

 

Een visser uit het communistische China wordt veroordeeld tot de doodstraf. De rechter laat hem nog 

een laatste zin zeggen om te bepalen hoe hij ter dood zal worden gebracht.  

Als de visser liegt wordt hij opgehangen en als hij de waarheid spreekt wordt hij onthoofd.  

De visser spreekt zijn laatste zin uit en wordt tot ieders verbazing even later vrijgelaten omdat de 

rechter de straf niet kan bepalen.  

Wat heeft de visser gezegd?  
Ik zal worden opgehangen 

 

 

Welk woord zou op dit rijtje kunnen volgen: 

ABSURDISME, WACHTWOORD, KLASSEMENT, DERAILLEUR, PERMAFROST, TEERHARTIG, 

FORMIDABEL, RIBBENKAST, VLEUGELLAM? 

 dolfinaria 

 

 

Wat is het volgende getal in de rij? 

222      32      1312   

11131112  
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Knock Knock 

Een typisch Amerikaanse Knock Knock grap, probeer hier maar eens uit te ontsnappen: 

 

   IETS EENVOUDIGS OM OP ADEM TE KOMEN 

  

Raadseltjes 

What is greater than God, 

more evil than the devil, 

the poor have it, 

the rich need it, 

and if you eat it, you'll die? 

Nothing 

 

What can travel around the world while staying in a corner? 

a stamp 

 

Wat wordt natter en natter terwijl het droogt?  

Handdoek 
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Welke film zoeken we?  

     9.80665 m/s²   Gravity 

 

Codering 

 

Hieronder vind je een codering: 

January  =  1017 

February  =  628 

March  = 1335 

April  = 145 

May  = 1353 

June  = 1064 

July  = 1074 

August  = 186 

 

Als je gevonden hebt hoe er gecodeerd is, hoe codeer je September? 

 

January = 10|1|7 10 is the position of letter J in alphabetical order. 1 is the position of January in months. 7 is the 

number of letters used in the word January. Same goes for all the months, thus September = 19|9|9 (1999). 

 

Hoe kríjgen ze het voor elkaar? 

Een man weegt 80 kilo en zijn 2 zonen wegen beide 40 kg. Ze zijn samen gestrand op een eiland en de enige manier 

om van het eiland af te komen is via een rubber boot met een maximum capaciteit van 80kg.  

Hoe komen ze van het eiland af? 

        Zoon 1+2 samen naar andere kant 

        Zoon 1 gaat terug 

        Vader naar andere kant 

        Zoon 2 gaat terug 

        Zoon 1 + 2 samen naar de andere kant 

 

 

Waar kom je uit? 

Tip: Bij deze vraag heb je het alleenrecht!  

Maar samenwerken mag uiteraard. 

De volgende cijferreeks leidt tot een straat in een Nederlandse stad: 

11 4 3 6 10 9  

       Monopolie, 43 zetten is Brink, Ons Dorp 
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Héél pittig 

Het rijtje rechts. 

Wie woont er? 

 

 

 

 

 

Breedtegraad: BG: 51 17 54.78 

Lengtegraad: LG 5 47 7.067 = kerk Ospel   

Het huis van GOD 

 

 

 

 

 

 

 

De kerstboom 

In onderstaande kerstboom hangt een constructie met ballen van verschillend gewicht.  

Een kerstbal met de letter A weegt 1 gram, een bal met de letter B weegt 2 gram, etc.  

De rest van de constructie weegt niets.  

In het voorbeeld hieronder is een constructie gegeven met de tekst ADDER.  

De twee D´s zijn, zoals te zien, met elkaar in balans. 

         

De A weegt 1 gram, de twee D´s wegen samen 8 gram, de E weegt 5 gram en de R weegt 18 gram.  

De A hangt op afstand 9 + 3 = 12.  

Alles hangt dus netjes in balans want 12 ∙ 1 + 3 ∙ 8 = 2 ∙ 18.  

De E draagt niet bij aan de balans omdat hij recht onder het draaipunt hangt. 

Als de boom op de volgende pagina netjes in balans hangt, ontstaat een tekst. Welke tekst is dat? De getallen 

geven aan hoe groot de afstanden zijn. Alle kerstballen samen wegen 420 gram. De tekening is niet overal op 

schaal. 

N 252 R 

 T 500 Y 

Y 400 P 

K 132 L 

Z 52 ... 

G 49 ... 

C ... Q 

A ... C 

F ... I 

M ... F 

Y 300 ... 

W 161 ... 

C ... R 

G ... K 

.. 315 U 

B ... C 

G ... A 
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  Konijnen en hazen hopen met Kerst op Pasen 
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Codetaal 
Bij de arrestatie van de Franse Spion Vigenere werd een briefje ontdekt met een vage tekst. 
SAKNMZTKQFRKZX stond er te lezen.  
De Franse krijgsgevangene wist bij de marteling in zijn gevangenschap niets anders dan het woord 
Zodiak te schreeuwen.  
Dit bleek de sleutel te zijn voor de ontdekking van een mooie laatste boodschap! 
 
Vigenere codetaal laat dit ontcijferen tot de volgende zin: Tot volgend jaar 

 
 
 

 

 

Wisselkoers: 

John en Anita gaan graag op vakantie. Komende zomer is Laos hun bestemming. 

John is niet bang voor een weddenschapje en ook in Laos ziet hij zijn kans schoon.  

Bij een lokaal wedkantoor zet hij in op een Hanengevecht.  

De winkansen voor zijn gekozen haan zijn 3:13. Hij zet 350 Euro in, hoeveel Kip kan hij maximaal verdienen? 

€ 350 x (13/3) = € 1516,67  =  1487653549.86 Kip (Kip is munteenheid Laos) 1487653549.86 

 

 

 

Op reis! 

Arnoud wil al zijn hele leven graag een keer naar het Rijksmuseum.  

Vandaag, 21 juli is het dan eindelijk zover! Hij vertrekt ‘s morgensvroeg al om 08.32 vanaf station Weert om zo 

snel mogelijk in Amsterdam aan te komen.  

Hoeveel tijd heeft Arnoud in de trein gereisd als hij in Amsterdam aankomt? 

 

Op 21 juli rijden er geen treinen tussen Weert en Eindhoven   

Aankomst per bus in Eindhoven, vertrek Intercity om 9.17u in Eindhoven 

Aankomst Utrecht 10.05u. Overstappen. 

Vertrek in Utrecht om 10.08u. Aankomst Amsterdam CS om 10.35 

47min EHV - Utrecht + 27min Utrecht A'Dam = 1u 14min. 
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En dan dit nog 
 

Wetenschap         Spuitfles, grondduiker, 

Hoe word een sifon ook wel genoemd? ....................................................... stankafsluiter, hevel, zwanenhals 

Hoeveel potloodbatterijen maken samen 9 volt? ........................................ 6 

Wat geeft een gloeilamp meer af licht of warmte? ...................................... Warmte 

Op welke plaats staat de maand in de Amerikaanse tijdnotatie? ................ Voorop, mm-dd-jj 

Welk soort metaal is lichter, aluminium of titanium? .................................. Aluminium 

Is de zwaartekracht op de maan hoger of lager dan op de aarde? .............. Lager 

Waar staat de afkorting IQ voor? ................................................................. Intelligentie quotiënt 

In welk jaar vond de eerste maanlanding plaats? ........................................ 1969 

Wat duiden Kelvin en Fahrenheit aan? ........................................................ Temperatuur 

Hoe wordt een ster met 5 punten ook wel genoemd? ................................ Pentagram 

Met welke letter word het getal 1000 ook wel aangegeven? ...................... K (Kilo) maar ook M (1000 jaar) 

Welk telefoonmerk had de modellen 5100 en 5230? .................................. Nokia 

Op welke brandstof reed de eerste trein? ................................................... Stoom 

Wat gebeurt er met metaal als het warm wordt? ........................................ Het zet uit 

Hoe worden de bougies van een diesel auto genoemd? ............................. Gloeipluggen 

Voor welke stof staat de afkorting N2? ........................................................ Stikstof 

Welk bedrijf ontwikkelde de Blackberry? ..................................................... Research in Motion 

Welke boor is naar een insect vernoemd? ................................................... Vlinderboor 

Wat voor een soort materiaal is magnesium? .............................................. Metaal 

Hoe noemt men het gedeelde van een slot waarin de sleutel gestoken wordt? Cilinder/sleutelgat 

Welke soort steen kan in het menselijk lichaam gevormd worden? ............ Niersteen - Galsteen 

Wat ontstaat er als je cement en grind met elkaar mengt? ......................... Betonmix, er is geen water toegevoegd 
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Wie was de uitvinder van de eerste telefoon? ............................................. Antionio Meucci 

Hoeveel tanden en kiezen heeft een volwassen persoon? .......................... 32 

Welk metaal is vloeibaar bij kamertemperatuur? ........................................ Kwik 

Wat is de omtrek van de aarde? .................................................................. 40.000 km (40.075 op evenaar) 

Welke vijf planeten liggen het dichtste bij de aarde? Hoeveel kilobyte is 2 megabyte? .................................................................. 2048 

Wat is de snelheid van je vingers als je knipt met je vingers? ...................... Ongeveer 45km p/u 

Wat is er kleiner dan een molecuul? ............................................................ Atoom 

Op hoeveel volt werkt een USB aansluiting? ................................................ 5 Volt 

Wie vond de elektriciteit uit? ....................................................................... Thomas Edison 

Welke codenaam heeft Android 4.1? ........................................................... Jelly Bean 

Welke smartphone had als eerste telefoon een Dualcore-processor? ........ De LG Optimus 2x Speed 

Waar staat de afkorting NFC voor? .............................................................. Near Field Communication 

In welk jaartal werd de allereerste sms verstuurd? ...................................... 1992 

Hoe wordt de periode van 1 miljard jaar ook wel genoemd? ...................... Een Giga-annum 
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Huhhh??? 
Woorden kun je op veel manieren schrijven. In elk kader hieronder, vind je één woord afgebeeld. 

Kunnen jullie er iets van maken? 

 

 

    Donderdag (D onder dag)  
 
 

 

 

 

 

    Grondwet (G rond wet) 
 
 

 

 

 

 

  Verdubbelen (ver dubbele n) 
 
 

 

 

    Kanadees (k na d’s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Eindpunt (e in d punt)  
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Candy crush 

Candy crush, bijna iedereen kent het. 

Welke van onderstaande velden zijn WEL mogelijk? 

    

 

 

 

 

 

    A E F G H  
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Media 
Boekenprobleem 

Bij de aardebving, laatst in Stramproy, zijn de titels van de boeken gevallen. 

Welke titels horen bij onderstaande boeken? 

A 50 tinten grijs F Hersenschimmen  

B Aan niemand vertellen G Koorts 

C Amoras, Jerusalem (deel 2)  H Mannen die vrouwen haten 

D Kruistocht in spijkerbroek I Pinkeltje in de Efteling   

E Harry Potter, de steen der wijzen J Kop in de wind 
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Hoezenzooi 

Ook de collectie lp’s en cd’s had last van de 

aardbeving.  

We zoeken de titel én artiest(en) van het album. 

Op het volgende blad vind je de invullijst. 
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Invullijst albums 

a. Alan Parsons Project Eye in the sky 

b. André Hazes De vlieger 

c. Abba The album 

d. Marco Borsato Rood 

e. Nirvana Nevermind 

f. Travolta & Newton John Grease 

g. The Police Outlando’s d’amour 

h. Katy Perry Perfect collection 

i. Doe maar Skunk 

j. Justin Bieber  Believe 

k. Common Linnets II 

l. Johnnie Hoes Santa Domingo 

m. Pink Floyd Dark side of the moon 

n. U2 War 

o. Vader Abraham Smurfenlied
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Schlagers 

Er is ook nog iets mis met een aantal schlagers.  

Je raadt het al, wéér die verschrikkelijke aardbeving. 

Je kunt de schlagers vinden op het cassettebandje. 

We zoeken de artiest(en) en de titel. 

  

1. Thea & de Prutsers Oppe klûmp 

2. Wellie van Nieuwenhoven V’roet mette geit 

3. Dao Geuns Aanne slaag 

4. Jan Stultjens As ut mot dan gaon ich op mien zök 

5. De Bengels Ut Bengeleleedje 

6. Ed & Harold De doeëve op ut daâk 

7. The Police Outlando’s d’amour 

8. Katy Perry Perfect collection 

9. Doe maar Skunk 

10. Justin Bieber  Believe 
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Filmparade 

Op de videoband staat een film. In deze film spelen we, al dan niet geweldig, scenes uit (speel)films na. 

Aan jullie de taak om in onderstaand schema de filmtitels in te vullen. In de gekleurde kolom vind je uiteindelijk 

een woord. 

Succes! 

 

 

      b a s i c t i n s t i n c t        

          t h e m a t r i x         

            d u m b a n d d u m b e r   

      t h e k a r a t e k i d          

       b u g g s b u n n y           

            f a w l t y t o w e r s    

     t h e s i x t h s e n s e          

           f o r r e s t g u m p      

           r o c k y            

             t i t a n i c        

         l a d y a n d t h e v a g a b o n d 

t h e r e s s o m e t h i n g a b o u t m a r y    

            c a s t a w a y        

           p u l p f i c t i o n      

         t h e t e r m i n a t o r      

         t h e l i o n k i n g        

              j u r a s s i c p a r k  

              e t            

           c r o c o d i l e d u n d e e  

              t h e s h i n i n g    



                               De léukste kwis in Nederweert 

       61 
 

Een vrolijk wijsje 

Muzikanten, laat zien wat je kunt! 

Welk muziekstuk vind je hieronder en waar hoor je het? 

 

Fata Morgana in de Efteling 
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Netflix 
Netflix boekte in het vierde kwartaal van 2017 een omzet van afgerond 3,3 miljard 

dollar, bijna een derde meer dan in vierde kwartaal van 2016. De winst 

verdrievoudigde ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016 en kwam uit op 

185,5 miljoen dollar. Kortom, steeds meer mensen zijn geabonneerd op Netflix. 

Hieronder staan namen van acteurs die een rol spelen in een serie op Netflix.  

Wat is de link tussen de genoemde acteurs en in welke serie? 

 

 

Acteur Link Acteur 

James Spader Vader/ dochter in de serie Blacklist Megan Boone 

Jake Johnson Beste vrienden in de serie New Girl Max Greenfield 

Aaron Paul Labpartners in de serie Breaking Bad Bryan Crantson 

Famke Janssen 
Ex-geliefden in de serie How to get away 

with murder 
Viola Davis 

Benedict 
Cumberbatch 

Spelen beide Sherlock, één in de serie 
Sherlock de ander in de serie Elementary 

Jonny Lee Miller 

Wagner Moura Crimineel en Agent in Narcos Pedro Pascal 

Nolan Gould Neef en oom in Modern family Jeremy Maguire 

David Schwimmer Liefdesrelatie in Friends Jennifer Aniston 

David Tennant 
Beide hebben in de serie Jessica Jones een 

relatie gehad met de hoofdpersoon 
Mike Colter 

Jennifer Carpenter Broer en zus in Dexter Michael C. Hall 
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Een spelletje? 

Bij welke spellen horen deze attributen? 

           

 1 2 3 4 5 

           

 6  7 8 9  10  

 

1. Skip-bo 

2. Regenwormen 

3. Familie Poen 

4. Set! 

5. Legretto 

6. Ticket to ride 

7. Kolonisten van Katan 

8. Speed cups 

9. Boonanza 

10. Weerwolven 
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De laatste tips 
 

Inleveren 

Lever je spullen tijdig in op het aangegeven inleverpunt. Het kan van 20:00 tot 21:00u. 

Zorg dat je alles in één pakket inlevert. 

Staat je team naam op het boekje en op het pakket? 

Zet je teamnaam voor alle zekerheid ook op eventuele prints / tekeningen enz. 

Is alles duidelijk ingevuld? 

 

Finale-avond 

Vrijdag 3 augustus; de finale-avond! 

Op deze avond worden de prijzen verdeeld.  

 

De uitslag staat echter nog niet vast.  

Er vindt deze avond nog een finaleronde plaats, 

waar teams hun puntenaantal nog kunnen verhogen. 

 

Daarna prijsuitreiking en we drinken er nog ééntje op de goede afloop! 
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