Bi-j Siem

blz 7

Een stukje geschiedenis
Nederweert heeft veel straten genoemd naar belangrijke historische figuren of
bekende personen.
Wie waren:
Brits soldaat, begraven op het Nederweerter
Henri Harden
oorlogskerkhof, ontvanger van het Victoria Cross

Harrie Caris

Nederweerter militair, gesneuveld in Nederlands Indië
(1947)

Mgr.
Kreijelmans

Nederweerter van geboorte,
Bisschop van Nellore (Brits-Indie)

Paulus Holten

Nederweerter kunstenaar (leefde omstreeks 1870)

Theo Sieben

Nederweerter militair, gesneuveld in Nederlands Indië
(1948)

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

1

Het ongelukskruis aan Brug 15 herinnert aan een tragische gebeurtenis.
We willen graag de datum weten en wat er gebeurd is?
25 november 1937
Datum

Wat is er gebeurd? Een auto met 4 inzittenden wilde de brug oprijden,

maar de auto sloeg te vroeg af en viel in het kanaal.
Drie inzittenden vonden de dood.

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?
De wijnkoop

Route

blz 10

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?
De kerk (Kerkstraat 58)

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!

Welk telefoonnummer staat op het raam bi-j Siem

Nu we er toch zijn…

blz16

Nu we er toch zijn, kunnen we jullie kennis van enkele wetenswaardigheden uit
het gemeentehuis testen.

Hoeveel maanden was Henk
Evers burgemeester van
Nederweert?
Hoeveel koninklijk
gedecoreerden kent
Nederweert?
Wat staat er op de voor- en
achterkant van de penning van
de ambtsketen?
Wie maakte de ambtsketen
voor de burgemeester van
Nederweert en wanneer?
Wat waren de kosten van deze
ambtsketen?
Noem 4 burgers van
Nederweert die ooit de
erepenning hebben gekregen

153

203

Voorkant: gemeentewapen
Achterkant: Rijkswapen.
Eloy Wertz in 2000

fl 10.000,Burgers met erepenning
(link)

Sudoku

blz25

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…

A3

B5

C5

D1

Helaas is er in deze sudoku een fout geslopen.
Alle teams kregen de volle 10 punten.

All around the world

blz27

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

mate
(een soort thee)
het is de nationale
drank van
Argentinië

Er is 1 land op de wereld met een nationaal
voetbalelftal dat al zijn interlands heeft gewonnen.
Welk land is dit?
Een lekkernij in Japan, maar
levensgevaarlijk.
Welk gerecht is dit?

Nauru, 1 interland
die gewonnen werd

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?

Michigan Noord
Amerika, record
staat op 28,5 meter
Egyptenaren, de
bloem stond voor
het getal 1000

2

3

fugu, zeer giftige
kogelvis

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

olifant en orang
oetan op Sumatra

Hoe lang duurde de langste oorlog en wie streden
tegen elkaar?

tussen Nederland
en Scilly eilanden,
335 jaar

8

9

de Machu Picchu
bamboo in Peru

hiermee vraag je de
rekening

Blz 37

Doolhof

blz 38

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!

Leer π uit je hoofd. Meld je tussen 16:30u en 17:00u bij het
Peeljuweel.
(De teams die er waren moesten uit hun hoofd zo veel mogelijk getallen van π(pi)
noemen. De hoogste scores waren 55 en 62 getallen na de komma.)

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

In zwart de blokjes zoals ze geplaatst zouden moeten worden.
De tip “staar je niet blind” verwijst naar braille. De brailletekens
maken de zin “FIBONACCI GAAT JE VERDER HELPEN”

De uitkomst van dit nonogram en de Japanse sudoku heb je later nodig in het
kettingraadsel.

De slimste

blz 47

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?

Boerenspellen

blz 52

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

adder arend bizon dingo
okapi slang zeelt bliek
eiber griet knoet otter
smelt vlieg zwaan agame
bongo eland gront koala
paard sneep vogel alver
emelt havik panda snoek
voorn cavia kraai poema
sprot wants baars nerts
schar oehoe gazel tapir

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

Beer(en/ens/endsen)
(Bur)hen(ne)
Gans(ewinkel)
Haan(stra)
Haas(en)
(‘t)Hoen
(de)Leeuw(en)
Meeuw(s/issen)
(Mee)vis(ser/schers)
Mol(lemans/len)

(O)gier
Otter(dijk)
Raaf(s)
Schol(s/ma)
(S)pauw(en)
Valk(enburg)
(de) Vos(sen)
(Wilhel)mus
Wild(enberg)
(van de)Zwaan(enveld)

Tellen maar!

Blz 55

Hoeveel cirkels, driehoeken en vierkanten zitten er in onderstaande tekeningen
verstopt?

11

92

79

De Groote Peel

blz61

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?

DAE HEET DE VOGEL AAF

Kettingopdracht

blz 68

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?

EddFabGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ
NEDERWEET x FEEST = ?
Met behulp van de reeks van Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711)
kom je tot onderstaande oplossing.
Fout? Treur niet. Geen enkel team is zover gekomen…
233010159717711004181 * 20025844181 =
4666225151096803515717745520761

+

