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LEES DIT EERST
Eindelijk kunnen jullie ermee aan de slag: het vragen- en opdrachtenboek van
de allereerste Genderse Dorpsquiz. We hebben er als organisatie met heel veel plezier aan
gewerkt. Ongeveer een jaar geleden zijn de eerste ideeën geboren voor het organiseren
van een dorpsquiz in Genderen. Gelukkig is dit idee door
veel mensen positief ontvangen. Wat zijn wij trots op ons dorp! Er zijn vanavond
méér dan 400 mensen in Genderen actief met de quiz bezig.
Het belangrijkste voor ons is dat iedereen een gezellige en leuke avond heeft. Natuurlijk is
het mooi om voor de winst te gaan. Dus doe er samen alles aan om een zo hoog
mogelijke score te behalen, maar vergeet niet vooral leut te hebben met elkaar. Leef je flink
uit met de creatieve opdrachten, daar doe je ons en de andere teams een groot plezier
mee.
In het boek vinden jullie allerlei verschillende vragen verdeeld over 10 categorieën en als
klap op de vuurpijl een geheime opdracht. Voor een aantal vragen zullen jullie op pad moeten. Let hierbij op je eigen en elkaars veiligheid. Daarom is alleen vervoer per fiets of te
voet toegestaan!!
Om de quiz tot een goed einde te brengen is een combinatie van doorzettingsvermogen, inzicht, creativiteit en parate kennis noodzakelijk. Natuurlijk is het ook
belangrijk dat je gedurende de avond de innerlijke mens niet vergeet. Maar eet en
drink niet te veel want aan het einde van de avond verwachten wij jullie allemaal terug
in ’t Dorpshuis. Daar kunnen we onder het genot van een drankje en hapje met elkaar de
eerste indrukken verwerken en natuurlijk aan de andere teams vragen welke oplossingen
zij bedacht hebben. OKE FM, onze eigen quizradiozender, zal voor een gezellig achtergrondmuziekje zorgen.
Wij vragen jullie om goed op te letten of je verbeterpunten ziet voor de tweede editie van
de Genderse Dorpsquiz in 2019, want die gaat er wat ons betreft zeker komen.
We zullen komende week elk team een evaluatieformulier sturen waar volop ruimte
is voor opbouwende kritiek, feedback en nieuwe ideeën. Mailen naar gendersedorpsquiz@
gmail.com kan natuurlijk ook.
In geval van nood of bij vragen is de organisatie vanavond bereikbaar op:
06 – 21 540 524.
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LEES DIT EERST
Wat zijn de belangrijkste regels?
Het uitgebreide reglement is te lezen op onze website www.gendersedorpsquiz.nl.
De belangrijkste regels voor vanavond hebben we hieronder samengevat:
1.	Vandaag mag je jezelf tijdens de Dorpsquiz alleen verplaatsen per fiets of te voet. Vervoer met de auto is absoluut verboden. De veiligheid van iedereen staat voorop!
2.	Verlaat als je een opdracht op locatie hebt uitgevoerd zo snel mogelijk weer de
locatie zodat andere teams dezelfde kansen hebben.
3.	Wij zitten vanaf 22:30 uur tot 23:00 uur klaar om jullie Dorpsquiz-tas met o.a.
één ingevuld quizboek en USB-stick in ontvangst te nemen. Tot straks!!!
Ben je te laat dan krijg je strafpunten. Na 23:30 uur kan het boek niet meer
ingeleverd worden.
Heel veel plezier!
Team Genderse Dorpsquiz
Arno, Bert, Marjolein, Rianne, Vanessa & Willemijn

Bij een aantal vragen in het quizboek zullen jullie een icoon aantreffen. Hieronder de
uitleg van deze iconen. Veelal zijn dit vragen die extra aandacht/tijd nodig hebben.

LET OP!

Foto-opdracht

Video-opdracht

Geluidsfragment

USB-stick
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JOKER
Je kunt als team een joker inzetten op één categorie. Geef op dit blad aan voor welke
categorie je de joker inzet. Met het inzetten van een joker kun je maximaal 100 extra bonuspunten verdienen. Het aantal bonuspunten komt overeen met het percentage van het
maximaal te behalen puntenaantal uit die categorie dat je als team hebt gescoord. Dus stel
dat je de helft van het aantal te behalen punten uit de gekozen categorie hebt gescoord,
krijg je 50 bonuspunten.

Teamnaam: ___________________________________________________________________________
Teamnummer: _________________________________________________________________________
WIJ ZETTEN ONZE JOKER IN OP CATEGORIE: ____________________________________________________

JOKER

JOKER
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GEHEIME OPDRACHT

60 Pt.

Teamnaam: _______________________________________________________________________________
Teamnummer: _____________________________________________________________________________
Zorg dat de teamcaptain stipt om ________ uur aanwezig is op Hoofdstraat 37A.
Neem dit antwoordvel, een pen en hardloopschoenen mee!

ANTWOORD 1
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

ANTWOORD 2
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Laat dit antwoordvel achter bij de spelleiding.

ertepikkersquiz 2018

6

INHOUDSOPGAVE
1

VAN ALLES wèh

PAGINA 8

2

Luster is effe

PAGINA 13

e
4

de hort op

PAGINA 22

Kaai moeiluk

PAGINA 28

5

tis nogal wijd weg

PAGINA 34

6

in de burt

PAGINA 41

7

al dieje poespas

PAGINA 49

gruweluk aafzien!

PAGINA 54

WITTE NOG?

PAGINA 60

Wèh DE POT SCHAFT

PAGINA 66

g
10

ertepikkersquiz 2018

7

1

VAN ALLES Wèh
15 Pt.

1. 	LACHEN NAAR HET VOGELTJE

	Maak een foto van je gehele team met op de achtergrond de quizlocatie en zet deze op de
USB-stick.
		

15 pT.

2. 	Bij wijze van spreken

Haal 15 spreekwoorden uit deze afbeelding.

1. Vele antwoorden zijn goed_______________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________

ı
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4. ____________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________________________________
9. ____________________________________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________________________________
11. ___________________________________________________________________________________________
12. ___________________________________________________________________________________________
13. ___________________________________________________________________________________________
14. ___________________________________________________________________________________________
15. ___________________________________________________________________________________________

15 pT.

3. Smile!

Achterhaal van onderstaande emoticons de bijbehorende leestekens.

:-\			

:-\					:-*					> _ <

			

			

10 pT.

4. 	HEDDE OPGELET?

	Bij het ophalen van het quizboek hingen er ballonnen aan de tafel.
Welke kleur kwam het meest voor?
		
Blauw________________________________________________________________________________________

ı
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5. 	Dat verdient een bloemetje

20 pT.

	Op de foto zie je een mooi boeket. Schrijf de bloemen op die je ziet.
Je mag zowel de Nederlandse als de originele Latijnse naam noemen.
1.

stokroos/alcea rosa____

2.

chichorei/chichorium____

3.

ereprijs/veronica________

4.

goudsbloem/calendula_

5.

margriet____________________

6.

klaproos/papaver rhoeas_

7.

slaapmuts/eschscolzia_

8.

gele kamille/anthemis__

9.

ridderspoor/delphinium_

10. grote vossenstaart/

alopecurus pratensis________

6. 	Game over?

12 pT.

Noem de namen van onderstaande figuren uit computergames.

1.sonic mq___________________ 2.(super) mario_______________ 3.Pikachu

ı
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s

4.Geralt of rivia_____________ 5.LEisure Larry_______________ 6.Lara croft_________________

7. Hedde gij 't gezien?

10 pT.

Het antwoord op vraag 7 is:

simpel_______________________________________________________________________________________
8. Poesje Mauw

13 pT.

Zoek de poes en omcirkel het beest.

ı
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9. Snelle punten

10 pT.

Geef antwoord op onderstaande vragen.

a. Hoeveel magen heeft een koe?

Vier_______________________________________________________

b. Hoe heet het mannetje van 7UP?

fido dido______________________________________________________

c. Hoeveel nationale feestdagen heeft Nederland? twee____________________________________________
d. Wat is nomofobie?

angst om zonder telefoon van huis te gaan____________________________

e. Wat is de wetenschappelijke naam van keukenzout? natrium Chloride ( Nacl )_______________
f.

Hoe heet de hond van Jip en Janneke? Takkie_____________________________________________________

g. Wat is er verboden in Longyearbyen? Daar mag je niet sterven___________________________
h. Wie scoorde(n) er voor NL in de troostfinale tijdens het WK voetbal 2014? ______________________

Van persie , Daley Blind, Wijnaldum________________________________________________________
i.

In welk jaar is de Berlijnse muur afgebroken? 1989_________________________________________________

j.

Hoe schrijf je 400 in Romeinse cijfers? CD__________________________________________________________

10. Ingewikkelde woorden

15 pT.

	Bedenk een woord dat bestaat
uit twee tegengestelde woorden.
Een voorbeeld is: lafhartig.

Meerdere antwoorden mogelijk_______
11. Miljaar!

15 pT.
	We hebben de cover van
Suske en Wiske - Fata Morgana
aangepast. Omcirkel de vijf verschillen.

ı
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2

LUster is effe
Zet de radio aan en luister vanaf 20:00 uur naar oke FM.
20 pT.

1. Radio, everybody listen to the radio

				

Je hoort 10 intro´s van liedjes. Noem de titel en de uitvoerende artiest

1. Bon jovi - it‘s my life______________________________________________________________________
2. for non blondes - what‘s up______________________________________________________________
3. Doe maar - smoorverliefd________________________________________________________________
4. Green day - american idiot________________________________________________________________
5. Maan & ronnie Flex - Blijf bij mij_________________________________________________________
6. Candy dulfer - lily was here_____________________________________________________________
7. anneke grönloh - brandend zand_________________________________________________________
8. Armin van buuren & josh Cumbee - sunny days___________________________________________
9. oasis - wonderwall_______________________________________________________________________
10. ed sheeran - shape of you_______________________________________________________________

20 pT.

2. Je hoort 10 stemmen van bekende Nederlanders. Wie zijn het?
1. Marieke elsinga___________________________

6. Pia dijkstra_______________________________

2. freek vonk________________________________

7. Mattie valk_______________________________

3. Rick brandsteder_________________________

8. thierry baudet___________________________

4.fons naterop______________________________

9.edwin evers_______________________________

dafne schippers__________________________

10.jan versteegh____________________________

5.

ı
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15 pT.

3. Je hoort een muziekfragment.
a. Hoe heet dit lied, wie is de uitvoerende artiest en in welk jaar werd het uitgebracht?

good night saigon - billy joel - 1982________________________________________________________
b. Wat is het thema van dit nummer?

Vietnam oorlog______________________________________________________________________________
c. Welke namen worden er genoemd in de tekst en wat is hun beroep?

charlie & Baker - soldaat___________________________________________________________________
Bob hope - caberatier / komiek_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
d.	In Nederland is dit nummer gecoverd. Wat was de titel van dit nummer en waarom werd het
uitgebracht?

voorgoed , war child________________________________________________________________________
		

e.	Op Veronica is een serie uitgezonden over hetzelfde thema. Wat was de naam van de serie, hoe
heet de titelsong en door wie werd dit nummer uitgevoerd?

Tour of duty - paint it black - Rolling stones_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________
f.	De artiest die je zojuist hoorde heeft een aantal nummers gemaakt over plaatsen, noem er twee.

meerdere / vele antwoorden mogelijk____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

g. Met welke zanger heeft deze artiest op Madison Square Garden gestaan?

meerdere / vele antwoorden mogelijk____________________________________________________

ı
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4. beeldspraak

	De volgende plaatjes beelden een nummer en bijbehorende artiest uit. De beelden
staan niet op volgorde. Noem bij elk plaatje de titel van het liedje en welke artiest het is.

16 pT.

Nummer: sterrenstof_______________________________________________________________________
Artiest: jeugd van tegenwoordig_____________________________________________________________

Nummer: old man____________________________________________________________________________
Artiest: neil young____________________________________________________________________________

Nummer: storm and thunder of lightning__________________________________________________
Artiest: earth and fire

of earth wind and fire_____________________________________________

Nummer: house of the rising sun____________________________________________________________
Artiest: animals______________________________________________________________________________

ı
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15 pT.

5. Zingen maar!

Hieronder zie je drie muziekstukken. Kun je ontdekken welke liedjes dit zijn?
Antwoord muziekstuk 1:

vader jacob__________________________________

Antwoord muziekstuk 2:

daar gaat ze ________________________________

ı
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Antwoord muziekstuk 3:

una paloma blanca__________________________

15 pT.

6. Gillende bakvissen

a.	In de jaren ´90 waren er veel girl- en boybands. Een voorbeeld hiervan zijn de Sugababes.
Welke zangeres uit deze band heeft ook nog gezongen in een andere girlband?

heidi range__________________________________________________________________________________
b.	Ook de Spice Girls verdienen een plekje in deze vraag. Ken je de bijnamen van de dames nog?

baby spice , ginger spice, posh spice, scary spice, sporty spice____________________________
______________________________________________________________________________________________
c. De zanger JT startte zijn carriere in een boyband. Wie is JT en in welke band zat hij?

j8stin timberlak - N‘sync___________________________________________________________________
d.	De groep die we zochten in vraag c heeft ooit een single uitgebracht met een bekende rapper uit
de jaren ´90. Hoe heet deze man en hoe heet de single?

Nelly - girlfriend___________________________________________________________________________
e. Tegenwoordig heeft JT een solo-carrière en is hij getrouwd met een actrice. Hoe heet zij?

jessica biel__________________________________________________________________________________

ı
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16 pT.

7. Kende gij ut?

	Hieronder staan vier songteksten die we hebben vertaald naar het Genders.
We zoeken de titel en de uitvoerende artiest van deze hits.
Lied 1
	
Giestere ha’k et idee deh m’n problêême ver weg waore
Nou lijket erop deh ze hier blijve
Ik vertrouw zôh in giestere.

yesterday - the beatles__________________________________________________________________
Lied 2
Deh ik oe zaag lang geleeje
Ach wèh doeget toch zieer, es ik er aon dink
Deh ik oe zaag lang geleeje
Wèh doeget toch zieer, es ik er aon dink.

Ik heb oe in bieeld, ik kan oe heure en vuule
Iedere kieer wir
Ik zie oe, ik heur oe en ik vuul oe
Iedere kieer wir
Hier zij ik, waor zijde gij
Wèh isset toch lang geleeje.

wer bisto - twarres______________________________________________________________________
Lied 3
Zo es ene militair die knokt en ut gevecht wint
Zo pruuf ik de smaok van ut ôôverwinne,
Ok al ging ik opgegééte dur de schaduwe
Dur inkele naachte
Ik was vur mijn gevuul kreupel.
Op de ieen of aandere manier zij ik aon m’n hartzieer ontsnapt
Jao ik zij ontsnapt.
Ik vijn mene weg wel in ’t donker.
Ik heb m’n geleuf behouwe, ik wit degge dèh din.
Ik heb m’n geleuf behouwe.

Ik heb nie getwijfeld toe de rivier diep was
Toen den berg hoeôôg was, had ik m’n geleuf nog altijd
Toen het dal diep was hield et mijn nie téége, neeje
Ik wies degge waachte zôh.
Ik wis degge op mijn waachte zôh.

I knew you were waiting for me - george michael & aretha franklin___________________

ı
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Lied 4
Ik geleuf nie alles wèh op de muure is geschrééve
Ik kan ut lèève van een aander nie mieer aonzien, zelfs nie op schilderije
Ik zij hier nie om te glimlaache nao middernaacht
Dèh wil ik nie, jao vanaovend wil ik

M’n stem kapot schrèète, M’n stem kapot schrèète
M’n stem kapot schrèète, M’n stem kapot schrèète
De vriende die weggaon, en de aander die blijve
Es ene klootzak worde verslééte dur miese waoraon ge nen hekel het
Gemiste afspraoke en de tijd die vervliegt……

casses la voix - patrick bruel___________________________________________________________
12 pT.

8. Herinnert u zich deze nog?

Zet onderstaande top 40 hits in chronologische volgorde van oud naar jong.
1. Step right up – Jamai
2. Walk like an Egyptian – The Bangles
3. Back Home – Golden Earring
4. Viva la vida – Coldplay
5. Please don’t go – Double you
6. Hey Jude – The Beatles
7. All of me – John Legend
8. Why tell me why – Anita Meyer
9. Happiness – Alexis Jordan
10. Girl I’m gonna miss you – Milli Vanilli

6-3-2-8-10-5-1-4-9-7_______________________________________________________________________

ı
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16 pT.

9. Na apen

	Welke artiesten hebben een hit gescoord met hetzelfde nummer?
Zoek de artiesten bij elkaar en noem de titel van het liedje.

A

B

C

D

E

F

G

H

A - B How deep is your love_________________________________________________________________
C - F sound of silence_______________________________________________________________________
d - e I will always love you_________________________________________________________________
g - H Baby can i hold you____________________________________________________________________
8 pT.

10. De toon maakt de muziek

Benoem de onderstaande muziekinstrumenten.

1.Mandoline_________________ 2.Hoorn_______________________

ı
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3.Kabassa___________________ 4.panfluit____________________

5 pT.

11. De appel valt niet ver van de boom

	In 2017 is er in Groot Brittannië een jongetje geboren met de naam Bear.
Noem de namen van zijn beroemde ouders.

Cheryl cole and liam payne_________________________________________________________________
12 pT.

12. Zingen met de buren

Bløf zong een duet met een Vlaamse zangeres, het werd een grote hit dit jaar.

a. Wat is de naam van deze dame?

Geike arnaert_______________________________________________________________________________
b. Van welke band maakte zij deel uit?

hooverphonic________________________________________________________________________________
c. Hoe heet het festival dat Bløf jaarlijks organiseert?

concert at sea______________________________________________________________________________
d. Wat wordt er gegeten tussen de reddingsbanden?

bokking______________________________________________________________________________________

ı
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e

de hort op
36 pT.

1. Kom maar achterom hoor!

	Maar… kennen we dan wel de voordeuren op onderstaande foto’s?
Schrijf het goede adres eronder.

1.Ruiterhof 13_______________ 2.oegemastraat 18___________ 3.voomPAD 18a_______________

4.weteringhof 16____________ 5.hoofdstraat 54____________ 6.Hoofdstraat 19a___________

ı
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7.meerhoek 4_________________ 8.meerstraat 7_______________ 9. hfdstr 39

15 pT.

2. Van wie zij de gij d’r ene?

Schrijf hieronder op welke achternamen op dit moment het meest voorkomen in Genderen. 		
We tellen de dames mee onder hun meisjesnaam. Op 1 de meest voorkomende achternaam (top 3).
1. Bouman____________________________________________________________________________________
2. vos________________________________________________________________________________________
3. van hemert________________________________________________________________________________

3. Tellen maar!

14 pT.

Hoeveel lantaarnpalen tel je in de Akkerstraat?

11____________________________________________________________________________________________

ı
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4. Het zijn de kleine dingen die het doen…

30 pT.

Schrijf het adres of de exacte locatie waar deze foto’s gemaakt zijn eronder.

1.Hoefstraat 37/39_________ 2.Bulkstraat 10______________ 3.voompad 14 ________________

4.kerkstraat 27_____________ 5.meerhoek 18________________ 6.meerstraat 7______________

7.brug aan de buitenstraat___________________________

ı
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8.doeverensestraat 61____ 9.kerkstraat 38___________ 10.kerkstraat 1A_________

15 pT.

5. En weer even tellen…

Wat is de som van alle huisnummers in de Weidestraat?

146___________________________________________________________________________________________

ı
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20 pT.

6. Een Genders puzzeltje met een genderse oplossing

	Op onderstaande foto’s zie je delen van logo’s die in Genderen te zien zijn. Vorm het woord waar
we naar op zoek zijn door de letters uit de bedrijfsnamen in de goede volgorde te zetten.

De 5e letter

De 2e letter

De 9e letter

De 3e letter

De 5e letter

De 2e letter

De 16e letter

De 3e letter

HERCULES
15 pT.

7. En nog een rondje!

	Wat is de som van alle afstanden die staan vermeld op de blauwe wegwijzers bij de twee
‘Genderse’ rotondes?

147___________________________________________________________________________________________

ı
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30 pT.

8. Abracadabra

	Dit jaar werd Wie is de Mol opgenomen in Georgië. Op drie plaatsen in het dorp hangen
afbeeldingen met daarop een Georgisch teken. Deze drie tekens vormen, als je ze in de juiste
volgorde legt, samen een woord.
De drie borden hangen op de volgende GPS coördinaten:
N 51°43.973’, E 5°05.037’
N 51°44.226’, E 5°05.402’
N 51°44.163’, E 5°05.178’
	
Zoek de drie Georgische tekens (maak van ieder bord een foto en zet deze op de USB-stick).
Zet ze in de juiste volgorde en geef de toepasselijke betekenis van het woord wat je ervan kunt
maken.
Betekenis: ERT_____________________________
15 pT.

9.	EB & VLOED

	In het haventje van Genderen is aan een borderpaal een trapje gemaakt. De trap is 1 meter lang.
Om 06:12 uur is het eb. De onderste trede raakt dan net het water. De trap is 33 cm breed. Een
traptrede is 2,5 cm dik en tussen de traptreden zit een ruimte van 19,5 cm. Stel dat als het vloed
wordt het water stijgt met 11 cm per uur. Hoe laat wordt dan de bovenste trede geraakt door
het water?

Nooit_________________________________________________________________________________________

80 pT.

10.	Oh, wat ben je mooi!

	Dit waren 9 vragen over Genderen. We besluiten deze categorie met een echte uitsmijter.
Bedenk samen een ode aan ons mooie dorp. Laat jullie creativiteit de vrije loop. Alles mag:
zingen, dichten, filmen, enz. Het is verplicht om in de ode de volgende woorden te gebruiken:
(Bergsche) Maas, Ertepikkers, Zomerfeesten, Dorpshuis.
	Zet je bijdrage op de USB-stick in de vorm van een Word-document, geluidsopname
of filmpje.

ı
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4

KAAI MOEILUK

1. Als Drongelen 0,5 is, Veen en Eethen 1,0 zijn en Meeuwen is 1,33 hoeveel is dan Genderen?

15 pT.

0,6___________________________________________________________________________________________
20 pT.

2. Wat moet ingevuld worden op de vraagtekens?
a. 1, 11, 21, 1211, 111221, ? 312211________
b. START, ASTER, STIER, INERT, DINER, ? einde ________

3. Zoek de 10 verschillen en omcirkel ze.

10 pT.

4. Welke cijfer moet ingevuld worden bij het vraagteken?

15 pT.

88

63
25

9
16

24
13

49
17

10
9
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30 pT.

5. Welk telefoonnummer is de oplossing van de Sudoko-vijfling?

oplossing:
0645895287

ı
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6. Tangram puzzels

	Knip onderstaande stukjes uit en maak daar de afgebeelde figuren van na.
Plak de oplossing op de volgende pagina.

ı
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7.

10 pT.

GEBOTST

 ij waren getuige van een botsing waarbij 5 auto‘s op elkaar knalden. Gelukkig geen
W
gewonden. Wel ontstond er een prachtig nieuw model. Kun jij zeggen welke merken bij
deze botsing betrokken waren en samen dit nieuwe model vormen?
1. _BMW_______________
2. _ mercedes__________
3. __porsche___________
4. __tesla______________
5. __volvo______________

20 pT.

8. boerenleenbank

	Karel heeft twee spaarrekeningen waarover hij een bedrag verdeelt van 18.000 euro.
Op rekening A krijgt hij 3% rente, op rekening B 5%. Halverwege het jaar neemt hij van beide
rekeningen 1000 euro op en aan het eind van het jaar keert de bank 752 euro uit. 	
	Hoeveel heeft Karel aan het begin van het jaar gestort op respectievelijk rekening A
en rekening B.
Rekening A 5.400euro__________________________________________________________________________
Rekening B 12.600euro_________________________________________________________________________
15 pT.

9. ga niet langs start

 et Monopoly spel is wereldberoemd. Iedereen heeft het wel eens gespeeld. Er zijn vele
H
edities op de markt gekomen. Deze vraag gaat over de eerste NL-editie die is uitgekomen.

	Iemand wil op alle straten van Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht hotels bouwen en die
persoon heeft ook 2 stations in bezit. Hoeveel geld moet hij dan investeren?

10.200gulden__________________________________________________________________________________

ı
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10. Slimste mens – puzzels

Zoek 3 antwoorden per puzzel.
Voorzitter

Tuintegeltaks

Luizen

Voetbal

Fundament

Melkveehouder

Wethouder

Voorbips

Gemeente

TV

Hoofdstraat

Eethen

Paul van Rooyen_______________________________________________________________________________
Pim Bouman__________________________________________________________________________________
Juffrouw Ank / Ank van de Poort______________________________________________________________
Duivenhok

1.44,01

Broek

Fiets

Hiddink

Bankjes

Middenvelder

IJs

Haren

Kaasmarkt

Goud

93 km/u

Guus Til_______________________________________________________________________________________
Kjeld Nuis_____________________________________________________________________________________
Marianne Vos_________________________________________________________________________________
Gouden

Satire

Geile Geert

Ster

Cabaret

1972

DWDD

Lebbis

Hardlopen

Willie

Stop Motion

Oxfam Novib

Dolf Jansen___________________________________________________________________________________
Lucky TV_____________________________________________________________________________________
Loeki de Leeuw________________________________________________________________________________
Oliebol

Curry

Eiwitten

Cool

Rundvlees

Uitjes

Friet

Mayonaise

Paneermeel

Dik

Frikadel

Margarine

Speciaal_______________________________________________________________________________________
Vet___________________________________________________________________________________________
Bitterbal of Kroket_____________________________________________________________________________

ı
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5

tis nogal wijd weg
18 pT.

1. Topo-toetsje

Bij welke nummers op de kaart horen onderstaande foto’s?
1. _E__________

3

2. _H__________

1
4

8

3. _I__________
4. _G__________

2
6

7

5. _B__________
6. __C________

5

7. _A__________
8. __F_________

9

9. _D_________

ı
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2 Babylonische spraakverwarring

	Hieronder zie je een aantal Nederlandse beschrijvingen van woorden uit andere talen.
Welke woorden zoeken we (1 woord)?
a. 	In Hongarije is er een woord waarmee wordt bedoeld dat je thuis rondloopt gekleed in
enkel een t-shirt, dus zonder onderkleding. Weet jij welk woord de Hongaren hiervoor
gebruiken?
DONALD KACSAZAS_________________________________________________________________________
b. 	Onze oosterburen hebben een mooi woord voor het door het raam naar buiten klimmen om
iemand z’n ouders te ontlopen. Weet jij welk woord dit is?
FENSTERLN___________________________________________________________________________________
c. De
 Fransen kennen een woord voor mensen die lang op het terras blijven hangen, maar niks gebruiken. Hoe worden deze personen in Frankrijk genoemd?
SEIGNEUR-TERRACES_________________________________________________________________________

Sommige woorden in andere talen kunnen niet direct met één Nederlands woord vertaald
worden. Hieronder een aantal voorbeelden. Geef een omschrijving van dit woord in het
Nederlands.
d. Komorebi		

_ZON SCHIJNEND DOOR BLADERDAK____________________________

e. Akihi		

_ALS IEMAND JE DE WEG WIJST, JE DAT DIRECT VERGEET______

f. Abbiocco 		

_HET GEVOEL ALS JE ZWAAR GETAFELD JE DIRECT WILT SLAPEN__

g. Torschlusspanik

_HET GEVOEL DAT JE ALLE KANSEN IN HET LEVEN HEBT LATEN LIGGEN

ı

HOOFDSTUK 5 - tis nogal wijd weg ertepikkersquiz 2018

35

6 pT.

3. Blauw bloed

	Welke royals herken je op onderstaande foto’s en uit welk land komen ze?

L

1.MOHAMED IV______________ 2.LAURENT____________________ 3. PRINSES INGRID
MAROKKO___________________ BELGIE________________________ NOORWEGEN

20 pT.

4. Vlagvertoon

Zoek de landen die horen bij de afgebeelde vlaggen en streep ze met een gele markeerstift 		
aan in de woordzoeker
(volgende pagina).

ı
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5. Internationaal gezelschap

	Maak een foto waarop 4 teamleden staan die gezamenlijk een land uitbeelden, m.b.v. kleding,
attributen, etenswaren, enz. Doe je best om het land zo uitgebreid en origineel mogelijk uit te
beelden. Zet de foto op de USB-stick en noteer hieronder het uitgebeelde land.
______________________________________________________________________________________________
10 pT.

6. Fake news

	Donald Trump was tijdens de beginperiode van zijn presidentschap veelvuldig in het nieuws.
Beantwoord de volgende vragen.
a. Noem de namen van de vrouwen aan wie hij zijn ja-woord gaf.
IVANA ZELNICKOVA - MARLA MAPLES - MELANIE KNAUS____________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ı
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b. Wat was de kleur van de jurk van zijn huidige vrouw tijdens de inauguratie?
LICHTBLAUW_________________________________________________________________________________
c. Wie zei ´Een bange hond blaft harder´ over Trump?
KIM JONG-UN________________________________________________________________________________
d. Arjen Lubach maakte een filmpje over Trump dat viral ging. Welke oneliner was het motto van
dit filmpje?
AMERICA FIRST - NETHERLANDS SECOND____________________________________________________
e. Welke uitspraak over Nederland die de Amerikaanse ambassadeur tijdens een debat deed, 		
bestempelde hij later als ´fake news´?
NO GO AREAS________________________________________________________________________________

7. Op schaal

12 pT.

Welke bekende gebouwen zijn nagebouwd op de volgende foto’s?

		
1. BRANDERBURGER TOR_____________________ 2.BUCKINGHAM PALACE__________________

ı
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3. HET CAPITOOL______________________________ 4.LOUVRE_________________________________

		
5. SIDNEY OPERA HOUSE______________________ 6.WITTE HUIS_____________________________

15 pT.

8. Een eindje lopen

	Als je een touw om de aarde spant langs de Noord- en Zuidpool is dit 40.008 km, 152 meter en
54 cm lang. Als dit touw overal 2 meter boven de grond moet uitkomen hoe lang moet dan dit
touw worden? Antwoord in kilometer, meter en centimeter.
40008 KM 165METER EN 11 CENTIMETER____________________________________________________
10 pT.

9. Torenhoog

Hoe heten de torens die hieronder afgebeeld zijn?

LEE TOWERS_____________________________________

ı

HOOFDSTUK 5 - tis nogal wijd weg ertepikkersquiz 2018

39

40 pT.

10. Beter een verre vriend dan een goede buur…

	Een echte uitsmijter tot slot van deze categorie. Ga op zoek naar iemand die niet bij je om de
hoek woont en laat deze persoon een foto maken met daarop jullie teamnaam en het plaatsnaambord van zijn of haar woonplaats erop. Dit mag een selfie zijn of een foto waarbij de teamnaam op het plaatsnaambord is geplakt. Hoe verder weg, hoe meer punten.
Zet de foto op de USB-stick en schrijf hieronder de plaatsnaam waar de foto gemaakt is.
______________________________________________________________________________________________

ı
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6

in de burt
12 pT.

1. Achterkamertjes

	In de lokale politiek wordt het steeds belangrijker dat mensen je persoonlijk (her)kennen.
Wie zijn onderstaande raadsleden uit Altena en welke partij vertegenwoordigen ze?

1.ROBERT VAN DIJK - VVD____ 2.GERRIT NOEVERMAN - CU___ 3.TINEKE ZAAL CDA

4.CORNE V GAMMEREN SGP__ 5.SANDRA PAANS - LOKAAL___ 6.ARNO BOUMAN - CDA

ı
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2. KUNSTIG

	In welke dorpen van de toekomstige gemeente Altena zijn onderstaande
foto’s van de kunstwerken genomen?

1.WIJK EN AALBURG__________ 2.RIJSWIJK____________________ 3.WERKENDAM

		
4.MEEUWEN__________________

ı
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3. Mien waar is m’n feestneus?

	In Genderen wordt geen carnaval gevierd, maar behoorlijk wat inwoners lopen elders maar wat
graag mee in de polonaise. Noem de carnavalsnamen van onderstaande plaatsen.

1. __WALLEPOEPERSLAND___________________

2. ___KNUTEROOIERSLAAND____________

3. ___OETELDONK____________________________

4. ___SCHOENLAPPERSLAAND_______________

ı
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4. Tussen de rivieren

	Per 1 januari 2019 is het zover. De gemeente Altena waarin dan ook de kerkdorpen van
Aalburg opgaan zal het levenslicht zien. Een aantal vragen over deze nieuwe gemeente:
a. Hoeveel dorpen kent de nieuwe gemeente Altena?
21____________________________________________________________________________________________
b. Uit welke dorpen bestond de gemeente Eethen waar Genderen tot 1973 toe behoorde?
GENDEREN, EETHEN, DRONGELEN,MEEUWEN, BABYLONIËNBROEK, HEESBEEN, DOEVEREN_
c. Hoeveel raadsleden krijgt de nieuwe gemeente Altena?
31____________________________________________________________________________________________
d. Wat is een overeenkomst tussen de drie laatste burgemeesters van de gemeente Aalburg?
MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK_______________________________________________________
e.	De naam Altena van de gemeente is mede tot stand gekomen na een schriftelijke stemming die
gehouden is onder alle inwoners van Altena. Uit welke vier namen konden de inwoners
kiezen?
ALMERWAARD, ALTENA, ALTENA-BIESBOSCH, MAASMERWE_________________________________
f.

Hoeveel stemmen werden er uiteindelijk uitgebracht op de naam “Altena”.

13.242________________________________________________________________________________________
100 pT.

5. Over de kop

	Genderen telt een aantal spectaculaire attractieparken. Kies er één uit en maak hiervoor een
spetterend promotie-filmpje. Noem hierin de door jullie verzonnen naam van het attractiepark
en van enkele attracties. Film ook een aantal bezoekers van het park.
Het filmpje mag niet langer zijn dan 1 minuut. Zet het filmpje op de USB-stick.

ı
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6. Wees welkom!

Noem de naam van de instelling en plaats waar het staat.

1

2

3

1.MAASWAARDEN WIJKESTEIN WIJK EN AALBURG___________
2.LEMMENSKAMP , WOUDRICHEM___________________________
3.SOVAK RIETVELD, SLEEUWIJK_ _____________________________
4.ALTENAHOVE , ALMKERK___________________________________

4

		

ı
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7. Dit was het nieuws

	De kranten staan vol met nieuws. Niet alleen landelijk maar ook regionaal nieuws.
In elke titel ontbreekt één woord. Schrijf het ontbrekende woord in het witte vak.

VELDSTRAAT

VERLOREN

LANKHAAR

BOOMFEESTDAG

ı
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8. Op de buis

	Op de foto zie je een doktersechtpaar uit een Nederlandse TV-serie. Wat is de naam van deze
serie en waarom zit deze vraag in de categorie Genderen en omstreken?
DE BRUG - OPNAMES BIJ DE BRUG VAN NEDERHEMERT MET FIGURANTEN UIT GENDEREN__
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
10 pT.

9. Oranje boven!

	Het bezoek van onze toenmalige koningin Beatrix aan Woudrichem op Koninginnedag was een
hoogtepunt voor de streek.
a. In welk jaar was dit en waar ging het gezelschap diezelfde middag ook nog naar toe?
2007 , NAAR DEN BOSCH_____________________________________________________________________
b. Noem de namen van de burgemeesters van de twee plaatsen die de Koningin bezocht.
PETTER , ROMBOUTS_________________________________________________________________________
c. Wie was dat jaar de grote afwezige en waarom was deze persoon er niet bij?
PRINSES MAXIMA, BEVALLEN VAN ARIANE___________________________________________________
d. Hoeveel kleinkinderen had Beatrix op dat moment?
8_____________________________________________________________________________________________

ı
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10. Met de stroom mee

Altena is een eiland waar water een grote rol speelt. Deze vraag gaat over water.

a.	Welk(e) dorp(en) in Altena is/zijn vernoemd naar een rivier? Geef hierbij voor elk dorp de naam
van de plaats gevolgd door de naam van de rivier.
ALMKERK - ALM______________________________________________________________________________
DUSSEN - DUSSE_____________________________________________________________________________
WERKENDAM - DE WERKEN__________________________________________________________________
GIESSEN - DE GIESSE_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
b. In Altena zal er vanaf 2019 nog maar 1 waterzuivering zijn. Hoeveel nog werkende
waterzuiveringen zijn er momenteel en waar staan ze?
VIER - SLEEUWIJK, DUSSEN, AALBURG, EETHEN______________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ı
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7

al dieje poespas
10 pT.

1. Wie is de mol

a. Hoeveel seizoenen is WIDM al bezig en vanaf wanneer was het met bekende Nederlanders?
18, VANAF SEIZOEN 5_________________________________________________________________________
b. Welke presentatoren had dit televisieprogramma tot nu toe?
ANGELA GROOTHUIZEN, KAREL VAN DER GRAAF, PIETER-JAN HAGENS______________________
ART ROOIJAKKERS___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
c. In welk land begonnen Bella en Simone dit afgelopen seizoen?
ARMENIË_____________________________________________________________________________________
d. Wanneer werd de zwarte vrijstelling geïntroduceerd en wie zette deze als 1e in?
SEIZOEN 14, SOFIE VD ENK___________________________________________________________________
20 pT.

2. KIJK eens in de poppetjes van m‘n ogen

Welke beroemdheden zitten er verscholen achter de helm?

__ANITA WITZIER-_____ _EVERON JACKSON HOOI__IRENE MOORS____ ___IVO NIEHE_______

ı
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_JAN DINO ASPORAAT __JULIA ROBERTS___

__LIL KLEINE__________ _MARILYN MONROE__

_MICHAEL JACKSON__ __TOPRAC YALCINER__
14 pT.

3. Waar oh waar?

Verbind de film en bijbehorende locatie aan elkaar d.m.v. een lijn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Harry Potter
Lord of the Rings
Star Wars
The Hobbit
Avatar
Back to the future
James Bond

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Aargonar
Mina tirith
Esgaroth
Boot Hill Cementery
Little Whinging
Millenium Dome
Banshee Rookery

1 -E 2-B 3-A 4-C 5-G 6-D 7-F

ı
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4. Wie ben ik:

„Ik ben een vrouw. Ik zit al heel wat jaren in de showbizz. Ik ben naar wat ze zeggen een multitalent. Ik heb ook een eigen glossy. Ik vind het leuk om te interviewen of een spelletje te begeleiden.
Ik heb een uitstapje gemaakt naar Duitsland en heb daar mogen presenteren. Wat je
misschien niet weet van mij is dat ik vorig jaar mee heb gedaan aan een fietstocht op een berg voor
een goed doel.“
CHANTAL JANZEN____________________________________________________________________________
„Ik ben een man. Toen ik jong was, groeide ik op bij mijn oom en tante op een boerderij in
Indiana. Toen ik naar de middelbare school ging, verhuisde ik naar Californië. Ik was later te zien op
het witte doek. Mijn eerste rol was in een Pepsi reclame. Ik heb maar kort kunnen genieten
van Hollywood. Ik heb helaas een fataal auto ongeluk gehad.“
JAMES DEAN_________________________________________________________________________________
„Ik ben een man. Ik heb in talloze films gespeeld en heb al een BAFTA, een Golden Globe en een
Oscar gewonnen. Ook heb ik een ster op The Walk of Fame. Ik kom uit het Verenigd Koninkrijk.
Ik maak weleens uitstapjes naar het toneel. Het had maar een haar(kleur) gescheeld of ik had mijn
doorbraak gemist. Dan had ik niet in een Jane Austen verfilming gezeten.“
COLLIN FIRTH________________________________________________________________________________
15 pT.

5. de positivoos
a. Uit welke personen bestond het duo Koot en Bie?

KEES VAN KOOTEN, WIM DE BIE______________________________________________________________
b. Wanneer was de laatste reguliere uitzending van dit t.v. programma?
22 MAART 1998______________________________________________________________________________
c. 	Welke neologismen (nieuw gevormd woord/ bestaand woord in een nieuw jasje) zijn door dit
duo in 1981 weer nieuw leven ingeblazen?
VIEZE MAN , SAMEN VOOR ONS EIGEN_______________________________________________________

ı
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6. Tel de leeftijden van de onderstaande bekende mensen op:

221 JAAR_____________________________________________________________________________________
12 pT.

7. Waar of niet waar... (omcirkel het juiste antwoord)
a. Voordat Mies Bouwman voor de t.v. ging werken, werkte ze als stewardess.
WAAR / NIET WAAR
b. Johnny Depp verkocht voor zijn doorbraak balpennen van deur tot deur.
WAAR / NIET WAAR

c. 	Joe DiMaggio bracht 20 jaar lang rozen naar het graf van zijn ex- vrouw Marilyn Monroe terwijl
hij nog geen jaar met haar getrouwd was.
WAAR / NIET WAAR
d. Courtney Cox is de peetmoeder van de dochter van beste vriendin Jennifer Aniston.
WAAR / NIET WAAR
e. Angelina Jolie werd op de middelbare school gepest om haar dunne lichaam en volle lippen.
WAAR / NIET WAAR
f.

De eerste film van Sylvester Stallone was een porno-film.
WAAR / NIET WAAR
12 pT.

8. Kinderseries

Bij welke kinderseries horen de volgende fragmenten uit liedteksten?

Welke os kan ons iets leren?
BOES BOES___________________________________________________________________________________

ı
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Spetter spieter spater, lekker in het water, ga maar vast naar huis. Hij komt een druppel later.
ALFRED J. KWAK_____________________________________________________________________________
........., ..........., leef toch hoog in de bergen.
HEIDI_________________________________________________________________________________________
Hallo vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Hallo vriendjes en vriendinnetjes.
Het is ...................................
BASSIE EN ADRIAAN__________________________________________________________________________
................................., where are you, we’ve got some work to do now.
SCOOBY DOO________________________________________________________________________________
............................, springend red ik mij weer keer op keer. Daarom heet ik ook een .......................
GUMMI BEAR_________________________________________________________________________________

ı
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gruweluk aafzien!
14 pT.

1.	TOUR DE FRANCE

	Soms gebeurt er iets speciaals in het normaal zo rustige buitengebied van Genderen.
Zo was daar eens de Tour de France die langskwam.
Beantwoord de volgende vragen over deze bijzondere dag.
a. Op welke datum raasde het peloton over de Heusdense Brug?
30 JUNI 1996_________________________________________________________________________________
b. Wat was de start- en finishplaats van deze etappe?
DEN BOSCH__________________________________________________________________________________
c. Hoeveel renners stonden er dat jaar aan de start van de Tour?
198___________________________________________________________________________________________
d. Wie kwam er langs in het geel?
ALEX ZÜLLE__________________________________________________________________________________
e. Wie won deze etappe?
FREDERIC MONCASSIN_______________________________________________________________________
f.

Wie droeg dat jaar de rode lantaarn aan het einde van de ronde?

129E, JEAN-LUC MASDUPUY_________________________________________________________________
g. Wat was de totale afstand van deze editie van de Tour?
3907 KM______________________________________________________________________________________

10 pT.

2. Wat is zwerkbal?

SPORT UIT DE BOEKEN VAN HARRY POTTER_________________________________________________

ı
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3. Het oog wil ook wat

	Hieronder zie je 6 outfits. Van welke uit onze toekomstige gemeente Altena afkomstige
verenigingen zijn deze?

1.ABC - WIJK EN AALBURG___ 2.ACKC - ALMKERK____________ 3. RALLY - WIJK EN AALBURG

4.WIK - WIJK EN AALBURG___ 5.VOLTENA - WERKENDAM____ 6. VV WOUDRICHEM

ı
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4. Legendarische bochten verbinden de rechte stukken…

Waar bevinden zich onderstaande Formule 1 circuits?

1.AUSTRALIË_________________ 2.SINGAPORE_________________ 3.ITALIE

4.BELGIË______________________ 5.MONACO____________________ 6.ENGELAND
10 pT.

5. Doubles, triples, bulls eye!
a. Hoeveel scoringsvakjes zitten er op een dartbord? 82__________________________________________________
b. Wat is het totaal aantal punten van al deze vakjes bij elkaar opgeteld? 1545________________________

ı
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6. Een elftal om van te dromen… MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

	Zet op het kaartje van elke speler de actuele FIFA 18 rating.

20 pT.

7. Tussen de lijnen…

Welke sport hoort bij onderstaande beschrijving?

Deze sport wordt beoefend op een oppervlakte van ongeveer 60 x 30 meter. De oppervlakte tussen de doellijnen wordt in drie gelijke stukken verdeeld door 2, 30 centimeter brede blauwe
lijnen. Vervolgens wordt het speelveld ook nog door een 30 centimeter brede rode lijn in 2
helften verdeeld. Binnen dit speelveld is er een verdedigende zone, een neutrale zone en een aanvallende zone.
IJSHOCKEY___________________________________________________________________________________
12 pT.

8. Zou er ooit nog één komen?
a.	In welk jaar schaatste de bedenker van de Elfstedentocht de allereerste (toen nog niet
officiële) tocht?
1890__________________________________________________________________________________________
b.	Wat was de naam van deze schaatser en tevens ontwerper van het Elfstedenkruisje?
PIM MULIER__________________________________________________________________________________
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c. Hoeveel Elfstedentochten zijn er officieel verreden?
15____________________________________________________________________________________________
d. Wie was in 1956 de winnaar?
GEEN_________________________________________________________________________________________
12 pT.

9. Oeps…

	Onderstaande sporters namen deel aan de Olympische Spelen. Ze gingen voor eeuwige roem,
maar het was niet hun prestatie die hen het meest deed opvallen. Schrijf onder de foto wat er
met de betreffende sporter gebeurde.

RYAN LOCHTE, TANKSTATION VERNIELD NANCY KARRIGAN - AANVAL HONKBALKNUPPEL

SVEN KRAMER - FOUTE WISSEL______________

YURI VAN GELDER - UIT DE PLOEG GEZET_____

ı
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10. Wij houden van Oranje…

	Uit welke memorabele wedstrijd van het Nederlands elftal op een hoofdtoernooi, was dit
het scoreverloop? Benoem de teams in de juiste volgorde, het land en het jaar waarin deze wedstrijd werd gespeeld.
a. 1-0 (33), 2-0 (54)
NEDERLAND - SOVJET UNIE

DUITSLAND - 1988_____________________________________________

b. 1-0 (8), 1-1 (14), 2-1 (31), 2-2 (51), 2-3 (59)
FRANKRIJK - NEDERLAND

NEDERLAND / EURO 2000_______________________________________

c. 1-0 (12), 1-1 (17), 2-1 (90)
NEDERLAND - ARGENTINIË

FRANKRIJK WK 1998___________________________________________
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Witte nog?
18 pT.

g

1. Herinnert u zich deze nog?

	Hieronder zie je 6 oude foto´s van plaatsen in Genderen. Geef op de plattegrond (volgende pagina) met de bijbehorende letters zo precies mogelijk aan waar deze plaatsen zijn.

A

B

HOOFDSTRAAT TEGENOVER OUDE MELKFABRIEK

C

KELDERSTRAAT - HUIS BAX

D

HOEFSTRAAT UITZICHT DOEVERENSESTRAAT INGANG VOOMPAD - HUIS AD&CORINE VOS

E

OEGEMASTRAAT

F

DOEVERENSESTRAAT

ı
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2. Kunnen we een beroep op u doen?
Hieronder staan 6 namen.

Boer
Van Boggelen
Keizer

Nobel
Wilschut
Huurman

a. Welk beroep hoort bij deze mensen?
DOMINEE____________________________________________________________________________________
b.	Zet de namen in chronologische volgorde en begin met degene die dit beroep in Genderen het
langst geleden uitoefende.
1. WILDSCHUT_______________________________

4. BOER______________________________________

2. VAN BOGGELEN____________________________

5. HUURMAN________________________________

3. KEIZER_____________________________________

6. NOBEL_____________________________________
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3. De Genderse middenstand

	Op onderstaande foto´s zie je verschillende huizen uit ons dorp. Schrijf onder de foto het soort
winkel of bedrijfje dat hier gevestigd was.

1.GARAGE / KRUIDENIER_____ 2.BAKKERIJ____________________ 3.POSTKANTOOR

4.SLIJTERIJ / KRUIDENIER_____ 5.FIETSENMAKER______________

4. ‘k Heb er de ballen verstand van

Het is al even geleden, maar Genderen kende in de vorige eeuw twee sportverenigingen
die inmiddels opgeheven zijn of niet meer onder deze naam bestaan.

15 pT.

a. Noem de namen en de sporten die beoefend werden door deze verenigingen.
TEISTERBAND(ERS) - KORFBAL - BLAUW-WIT_________________________________________________
SDO - VOETBAL - ROOD-ZWART______________________________________________________________
b. Wat waren de clubkleuren van beide verenigingen?
BLAUW-WIT // ROOD-ZWART______________________________________________________________

ı
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c. Omschrijf de locatie waar zij gezamenlijk hun sportveld hadden, waar was dit?
LAND VAN JAN VAN GORKUM SCHUIN TEGENOVER KEES VAN JAPPE________________________
20 pT.

5. Klein klein kleutertje…

	Dit is een foto van de Genderse kleuterschool in 1951. Noem de vooren achternaam van de omcirkelde personen. De originele foto staat op de USB-stick.
1. __RIET VAN BERCHUM__
2. _BERT MEIRESONNE___
3. _BERTHA ENGERS
4. _TEUN THUR________
5. _JOOP LANKHAAR______

10 pT.

6. De gouden jaren

Wie is op dit moment de oudste in Genderen geboren inwoner van ons dorp?

MEVROUW VAN WIJLEN-KOEKKOEK_________________________________________________________
18 pT.

7. Oh ja… da’s waar ook!

	Op onderstaande foto´s zie je een aantal voor Genderen kenmerkende gebouwen die er nu niet
meer staan.
									
a. W
 elke naam stond er op het gebouw wat hier
gesloopt wordt?

OP HOOP VAN ZEGEN_______________________
b. In welk jaar begon men met de sloop van dit
gebouw?
1993_________________________________________
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c. In welk jaar is dit pand gebouwd?
1976_________________________________________
d.	Na hoeveel jaar is dit pand weer
afgebroken (omcirkel het juiste antwoord)?
a. ± 20 jaar
b. ± 30 jaar
c. ± 40 jaar

e. W
 elk gebouw wordt hier uit de grond
gestampt?
DYNAMO____________________________________
f.

Wat was de kleur van dit pand?

GROEN______________________________________

10 pT.

8. Het is een eer…

Welke Genderse straat is vernoemd naar de persoon op de foto?

OEGEMASTRAAT___________________
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9. De jeugd heeft de toekomst

a. Wat is de naam van de vereniging op deze groepsfoto? Originele foto staat op de USB-stick.
SAMUËL_______________________________________________________________________________________
b. Wat voor soort vereniging was dit? EEN KNAPENVERENIGING______________________________
c. Wat is de meest voorkomende achternaam bij de jongeren op deze foto?
VAN MERSBERGEN____________________________________________________________________________
12 pT.

10. Anders nog iets?

Welke bekende Genderse vrouw runde in dit huis een winkel?

L

JAANTJE VAN HET WINKELTJE_____________________
___________________________
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10

Wat de pot schaft
15 pT.

1. Een vers kopje thee!

In de envelop zitten 3 theezakjes. Welke smaken zijn dit?

a. MANGO____________________________________
b. GROENE THEE / CITROEN__________________
c. ZOETHOUT_________________________________

12 pT.

2. De zomer komt eraan!

Welke bekende drankjes zijn er afgebeeld op de tekeningen?

1.BLOODY MARY_____________ 2.IRISH COFFEE________________ 3.TEQUILLA SUNRISE

4.MARGARITHA______________ 5.SCREWDRIVER______________ 6.SEX ON THE BEACH

ı
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3. Een pittig vraagje…

15 pT.

	Hieronder zie je enkele afbeeldingen van groente, fruit of kruiden.
Schrijf de namen onder de foto.

1.NOTENKRUID_______________ 2.OESTERBLAD________________ 3.SALIE

4.VANILLE PLANT_____________ 5.MEXICAANSE DRAGON______

4. Een vraag voor keukenprinsen en –prinsessen

10 pT.

Van welk gerecht zijn dit de ingrediënten?

a. Rauwe groenten, tonijn, ansjovis, olijven, knoflook, gekookte eieren, uien en olijfolie.
SALADE NICOISE_____________________________________________________________________________
b. Lange vingers, eieren, koffie, kristalsuiker, mascarpone, cacao.
TIRAMISU____________________________________________________________________________________
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5. Echte sterren

12 pT.

Welke bekende koks zie je op de foto´s?

1.EDWIN VERSTEEG__________ 2.HERMAN DEN BLIJKER______ 3.JULIUS JASPERS

4.RON BLAAUW______________ 5.SERGIO HERMAN____________ 6.JACOB JAN BOERMA
20 pT.

6. Elk pondje gaat door het mondje

	We zijn eens in de voorraadkast gedoken en vonden deze boodschappen. Aan jullie de taak om
de producten te koppelen aan de juiste hoeveelheid kilocalorieën PER 100ML of 100G.
Het gaat hierbij om de hoeveelheid calorieën die op de verpakking vermeld staat!
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Calvé knoflooksaus
Honig Franse champignonsoep
Zuivelhoeve Boer’n Yoghurt
Mora Kaassoufflés
Koopmans Fijne cake
Lassie Dessert rijst
Rivella Original
Chovi Allioli
Dubbel Frisss Witte druiven citroen
Van Gilse Schenkstroop

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

352 kcal
31 kcal
290 kcal
104 kcal
746 kcal
5 kcal
301 kcal
288 kcal
385 kcal
23 kcal

a 3_______________________________
b 2______________________________
c 4_______________________________
d 7______________________________
e 9_______________________________
f 1_______________________________
g 6_______________________________
h 5______________________________
i 10______________________________
j 8_______________________________

7. Eerlijk zullen we alles delen

	We koken soep voor alle Ertepikkers. We hebben een pan kippensoep en een even
grote pan erwtensoep. De pannen zijn beiden even vol. We doen eerst een lepel
kippensoep bij de erwtensoep. We roeren het mengsel goed door en doen vervolgens
een lepel van het mengsel weer terug in de andere pan. Zit er na afloop nou meer
kippensoep bij de erwtensoep, of meer erwtensoep bij de kippensoep?

10 pT.

EVEN VEEL___________________________________________________________________________________
		

8. Een prachtig eerbetoon

10 pT.
	Dit jaar overleed een bekende sterrenchef. Op zijn begrafenis verschenen honderden koks
gekleed in hun koksbuis. Wat was de naam van deze chefkok en uit welk land kwam hij?
PAUL BOCUSE - FRANKRIJK
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9. Merk in uitvoering

Van welk merk zie je op onderstaande foto’s een deel?

LAYS_________________ OLA____________________ VAN NELLE______________ WASA________________

ROYAL CLUB__________ UNOX__________________ VAN GILSE______________ ZONNATURA_________

30 pT.

10. Over de datum…

	Soms kom je tot je grote schrik tot ontdekking dat iets in je voorraadkast al lang niet meer veilig
gegeten of gedronken kan worden. Ga op zoek naar iets wat al ver over de datum is
en doe dit straks samen met het quizboek in de tas. Hoe langer over de datum, hoe meer punten.
?? pT.

11. KOM na afloop met zoveel mogelijk mensen van je team naar het dorpshuis!
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