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VOORWOORD
De tweede editie van de Ertepikkers Quiz is begonnen!
We zijn als organisatie blij met zoveel enthousiasme. Het aantal ingeschreven
teams heeft onze verwachingen ruimschoots overtroffen. Alle voorpret en positiviteit van jullie kant heeft ervoor gezorgd dat wij ook dit jaar weer met veel plezier
bezig zijn geweest met de voorbereidingen. We hebben geprobeerd er een mooie
quiz van te maken. Een gezellige avond voor jong en oud, dat is ons belangrijkste
doel.
Het is mooi om vol fanatisme voor de winst te gaan, maar maak vooral plezier met elkaar.
Leef je uit bij de creatieve opdrachten, maak gebruik van ieders talenten en vergeet niet
te genieten van deze avond.
Jullie mogen aan de slag met alle opdrachten in het quizboek. Er zijn 10 categorieën en
er is een geheime opdracht. Kijk voordat jullie beginnen goed naar de opdrachten met
een uitroepteken en denk samen na over de verdeling van de opdrachten. Als je hier
even de tijd voor neemt, zal dat later zorgen voor minder stress en chaos. Vergeet niet
voor het inleveren van het boek in te vullen voor welke categorie jullie de joker willen
inzetten.
Er zijn behoorlijk wat opdrachten die buitenshuis moeten worden gedaan. Deze
opdrachten mogen alleen te voet of op de fiets gedaan worden. Houd rekening
met elkaar en neem de geldende verkeersregels in acht.
We zien jullie na de quiz graag terug in 't Dorpshuis. Van 22.30 uur tot 23.00 uur mag
alles ingeleverd worden. We ontvangen dan van jullie het groene tasje met daarin
1 ingevuld quizboek en de USB-stick. Na 23.30 uur nemen wij geen tasjes meer in
ontvangst. Bij het inleveren krijgen jullie nog een opdracht die je met je team ter plekke
moet doen. Tegen twaalven volgt daarna nog een laatste uitdaging.
We wensen jullie een prachtige avond met jullie team en alle anderen die jullie pad
kruisen!
Team Genderse Dorpsquiz
Arno, Bert, Marjolein, Rianne, Vanessa & Willemijn
Bij vragen en in geval van nood zijn wij de hele avond bereikbaar op nummer
06 - 21 54 05 24
>>>
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LEES DIT EERST
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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BEDANKT
Als organisatie van de eerste Genderse Dorpsquiz hebben we van verschillende
kanten hulp en ondersteuning gehad. Dat willen we niet onvermeld laten.
Veel dank aan:

Oranjevereniging Juliana
Wimpies Party Service
’t Hart van Genderen
Stichting ’t Dorpshuis
Datamex Automatisering
Richard van de Koppel
CAFé 't zwaantje

ertepikkersquiz 2019

4

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

80 Pt.

Teamnaam: _________________________________________________________________________
Teamnummer: _______________________________________________________________________
Stuur je meest scherpzinnige teamlid om ______ uur met dit antwoordvel naar
Gendersedijk 1. Let op, kom op tijd! Als je te laat aanwezig bent, kun je niet
deelnemen aan de geheime opdracht.

aantal punten opdracht 1
__________________________________________________________________________________

aantal punten opdracht 2
__________________________________________________________________________________

Laat dit antwoordvel achter bij de spelleiding.
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1

VAN ALLES Wèh
20 Pt.

1. 	efteldingen

	Op de foto’s zie je stukjes van attracties in de Efteling. Schrijf de namen van de attracties in
chronologische volgorde op, te beginnen met de attractie die het langst bestaat.
			

6

9

1

5

4

3

2

7

8

10

Doornroosje (jaren '50)
1. _____________________________________

Droomvlucht (1993)
6. ________________________________________

Roodkapje (1960)
2. _____________________________________

Villa Volta (1996)
7._________________________________________

Python (1981)
3. _____________________________________

Vogelrok (1998)
8._________________________________________

Piranha (1983)
4. _____________________________________

Aqua Nura (2012)
9._________________________________________

Fata Morgana (1986)
5. _____________________________________

Symbolica (2017)
10.________________________________________
8 Pt.

2. 	HEIMWEE
	De Gemeente Aalburg is niet meer. We duiken even in de geschiedenis. Zet achter de
gebeurtenis de letter behorende bij het goede jaartal.
Oprichting LTC Aalburg
Sluiting openbare lagere school Drongelen
Opening nieuw onderkomen ijsclub Juliana
J. Donken-Spoor wordt eerste vrouwelijke raadslid Aalburg
Plaatsing kampioenstafel Marianne Vos in Genderen
Overlijden oud-burgemeester Boender
Omroep Hawai Hit FM begint met uitzenden
Ingebruikname Kromme Nol Waterkering

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

A. 1985
B. 1992
C. 1977
D. 1994
E. 2014
F. 2001
G. 2009
H. 1982

ı
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16 Pt.

3. 	In je moerstaal
Hoe heten de steden op de foto’s in de taal van het betreffende land?

Lisboa

Benares

(Varansai)

Barcelona

北京 (Beijing)

( يبدDubai)

Paris

New Delhi

Firenze
15 Pt.

4. Drie maal drie is negen
9 x 2 + 6 x 3 + 5 x 4 + 4 x 1 = 100
	Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te zien dat deze som niet klopt.
Weet jij in welk geval deze telling wel klopt?

(bij de puntentelling van) sjoelen
____________________________________________________________________________________

ı
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10 Pt.

5. Zoek de verschillen
A
		

Verschil:

NG
____________________

B
Verschil:

			

CA (of Colonisten
van
CA)
____________________

C
Verschil:

TEN
(of
Brad TEN)
____________________

D
Verschil:

LEN
(of
Enzo LEN)
____________________

E
Verschil:

Stein
____________________

ı
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6. miljaar...

20 Pt.

	Er zijn meer dan 300 Suske en Wiske verhalen verschenen. Vul van de afbeeldingen
hieronder de juiste tekst van de witte tekstballon in.

Hoe romantisch. En denk je hem ooit nog eens te zien?
____________________________________________________________________________________

Heb je hem al gevonden tante?
____________________________________________________________________________________
15 Pt.

7. hersenkraker
Welk woord zoeken we hier?

	0 - LAMP 1 - FIETS 2 - ACHTER 3 - GELEI 4 - ONDER 5 - GEBRAND 6 - VERDRAGEN
7 - REGENEN 8 - ?

Genderen
____________________________________________________________________________________
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25 Pt.

8. aan de bar

	Bij het dorspcafe 't Zwaantje zitten vijf stamgasten aan de bar die allemaal wat bestellen.
1. Degene die een borreltje drinkt en geen Erik heet, levert de broodjes aan het café.
2. De 45-jarige smid besteld een uitsmijter.
3. Arie is muziekleraar.
4. De bier drinkende schilder is 2 jaar jonger dan Henk.
5. Erik is 42 jaar oud en Huib is ouder dan Kees.
6. De stratenmaker houdt niet van limonade.

45

48

50

Schilder

Stratenmaker

Muziekleraar

Smid

Bakker

Jappe Burger

Borreltje

Hertog Jan

Uitsmijter

Limonade

Bestelling

42

Beroep

40
Beroep

Bestelling

Naam

Leeftijd

Huib

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Arie

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

Cees

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

Henk

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

Erik

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

Jappe Burger

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

Borreltje

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

Hertog Jan

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

Uitsmijter

-

-

+

-

-

-

-

-

+

-

Limonade

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

Schilder

-

-

-

+

-

Stratenmaker

-

+

-

-

-

Muziekleraar

+

-

-

-

-

Smid

-

-

+

-

-

Bakker

-

-

-

-

+

Naam
Huib
Arie
Cees
Henk
Erik

Leeftijd

48
40
45
50
42

Beroep

Schilder
Muziekleraar
Smid
Bakker
Stratenmaker

Bestelling

Hertog Jan
Limonade
Uitsmijter
Borreltje
Jappe Burger
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15 Pt.

9. paardensprong

 m de oplossing te vinden begin je bij het paardenhoofd met de eerste paardensprong.
O
Maar let op: slechts drie kwart van de letters hoeft maar gebruikt te worden.

E

A

L

A

G

S

R

A

N

C

L

A

O

R

B

A

Grasbaanrace
___________________________________________________

16 Pt.

10. in de herkansing

 e gaan er vanuit dat de aarde een gladde bol is met een omtrek van 40.000 km. Om de
W
aarde is rond de evenaar een touw strak gespannen. Stel je maakt dit touw 2 meter langer
en je spant het touw weer zodat er een perfecte cirkel ontstaat die overal even ver van de
aarde ligt. Hoeveel millimeter is dan overal de afstand tot de aarde?

318,3 mm
____________________________________________________________________________________
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escaperoom

Het mysterie van het Genders kroningsfeest
Om deze escaperoom op te lossen moeten er verschillende opdrachten uitgevoerd worden.
Bij elke opdracht moet de oplossing geappt worden naar het volgende telefoonnummer:
06 - 83 02 94 77
Je krijgt een nieuwe aanwijzing terug via de app op het door het team opgegeven
telefoonnummer, waardoor je verder kunt met de escaperoom. Alle antwoorden moeten
ook worden ingevuld op het antwoordblad. Je kunt per opdracht slechts 1 antwoord appen
en je kunt via de app geen vragen stellen of een gesprekje starten.
Antwoorden stuur je door op de volgende manier:
Het nummer van de opdracht - het gevonden antwoord. Bijvoorbeeld: 1 - XXX
Weet je het antwoord van een opdracht niet, stuur dan het opdrachtnummer met
daarachter een vraagteken. Bijvoorbeeld: 1-?
Ook dan krijg je een aanwijzing om verder te komen.
Er zijn 5 opdrachten te doen en aan het einde van deze opdrachten weet je als het goed
is de eindlocatie.
Je kunt de Escaperoom starten door het bekijken van het beginfilmpje op de volgende link:
http://gendersedorpsquiz.nl/eq2019escaperoom/
Na het bekijken van het filmpje is de escaperoom gestart en weet je als het goed is waar je
moet beginnen.
Veel succes bij het Mysterie van het Genders kroningsfeest en let op dat je geen belangrijke
informatie prijsgeeft aan je tegenspelers.

ı
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2

escaperoom - antwoordblad

Teamnummer: _______________________________________________________________________

30 Pt.

antwoord 1

W

7

–

Q

2

–

Z

5

–

8

A
30 Pt.

Antwoord 2

B
30 Pt.

Antwoord 3

Hoofdstraat
__________________________________________________________________________________
30 Pt.

Antwoord 4

C
30 Pt.

Antwoord 5
281%
___________________________
Heb je alle antwoorden goed? Dan heb je de code gekraakt! Als het goed is,
weet je nu waar je moet zijn. Durf jij bij deze rijke boer op zoek te gaan naar
het ingezamelde geld?
Gooi je ingevulde antwoordvel in de juiste kluis! Dit levert namelijk een
mooie bonus op.

ı

50 Pt.
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e

gruwelijk aafzien!
20 Pt.

1. LOVE GAmE

 lk jaar worden onder het genot van aardbeien met room heel wat love games gespeeld
E
op Wimbledon. Maar het spelletje bij de profs gaat hier niet over de liefde maar om de
knikkers. Hoeveel prijzengeld in Britse Ponden werd er in 2018 bij elkaar gespeeld door
de Nederlandse profspelers? We tellen hierbij alleen de senioren en valide sporters mee.

491.250 Pond
____________________________________________________________________________________
24 Pt.

2. Sportparken Altena

	In Altena kan er veel plaatsen worden gesport. Herkennen jullie onderstaande sportparken?
Geef de naam van de sport of het sportpark aan met daarbij de plaats waar dit in Altena
gevonden kan worden.

ı
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IJsclub Babyloniënbroek/Schaatsen
A. _____________________________________

Tennisvereniging Altena Nieuwendijk
E._________________________________________

Paardensportvereniging Sleeuwijk
B. _____________________________________

Jeu des Boules, Sleeuwijk
F._________________________________________

Schietclub de Rommert Andel
C. _____________________________________

de Ebbe Wijk en Aalburg Wilhelmina
G. Sportpark
________________________________________

Beachvolleybal Copa Kadijk Werkendam
D. _____________________________________

Wijk en Aalburg
H. Hondensportvereniging
________________________________________

12 Pt.
3. getekend voor het leven
	
Dat voetballers niet alleen graag in het veld te vinden zijn, maar ook in de tattooshop zal
niemand ontgaan zijn. Welke voetballers zie je hieronder?

De Rossi
A. _____________________________________

Andy van der Meijde
D._________________________________________

Nigel de Jong
B. _____________________________________

Nemanje Gudelj
E._________________________________________

Sergio Ramos
C. _____________________________________

Vlaar
F. __Ron
_______________________________________

ı
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30 Pt.

4. GPS-tracker
	
Wie kent ze niet, al die leuke apps zoals Strava, Endomondo en Runkeeper. Je kunt hiermee

precies nakijken waar je hebt gelopen, gefietst of gerend. Leg een parcours af in de
bebouwde kom van Genderen waarmee je via de app een afbeelding van een beest maakt.
	Er moeten minimaal 5 straten in voorkomen. Zet de afbeelding op de USB-stick waarbij zichtbaar is wat de datum en tijd waarop je route hebt gelopen of gefietst.

5. Klinkers 	
	
Genderen staat o.a. bekend om zijn stratenmakers. Deze stratenmakers zijn goed in het

10 Pt.

leggen van klinkers, maar minder goed in de medeklinkers. Die mogen jullie er bij gaan
zoeken. Van welke sporten kennen we deze Nederlandse sporthelden? Het zijn steeds
2 personen met voor- en achternaam.
a. ieeü & eae

Schaatsen
_____________________________________________________________

b. aaoe & aeoe

Voetbal
_____________________________________________________________

c. aiaeo & ououi

Wielrennen
_____________________________________________________________

d. eeeee & aoiooioo

Zwemmen
_____________________________________________________________

e. eeoo & aoiaa

Hockey
____________________________________________________________

16 Pt.
6. Waar is de bal?
	
Bij onze plaatselijke voetbaltrots GDC wordt op hoog niveau gevoetbald. Toch zijn de spelers
af en toe de bal kwijt. Willen jullie de spelers een handje helpen en aangeven waar de bal is?

B

A

ı
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A

B

7. Recordjacht
	
Zoveel sporten, zoveel records.

9 Pt.
Welke sporter hoort bij onderstaande records:

Martina Sablikova
a. 3,52,02 _________________________________________________________________________
b. 98,48

Jan Zelezny
_________________________________________________________________________

Bradley Wiggans
c. 54,526 _________________________________________________________________________

100 Pt.
8. Ertepikkers kippenvel moment
	
Er bestaan legio legendarische sportmomenten. Het doelpunt van Marco van Basten in 1988,
de winst van Marianne Vos in Londen of Pieter van den Hoogenband die Olympisch kampioen
wordt op de 100 m vrije slag zijn zo maar een paar voorbeelden.
	Speel met (een deel van) je team een waargebeurd legendarisch sportmoment na en maak
hiervan een filmpje van maximaal 1 minuut. LET OP: het filmpje moet voorzien zijn van een
spetterend commentaar in Genders dialect. Het filmpje moet op de USB-stick worden
ingeleverd.

ı
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15 Pt.
9. Gemengd-dubbel
	
Bij de tennisclub aan de Lange Pad wordt regelmatig gemengd dubbel gespeeld. Dat is
ook bij de onderstaande foto’s het geval. Welke twee sporters zijn hier onderstaand gemixed?

Marianne Vos

Lionel Messi

Epke Zonderland

Kiki Bertens

Roger Federer

Frenkie de Jong

9 Pt.
10. GDC Dames
	
a.	GDC heeft in de jaren '70 een speelster gehad die zo goed was dat ze geselecteerd werd
voor het Nederlands damesteam. Wat was haar naam?

Jos Andeweg
____________________________________________________________________________________
b.	Net als SDO en Drongelense boys de voorlopers waren van GDC, voetbalden de dames
ook eerst onder een andere naam. Wat was die naam?

DVO (Dames Voetballen Ook)
____________________________________________________________________________________
c.	Gedurende dit seizoen is het damesteam van GDC helaas gestopt. Dat was in de
geschiedenis de tweede keer. In welk jaar was de succesvolle herstart van het damesteam
van GDC?

2000
____________________________________________________________________________________

ı
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witte nog?
18 Pt.

1. Herinnert u zich deze nog?

	Hieronder zie je 6 oude foto’s van plaatsen in Genderen. Geef op de plattegrond met
bijbehorende letters zo precies mogelijk aan waar deze plaatsen zijn. De originele foto‘s staan
op de USB-stick.

A

B

C

D

E

F

B

E

F

A
D

C

ı
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10 Pt.

2. 	Gruwelijk oud

	Al honderden jaren wonen er mensen in ons dorp. Van de afgelopen twee eeuwen is best
het een en ander bewaard gebleven, maar als we verder teruggaan in de tijd worden de overblijfselen al snel schaarser. Toch is er een woonhuis waarvan bekend is, dat het een aantal heel
oude elementen bevat. Wat is het adres van deze oudst bewoonde locatie?

Hoofdstraat 30 (huis Gert-Jan Bax)
____________________________________________________________________________________
10 Pt.

3. Nooit van gehoord

	Misschien komt het je niet bekend voor, maar De Reukes en De Rekselaar zijn echt Genderse
begrippen. Geef hieronder aan wat dit zijn.

Landgoederen
____________________________________________________________________________________
10 Pt.

4. Middenstand

	Op de foto die hieronder is afgebeeld, stond 1 naam links en 1 naam rechts van de ingang.
Noem de twee namen.

		

Merci
_____________________________________
_Disky
_____________________________________
10 Pt.

5. Witte gij ’t?

	Je ziet een foto waarop ook Genderen vertegenwoordigd is. Geef aan aan welk evenement
deze mensen deelnemen.

Zeskamp
_______________________________________

ı
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10 Pt.

6. Toonladders
	Hieronder zie je een afbeelding van een zangvereniging. Dit was de voorganger van
Christelijke Zangvereniging Hallelujah. Noem de naam van het koor op de foto.

De Lofstem
_______________________________________
20 Pt.

7. Kunnen we een beroep op u doen?

	Hieronder staan 6 namen:
Dhr. Grotenboer, Dhr. v.d. Wiel, Dhr. van Hest, Dhr. van Loon, Dhr. v.d. Sanden, Dhr. Bakker
a. Welke functie oefenden deze mensen uit in ons dorp?

Dirigent Excelsior
____________________________________________________________________________________
b.	Zet de namen in chronologische volgorde. Begin bij degene die deze functie het langst
geleden uitoefende.

Dhr. van de Wiel, Dhr. van loon, Dhr. van Hest, Dhr. Bakker,
____________________________________________________________________________________
Dhr. Grotenboer, Dhr. v.d. Sanden
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8. What’s in a name?

14 Pt.

a. Waar komt de naam Kelderstraat vandaan?

Verwijst naar de kelder van het kasteeltje dat er stond.
____________________________________________________________________________________
In de kelder was de gevangenis
b. Waar komt de naam Susterenhof vandaan?

Het zusterklooster dat er vermoedelijk stond
____________________________________________________________________________________

ı
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15 Pt.

9. Die goeie ouwe tijd
Hieronder zie je een foto van een bekende locatie in Genderen.

a. Nu staat dit huisje er niet meer, maar er staat wel een ander pand. Noem het adres.

Kleibergsestraat 4, Genderen
____________________________________________________________________________________
b.	De vrouw die in dit huisje woonde heeft een respectabele leeftijd bereikt.
Hoe oud werd zij?

100
____________________________________________________________________________________
c. De man op de foto is ook onlosmakelijk verbonden met deze locatie. Noem zijn naam.

Josinus Oerlemans
______________________________________________________
d. De man op de foto startte hier eind jaren ’40 een bedrijfje. Wat voor bedrijf was dit?

Loonspuitbedrijf
____________________________________________________________________________________
e. In 1973 veranderde er iets in de opzet van dit bedrijf. Wat gingen ze vanaf toen doen?

Plastic fabriceren
____________________________________________________________________________________

ı
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12 Pt.

10. Klein klein kleutertje
	Dit is een foto van een Genderse kleuterklas. Noem de voor- en achternaam van de
omcirkelde personen. De originele foto staat op de USB-stick.
		

Maarten Buchholtz
___________________________________________________________________________________
Vanessa de Hart
___________________________________________________________________________________
Johnny van de Mooren
___________________________________________________________________________________
Aukje Huurman
___________________________________________________________________________________
Arnoud Rozenbrand
___________________________________________________________________________________
Peter de Jong
___________________________________________________________________________________

ı
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klaaien en klodderen
18 Pt.

1. MEESTERWERKEN

	Op onderstaande foto‘s zie je 6 kunstwerken. Schrijf onder de afbeelding wie het gemaakt
heeft.

Richard

Frida de Hart

Marleen Blijenberg

Mike Naaijen

Hetty van der

van de Koppel

Riet vam Berchum

Heijden

ı
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20 Pt.

2. Rijmen en dichten, zonder oe hemd op te lichten
Schrijf een limerick. De woorden ‘kater’ en ‘loopfiets’ moeten erin voorkomen

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

40 Pt.
3. Modellen gezocht
	
Hieronder staan twee bekende schilderijen afgebeeld. Kies er één uit en probeer met je team
dit schilderij zo goed mogelijk uit te beelden. Wees origineel en let op details! Maak er een
foto van en zet deze op de USB-stick.

		
De aardappeleters

Het huishouden van Jan Steen

ı
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16 Pt.

4. Kunstig werkje
	
Hieronder staan 4 kunstwerken. Noem de naam van het kunstwerk, de kunstenaar en de stad
waar het staat.

Us Mem

Limburgs Oorlogsmonument

Leeuwarden

Maastricht

Gerhardus Jan Adema

Charles Eyck

De Kus

De verwoeste stad

Apeldoorn

Rotterdam

Jeroen Henneman

Ossip Zadkine

ı
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20 Pt.
5. Een kloddertje hier
	
Je ziet vier bekende schilderijen. Iets op het schilderij klopt niet. Omcirkel dit duidelijk met
een blauwe of zwarte pen/stift. Je kunt deze geshopte foto's ook terugvinden op de USB-stick.

		
		

		
					

ı
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6. Er was eens…
	
In deze ronde over kunst en cultuur is een vraag over sprookjes zeker op zijn plaats.

12 Pt.

Hieronder zie je 6 afbeeldingen van sprookjes(figuren). Geef per afbeelding aan uit welk
sprookje de figuur komt en wie de schrijver van het sprookje is.

Indische waterlelies
Koningin Fabiola

De nieuwe kleren
van de keizer, Hans
Christian Andersen

Tafeltje dekje, ezeltje
strekje en knuppel uit
de zak, gebr. Grimm

Repelsteeltje

De zes dienaren

Gebr. Grimm

Gebr. Grimm

Het meisje met de
zwavelstokjes, Hans
Christian Andersen
10 Pt.

7. Moord en doodslag

	In 2012 verscheen er een thriller van een bekende Nederlandse auteur. De auteur heeft voor
de beschrijving van de omgeving waar de hoofdpersonen wonen inspiratie opgedaan in de
omtrek van Genderen. Noem de titel en auteur van dit boek.

Alles te verliezen
Titel:_______________________________________________________________________________
Esther Verhoef
Auteur:_____________________________________________________________________________

ı
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10 Pt.

8. Mama Mia!
	Hieronder zie je 10 afbeeldingen. Verbind de foto van de officiële musicalposter met de acteur die in de Nederlandse versie van de musical speelt of speelde.
A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

A - ____
5
____

B - ____
4
____

C - ____
1
____

D - ____
2
____

E - ____
3
____

50 Pt.
9. Net als vroeger
	
Wie herinnert het zich niet.. het jaarlijkse straattekenen aan de Susterenhof. Gewapend met
een doosje stoepkrijt een kunstwerk maken en proberen de jury te overtuigen van je talent.
En dat laatste is nou precies wat jullie vanavond ook mogen gaan doen. We verwachten
één persoon uit jullie team om 20.30 uur in de Susterenhof. Je krijgt tot 21.00 de tijd om
een mooie tekening te maken met als thema ‘Zomer’. Je tekent zelf een vak van 120 bij 120 cm
en bovenin de hoek vermeld je duidelijk je teamnummer. Om 21.00 uur worden er foto’s
gemaakt, alles wat na die tijd in de vakken getekend wordt, telt niet mee voor de jury.
Je mag alleen werken met het materiaal dat door ons is verstrekt. Indien je eerder aan je
kunstwerk begint, krijg je geen punten voor deze opdracht.

ı
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20 Pt.

10. Wat is het waard?

	Je ziet 5 kunstwerken. Zet de letters van deze afbeeldingen in de goede volgorde als het gaat
om de waarde ervan. Begin met de goedkoopste en eindig met de duurste.

A

B

D

E

C

D-C-A-E-B

ı
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6

de hort op
27 Pt.

1. Goed zuuke
Schrijf het adres of de exacte locatie waar deze foto’s gemaakt zijn onder de foto’s.

Hoefstraat 39/41

Hoofdstraat

Susterenhof (Voompad)

Gendersedijk

Voompad

Hoefstraat

Akkerstraat

Akkerstraat

Kerkstraat

ı
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20 Pt.

2. Goed gestemd

a. Hoeveel Genderse kandidaten stonden er op de officiële verkiezingslijst voor de Gemeente
Altena? Noem hun namen en de partij waar zij bij horen.

8
____________________________________________________________________________________
Jos Hak, Altena Lokaal - Robin van Wijk, Altena Lokaal
____________________________________________________________________________________
Arno Bouman, CDA - Harm-Jan van de Beek, CDA
____________________________________________________________________________________
Henk Teuling, Christen Unie - Johan Vos, Pogressief Aalburg
____________________________________________________________________________________
Pim Bouman, VVD - Bert Bouman, VVD
____________________________________________________________________________________
b. Hoeveel voorkeursstemmen kregen zij samen?

1487
____________________________________________________________________________________
14 Pt.

3. Peilen maar

	Je ziet twee afbeeldingen van peilschalen in ons dorp. Zoek deze schalen op en noteer van
allebei zo duidelijk mogelijk de waterstand (incl. NAP).

....

....
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4. uit eten

12 Pt.

	Jaap en Trui gaan met hun gezin uit eten bij Kees van Jappe. Ze bestellen een shoarmaschotel, een kipschotel, een pannetje, een Kippenschnitzel XL schotel, een varkenshaas met
friet, een stokbroodje ham/kaas, een tosti kaas, een belegde boterham en een omelet met
spek. Wat is er opvallend aan deze bestelling?

Menu

van Jappe

1. Van Jappe burger
2. Shoarmaschotel
3. Kipschotel
4. Kebabschotel
5. Pannetje
6. Nasi- of bamischotel
7. 	Kippenschnitzel XL schotel
8. Biefstuk met brood
9. Biefstuk met friet
10.	Varkensschnitzel met friet
11. Varkenshaas met friet
12. Kebabburger
13. Stokbroodje ham/kaas

7,50
9,00
9,00
10,00
9,00
9,50
9,75
14,00
15,50
15,50
17,50
8,50
3,50

14. Stokbroodje gezond
15. Stokbroodje kip
16. Stokbroodje shoarma
17. Tosti kaas
18 Tosti ham/kaas
19. Diverse belegde boterhammen
20.	Diverse belegde zachte broodjes
21. Uitsmijter met spek of kaas, 2-ei
22. Uitsmijter met spek of kaas, 3-ei
23. Omelet met spek
24. Boerenomelet
25. Allegaartje

4,25
7,00
7,00
2,50
2,50
1,10
2,00
4,00
6,00
6,25
7,25
5,50

Er zijn alleen maar priemgetallen besteld
____________________________________________________________________________________
12 Pt.

5. Afvoeruuuh
	Tel alle vanaf de grond zichtbare regen- en afvoerpijpen van de Gereformeerde Kerk.
Hoeveel zijn het er?

17
____________________________________________________________________________________

ı
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21 Pt.

6. Pinkeltje

	De kaboutertjes hebben vannacht kleine Ertepikkertjes verstopt in het dorp. Ga op zoek naar
zoveel mogelijk van deze kleine vriendjes en maak met elke gevonden kabouter een selfie.
Op deze foto’s moet de locatie ook duidelijk te zien zijn. Zet de foto’s op de stick. Hoe meer
gevonden kabouters, hoe meer punten.
27 Pt.

7. You’ve got mail!
Bij welke adressen horen deze brievenbussen?

Hoofdstraat 88

Kerkstraat 31

Hervormde Kerk

Hoefstraat 31

Susterenhof 2

Rondendans 30

Gendersedijk

Hoefstraat 51

Oegemastraat 2
10 Pt.

8. Waar komde gij vandaan?

Hoeveel officieel ingeschreven nationaliteiten hebben we in ons dorp (peildatum 9 mei 2019)?

11
____________________________________________________________________________________

ı
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9. van jappe

14 Pt.

a. In welk jaar werd café 't Zwaantje geopend?

1920
____________________________________________________________________________________
b. Noem de voor- en achternaam van de eerste uitbater(s)?

Adrianus
Kramer, evt. ook goed is dochter Huibertje
____________________________________________________________________________________
c. Voordat café 't Zwaantje de deuren opende, was er op deze plaats al een ander café.
Wat was de naam?

De
Schroef
____________________________________________________________________________________
d. E
 mmes van der Beek was ieder jaar een keer in het café te vinden met een speciale reden.
Wat kwam hij doen?

Rente
bijschrijven
____________________________________________________________________________________
e. Wat zijn de ingrediënten van een Van Jappe Burger?

Broodje,
rundergehakt, mayo, curry, gebakken ei en ui.
____________________________________________________________________________________
f. Waar of niet waar:
		 1. In café 't Zwaantje huizen twee verenigingen
WAAR / NIET WAAR
		 2. Voordat de Kromme Keu opgericht werd, was er een biljartvereniging met de naam
't Zwaantje.
WAAR / NIET WAAR
		 3. De burger die verwerkt is in de Van Jappe Burger weegt 250 gram.
WAAR / NIET WAAR
		 4. In café 't Zwaantje is weleens een kind gedoopt.
WAAR / NIET WAAR
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10. ga toch maar even kijken
	
Hieronder zie je foto‘s van een aantal plekken in ons dorp. Ze kloppen niet helemaal.

24 Pt.

Omcirkel de verschillen. De verschillen zitten niet in begroeiing, open of dichte gordijnen,
plantenbakken, bewolking, weertype, etc. Er is 1 verschil per foto.

ı
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7

BIËËSTEBENDE
15 Pt.

1. Beestachtig
Hieronder zie je bijzondere dieren. Welke bekende persoon herken je hierin?

John de Wolf

Linda de Mol

Erik de Vogel

Paul de Leeuw

Tino Vos

ı
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16 Pt.

2. Bij wijze van spreken
	De Nederlandse taal kent veel spreekwoorden met daarin dieren als onderwerp.
Weet jij welk spreekwoord met een dier erin hoort bij de onderstaande betekenissen?
a. Hiëël rap er van dur goan

Er als een haas vandoor gaan / Het hazenpad kiezen
____________________________________________________________________________________
b. Gij span mijn nie vûr oe karreke

Commandeer je hond en blaf zelf
____________________________________________________________________________________
c. Zegget nou mèr

Man en paard noemen
____________________________________________________________________________________
d. Mee d'n dieje motte gruwelijk uitkijke

Dat is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken
____________________________________________________________________________________
e. Ginne miens te zien

Er was geen kip
____________________________________________________________________________________
f. Es ge niks hêt, luste alles

Een spiering is vis als er niets anders is
____________________________________________________________________________________
g. Dè doe de hiëëlemaol verkiëërd

Het paard achter de wagen spannen
____________________________________________________________________________________
h. Iemand iets belôôve en nie naokomme

Iemand blij maken met een dode mus
____________________________________________________________________________________

ı
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12 Pt.

3. Close up
Welke dieren zie je op onderstaande foto’s?

Regenworm

Kwal

Octopus

Pissebed

Zilvervisje

Schaamluis
25 Pt.

4. Dierlijke dorpsgenoten

	Deze opdracht gaat over achternamen. Noem zoveel mogelijk achternamen die voorkomen
in Genderen, waarin een dierennaam zit. De dierennaam moet ineens te lezen zijn. Dus geen
losse letters.

Voorbeelden:
Van Os, Leenders, Roubos, enz.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ı
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16 Pt.

5. Poezelige voetjes
Welke stripfiguren zie je hier?

De rode kater

Seabert

Bruintje Beer

Rataplan

Woody Woodpecker

Diddel

Bobbie

Maarten de Gans
15 Pt.

6. komt is uit oe nest
	Vogels zijn graag geziene gasten in de tuin. Ze zorgen voor levendig- en vrolijkheid.
Veel mensen zorgen goed voor onze gevleugelde vrienden en hangen nestkastjes voor
ze op. Maar weten jullie wel dat elke vogelsoort zijn eigen model nestkastje heeft?
Bij welke vogelsoort horen onderstaande nestkastjes?
A

B

C

E

D

Huiszwalus
a. _____________________________________

Torenvalk
d._________________________________________

Koolmees
b. _____________________________________

Winterkoning
e. ________________________________________

Steenuil
c. _____________________________________

ı
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35 Pt.

7. Dierlijke types
a. Je hoort 5 dierengeluiden. Welke dieren hoor je?

Ezel
1. _____________________________________

Zebra
4. ________________________________________

Gorilla
2. _____________________________________

Tijger
5. ________________________________________

Papegaai
3. _____________________________________

b. Vervolgens hoor je nog 5 geluiden. Zoek in je team de meeste dierlijke types en laat hen
de geluiden zo goed mogelijk nadoen. Je maakt hier een filmpje van, dat op de USB stick
gezet moet worden. De geluiden mogen nagedaan worden door 1 persoon, maar ook
door meerdere personen. Dit moet echter dan wel als 1 filmpje op de stick komen.
Let op: de persoon die het dier na doet, moet te zien zijn op beeld.
11 Pt.

8. Snelle vragen:

3
a. Hoeveel harten heeft een octopus? __________________________________________________
b. Welke kleur heeft de huid van een ijsbeer? __Zwart
__________________________________________

3
c. Hoeveel vagina’s heeft een kangoeroe? _______________________________________________
d. Hoeveel tanden en kiezen heeft een schaap? __32
________________________________________
e. Wat gebeurt er met een loopse vrouwelijke fret als deze niet op tijd gedekt wordt?

Ze wordt ziek of ze overlijdt
____________________________________________________________________________________
f. Wat voor dier is een dikdik? __Antilope
________________________________________________________
Olifant (luiaard, nijlpaard, neushoorn)
g. Wat is het enige zoogdier dat niet kan springen? ______________________________________

Neus
h. Aan welk lichaamsdeel is bij een leeuw de leeftijd in te schatten? ________________________
Hij slikt stenen in
i. Wat doet een krokodil om dieper te kunnen zwemmen?_________________________________
Om de beweging van het doek
j. Waarom valt een stier een rode doek aan?_____________________________________________
k. Wat gebeurt er met een diepzee-vis als je hem te snel naar de oppervlakte haalt?

Dan ontploft hij
____________________________________________________________________________________

ı
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10 Pt.

9. Miss Piggy

	Varkens worden gehouden voor vlees. Dat weet iedereen. Nu is er ooit een varken geweest
dat volledig is gevolgd na de slacht. Natuurlijk krijg je dan vlees voor onze consumptie.
Daarnaast blijkt er toch meer te worden gemaakt van een varken. Het varken had de naam
PIG 05049.
a. In hoeveel producten is het varken PIG 05049 uiteindelijk verwerkt?

187
____________________________________________________________________________________
b. Kruis aan welke producten er (gedeeltelijk) van een varken worden gemaakt?
✔ Drop
✔ Insuline
✔ Bier
Hamburgers van McDonalds
✔ Winegums
✔ Kokosbrood
✔ Nagelborsteltje
✔ Antirimpelcrème
✔ Lucifer
✔ Vervangende hartklep voor mensen
✔ Behanglijm
✔ Kogels
✔ Wegwerphandschoentjes
✔ Tandpasta
✔ Porselein
✔ Anti-vries voor de auto
✔ Biodiesel
✔ Paintbalkogels
✔ Fotopapier
✔ Tompouche
✔ Balletschoenen
✔ Röntgenfoto
✔ Leverpastei
✔ Het opdrachtenblaadje van de Ertepikkersquiz
✔ Hondenkoekjes

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

12 Pt.

10. BD’ers…
Hieronder zie je een aantal BD‘ers, Bekende Dieren. Wat zijn de namen van deze dieren?

Bonfire

Snoetje en Pluisje

Knut

Kenneth en Carla

Luna en Nala

Bo en Sunny

ı
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Dan dink ik aon Braobaant....

30 Pt.

1. Geblokt

a. In deze categorie mag wat Brabantse gezelligheid niet ontbreken. We vragen jullie om een
gezellige teamfoto en 3 sfeerfoto's van deze avond op de USB-stick te zetten. Laat maar
eens zien hoe gezellig jullie aan het werk zijn!
b. Hoeveel rode vlakken heeft de Brabantse vlag? 12
________________________________________
c. In de ridderzaal hangen vlaggen van alle Nederlandse provincies. Die van Noord-Brabant
hangt het dichtst bij de troon van de koning. Waarom is dit?
De Brabantse vlag heeft de hoogste anciënniteit (het oudst van oorsprong)
____________________________________________________________________________________
10 Pt.

2. wijd weg
	Welke locatie met Brabant in de naam ligt het verst van ons eigen Brabant vandaan?

Brabanteiland (Antarctica)
____________________________________________________________________________________
16 Pt.

3. brabantse nachtegaaltjes
Noem de artiest en de titel van de volgende liedjes:
„Oh het lijkt zo gewoon, maar dat is toch een wonder“

René Schuurmans, Laat de zon in je hart
____________________________________________________________________________________
„Ik had de liefde, man, de liefde voor geen goud willen missen“

Guus Meeuwis, Je moet het voelen
____________________________________________________________________________________
„Nooit kom ik nog terug bij jou zoals weleer“

Corry Konings, Huilen is voor jou te laat
____________________________________________________________________________________
„Het is vier uur ’s nachts en ik ben alleen“

Bart van de Stelt, Ik droom alleen van jou
____________________________________________________________________________________

ı
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„Oe haar zit los, oe jurk zit strak, ge lijkt wel vacuüm verpakt“

Snollebollekes, Snollebolleke
____________________________________________________________________________________
„Je mooie zwarte haren en het ritme van gitaren“

Grad Damen, Selina
____________________________________________________________________________________
„En vliegen, honderd keer, zo van boven naar beneden“

Bertus Staigerpaip, Jongens van de bouw
____________________________________________________________________________________
„De radio speult ‘oerend hard’“

Roy en/of Gerard van Maasakkers (evt. Guus Meeuwis, As ge ooit
____________________________________________________________________________________

4. Brabantse lekkernijen
	Verbind de lekkernij met het
wapen van de plaats waar
deze specialiteit vandaan komt.

A - ____
3
____

A

1

B

2

C

3

D

4

E

5

F

6

18 Pt.

B - ____
5
____
C - ____
4
____
D - ____
1
____
E - ____
6
____
F - ____
2
____
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10 Pt.

5. Oe moerstoal

	Het Brabants is de kortste taal van Nederland en daarmee het meest efficiënt. Hieronder
staan zinnen die je in 1 tot 3 woorden in het Brabants zou kunnen zeggen. Schrijf hieronder
de goede Brabantse vertaling. Wees creatief en humor mag!

Een voorbeeld: P
 ardon, ik heb u niet goed verstaan, kunt u dat herhalen?
Antwoord:
Welluk?
a. Dit behoort tot de mogelijkheden.

Bijv. Da ken/kan
____________________________________________________________________________________
b. Zou u dat nog eens willen herhalen?

Bijv. Weh? / Weh zee de?
____________________________________________________________________________________
c. Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren.

Bijv. Das kut
____________________________________________________________________________________
d. Ik denk dat het verstandig is om deze samenwerking te beeindigen.

Bijv. Houdoe!
____________________________________________________________________________________
e. Het leven van een Brabander gaat niet over rozen.

Bijv. Tis wa!
____________________________________________________________________________________
18 Pt.

6. Weh is hier te doen?
In welke plaatsen vinden de volgende evenementen plaats?

Den Bosch

Schijndel

ı
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Heeze

Zundert

Kaatsheuvel

Breda

\

12 Pt.

7. Brabantse boeven

Onze gezellige provincie komt jammer genoeg ook regelmatig minder gezellig in het nieuws.
	Er vinden nogal wat criminele activiteiten plaats in het Brabantse Land. Weten jullie het
antwoord op de volgende vragen?
a. Wat is Brabants grootste illegale export-product?

XTC
____________________________________________________________________________________
b. Welke outlaw motorcycle gangs hebben een Nederlandse oorsprong?

No Surrender en Satudarah
____________________________________________________________________________________
c. Wat was de eerste outlaw motorcycle gang die voet aan de grond zette in Nederland?

Hells Angels
____________________________________________________________________________________

ı
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d. Hoeveel hennepplanten mag je in huis hebben?

Geen
____________________________________________________________________________________
e. Op welke Brabantse XTC-baron is de Netflix serie Undercover volgens bronnen
geïnspireerd en wat is zijn bijnaam?

Janus van W, Harry Potter
____________________________________________________________________________________
f. Hoe heet de wet en wat is de bijnaam van de wet waarmee burgemeesters woningen
kunnen sluiten na het aantreffen van drugs?

Opiumwet art. 13B / Wet van Damocles
____________________________________________________________________________________
15 Pt.
8. Waar zitte?
	
Op onderstaande foto‘s staan drie verschillende wegwijzers. Als deze wegwijzers echt zouden
bestaan, in welke Brabantse plaats ben je dan?

Maaskantje

Halsteren

Boerdonk
(Erp of Beek en Donk)

9. Sauwelen
	
Op de USB-stick in de map „Brabant“ staan 3 geluidsfragmenten van tonproaters.

15 Pt.

Welke drie tonpraters hoor je hier?

Rob Scheepers
1. __________________________________________________________________________________
Dirk Kouwenberg
2. __________________________________________________________________________________
Berry Knapen
3. _________________________________________________________________________________
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6 Pt.

10. Kies het goede plaatje
a. Wat betekent in Brabant de achterom?

✔

Gastenlijst

Achterdeur

Carnavalsmis

b. Tijdens de OS van Londen 2012 won Brabant meer medailles dan:

✔

		

Denemarken en Canada België en Canada

Spanje en Brazilië

c. Wat is geen andere benaming/vertaling voor Den Bosch?

✔

Bosco
Ducis

Bosco Ducis

Bois-leDuc
Bois-le-Duc

Oeteldonk

d. Wat is het officiële volkslied van Brabant?

✔

Guus Meeuwis, Brabant Er is geen officieel
Het lied van Hertog Jan
		
volkslied
HOOFDSTUK 8 - Dan dink ik aon Braobaant... ertepikkersquiz 2019
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e. Noord-Brabant kent de meeste …. van Nederland:

✔

Vrijgezelle vrouwen

Betaald Voetbal clubs

SOA’s

f. Wie van deze bekende Nederlanders is geboren in een plaats die deel uitmaakt van de
huidige gemeente Altena:

✔

Mart Visser

Carola Schouten

Jan van Mersbergen
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Herkaansing
24 Pt.

g
1. Wiskunde

 en strafschop nemen op de training, of in een vol stadion is een wereld van verschil. Je ziet
E
het bijvoorbeeld op het WK Voetbal als een serie van 5 strafschoppen de beslissing moet
brengen. Wereldsterren kunnen er dan zomaar 2 of 3 van de serie missen.
_Van GDC 1, ook een wereldploeg, nemen we even aan dat hun trefkans bij een penalty 2/3 is.
a. Bereken de kans dat GDC 1 bij een serie van 5 slechts 1 keer scoort.
Schrijf het antwoord als een breuk met hele getallen.

10/243
____________________________________________________________________________________
b. Bereken de kans dat GDC 1 bij een serie van 5 hoogstens 4 keer scoort.
Schrijf het antwoord als een breuk met hele getallen.

211/243
____________________________________________________________________________________

12 Pt.

2. nederlands

	Ontleden… veel mensen hebben er nog trauma’s van. Eens kijken in hoeverre
deze kennis nog bij jullie aanwezig is…
Onderstreep bij onderstaande zinnen de verschillende zinsdelen, gebruik de goede kleuren.
Het onderwerp: Rood
Het gezegde: Blauw
Het lijdend voorwerp: Groen
Het meewerkend voorwerp: Geel
a. De klimaatverandering veroorzaakt het smelten van de poolkappen.
b. Pinguins geven hun jongen voedsel via hun snavel.
c. De ijsbeervrouwtjes geven borstvoeding aan hun jongen.
d. Veel landen willen dieren een beter leven geven.
e. Het Wereld Natuur Fonds beschermt wilde dieren.
f. Heb jij het goede doel ook geld gegeven?
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16 Pt.

3. geschiedenis

	De 80-jarige oorlog is een even belangrijke als fascinerende periode van onze vaderlandse
geschiedenis. Het is een inspiratiebron geweest voor vele kunstenaars. Enorm veel schilderijen
zijn gemaakt over gebeurtenissen die plaatshadden tijdens de strijd tegen de Spanjaarden.
a. Beschrijf de gebeurtenis op de foto en noem daarbij ook de datum.

De vrede van Munster
1648

Raad van beroerten
1567

Beleg van Leiden/Leids ontzet
1573 of 1574

De onthoofding van Egmond
en Horne, 1568

Den Briel

Beeldenstorm
1566

1572
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b. Een aantal personen had een bepalende rol tijdens de 80 jarige oorlog.
Noem de naam van de persoon op het portret.

Hertog van Alva

Willem van Oranje

Philips II

Baltasar Gerards
14 Pt.

4. grieks

a. De oude Olympische Spelen waren in het oude Griekenland een godsdienstig festival,
hoe kwam dit tot uiting?

De Spelen begonnen altijd met een groot offer aan Zeus
____________________________________________________________________________________
b. De Olympische Spelen behoorden tot de zogenaamde “Periodos” die uit 4 grote festivals
bestond. Noem de 4 plaatsen waar deze festivals werden gehouden.

Olympia, Delfi, Korinthe en Nemea
____________________________________________________________________________________
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c. Wie mochten er deelnemen aan de oude Olympische Spelen?
Zoons van vrije Griekse ouders die officieel ingeschreven stonden in een Griekse stad.
____________________________________________________________________________________

d. Wat kregen de winnaars van de Spelen?

Krans van olijfbladeren
____________________________________________________________________________________
e. Meer dan 1000 jaar hebben de Spelen plaatsgevonden in Olympia, maar deze werden in
393 na Chr. Verboden. Wie verbood de Spelen?

De Romeinse keizer Theodosius
____________________________________________________________________________________
f. In tegenstelling tot de moderne Olympische spelen zijn de oude spelen nooit afgelast.
Hoe komt het dat de oude Spelen nooit zijn afgelast en de moderne Spelen wel?
De moderne Spelen zijn vanwege oorlog afgelast, in de Griekse oudheid zette men

de oorlog stop gedurende het Olympische festival.
____________________________________________________________________________________

g. Wie is de grondlegger van de moderne Olympische Spelen?

Pierre de Coubertin.
____________________________________________________________________________________
18 Pt.

5. aardrijkskunde
	Hieronder staan de contouren van een aantal landen afgebeeld.
Noem de hoofdstad van het betreffende land onder de foto.

Wenen (Oostenrijk)

Islamabad (Pakistan) Hanoi (Vietnam)

Belgrado (Servië)

Havana (Cuba)

Peking (China)
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15 Pt.

6. scheikunde

	In Genderen zit er veel zuurstof, waterstof en stikstof in de lucht. Maar hoe vaak zitten de
afkortingen van deze scheikundige elementen in de straatnamen van Genderen?

36
____________________________________________________________________________________
20 Pt.

7. Natuurkunde
Wat is de hoeveelheid stroom in Ampère die gemeten kan worden bij I??
		

500 Ω

400 Ω

300 Ω

100 Ω

		 100 Ω

+

‐

I

3.27 Ampère
________________________

1100 Ω

220V

21 Pt.

8. FRANS
Fais les mots croisés.
1
2
3
4
5
6
7

L’argent que l’on reçoit pour un travail est un …
Un Marocain est une personne … du Maroc.
J’ai un … de vacances. Je travaille dans un supermarché.
Aujourd’hui, c’est lundi et …, c’est mardi.
Il ne peut pas rester tranquille. Il n’arrête pas de …
Le pantalon, le T-shirt, la veste ce sont des ...
Tout le monde le connaît, il est …

S A L
O R I G I
J O B
D E
B O U G E R
V E T
C E

A I R E
N A I R E
M A I N
E M E N T S
L E B R E

a. Welk woord lees je van boven
naar beneden in de grijze vakjes?

Liberte
________________________________
b. Wat betekent dit woord in het
Nederlands? 			

Vrijheid
________________________________
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21 Pt.

9. economie

	Ton Grijs hoopt op 30 januari 2015 de leeftijd van 65 jaar te bereiken. Hij wil dan samen met
zijn vrouw van een welverdiende oude dag in Spanje gaan genieten en gaat daarvoor sparen.
Op zijn 50e verjaardag heeft hij € 5.000,- op een spaarrekening gestort tegen 3,75% samengestelde interest per jaar. Op zijn 55e verjaardag heeft hij weer € 5.000,- op die rekening
gestort. Vanaf dat moment werd de interestvergoeding op de spaarrekening 4,25% per jaar
op basis van samengestelde interest. De bijschrijving van de interest vindt na 1 jaar plaats.
a. Bereken over welk bedrag op deze spaarrekening Ton op 30 januari 2015
(op zijn 65e verjaardag) kan beschikken (zie formules hieronder).

16.694,28 euro
____________________________________________________________________________________
	Het leven in Spanje is duurder geworden dan Ton had verwacht. Hij wil daarom over
een hoger bedrag beschikken op 30 januari 2015. Het gewenste bedrag is € 25.000,-.
Hij zal hiertoe op zijn 60e verjaardag een bedrag op deze spaarrekening bijstorten.
b. Bereken welk bedrag Ton op zijn 60e verjaardag moet bijstorten op deze spaarrekening
om op 30 januari 2015 over het gewenste bedrag van € 25.000,- te kunnen beschikken
(zie formules hieronder).

6.745,23 euro
____________________________________________________________________________________
c. B
 ereken welk bedrag aan interest Ton deze 15 jaar in totaal zal ontvangen op deze
spaarrekening.

8.254,77 euro
____________________________________________________________________________________
Voor de beantwoording van de vragen a en b zijn de volgende formules beschikbaar:
Gebruikte symbolen:
C = contante waarde
E = eindwaarde
K = kapitaal
p = rentepercentage
n = aantal perioden/termijnen
i = interest
formules: i =

p
100

C = K · (1 + i)-n
E = K · (1 + i)n
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10

Lustere en ouwehoere
24 Pt.

1. Liefdesperikelen

	Ook in Genderen genieten veel mensen al jarenlang van het TV-programma Boer zoekt vrouw.
Eens kijken hoe het gesteld is met de kennis over de boeren en boerinnen...
a. Afgelopen seizoen logeerde Harrold bij Steffi op de boerderij. Wat is het beroep van
Harrold en welk vervoersmiddel gebruikte hij om bij Steffi de dam op te komen?

Vrachtwagenchauffeur, blauwe trekker
____________________________________________________________________________________
b. In welk seizoen deed de eerste boerin mee?

Agnes, seizoen 2007/2008
____________________________________________________________________________________
c. Welke dieren zie je in alle seizoenen voorbij komen in de intro’s van Boer zoekt vrouw?

Koe, geit, paard, schaap, haan, varken, zebra
____________________________________________________________________________________
d. J an en zijn maat Robin hadden een weddenschap afgesloten over de hoeveelheid brieven
die Jan zou krijgen. Waar wedden ze om?

Slagroomtaart
____________________________________________________________________________________
	e. Er heeft ook ooit een tweeling aan Boer zoekt vrouw meegedaan. Hoe heten deze mannen?

Jan en Martin
____________________________________________________________________________________
f. Tussen welke bloemen vond Hans zijn liefde Audrey?

Gerbera's
____________________________________________________________________________________
g. Er deden ook ooit twee boeren mee, die liever iemand van hun eigen geslacht kozen.
Wie waren dat?

Willem en Bertie
____________________________________________________________________________________
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h. Helaas is het niet altijd koek en ei bij Boer zoekt vrouw. Tijdens de afgelopen seizoenen
heeft er 3 keer een boer gesjoemeld... Welke boeren waren dat en wat hebben ze gedaan?

Arjan, vrouw die niet op tv wilde (Marktplaats)
____________________________________________________________________________________
Richard, kon niet wachten en zocht al contact tussen de logeerweek en het dagje uit
____________________________________________________________________________________
Remco, h
 ad al met meerdere dames innig contact gehad voor
het seizoen begon
____________________________________________________________________________________
i. Welke deelnemer aan Boer zoekt vrouw woont het dichtst bij ons in de buurt?

Gert-Jan
____________________________________________________________________________________
j. Hoe heten de volgende boeren?

Catrines

Pros

Johan

Richard

Gradus

Doede
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6 Pt.

2. Wie oh wie?

	Zijn carrière begon in een bekende oorlogsserie over de Tweede Wereld Oorlog. Hij speelde
in verschillende grote films met o.a. Leonardo di Caprio, Ewan Mc Gregor, Gerard Butler en
Anne Hathaway. Toch zal bij velen bij het horen van zijn naam niet meteen een belletje gaan
rinkelen. Naar welke Britse acteur zijn wij op zoek?

Tom Hardey
____________________________________________________________________________________

20 Pt.

3. Ertepikkers Snipperhit
a. Je hoort een snipperhit. Noem de titel en de artiest van de 7 liedjes die langskomen.

Las Ketchup, de ketchupsong
1. __________________________________________________________________________________
Luis Fonsi & demi lovato, echame la culpa
2. __________________________________________________________________________________
René Schuurmans, laat de zon in je hart
3. __________________________________________________________________________________
10cc , Dreadlock hollyday
4. __________________________________________________________________________________
Brain Adams, Summer of ‘69
5. __________________________________________________________________________________
Donna Summer, Hotstuff
6. __________________________________________________________________________________
Anneke Grönloh, Brandend zand
7. __________________________________________________________________________________
b. Wat is het thema van deze snipperhit?

Zomer
____________________________________________________________________________________
12 Pt.
4. Plaatjes
	
Tegenwoordig kunnen we muziek streamen wanneer we maar willen. Vroeger gingen we
naar de platenzaak en zochten we onze favoriete albums op. Noem de titel en de artiest
van onderstaande albums.
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Jay Z

Armin van Buren

Snow Patrol

Resenoble doubt

Embrace

Eyes open

De Dijk

Stevie Wonder

Supertramp

Niemand in de stad Songs in the key of life

Even in the quiest moment

10 Pt.

5. Rebusje
Herken je onderstaande liedjes? Noem de titel en de artiest.

Starboy, The Weekend
____________________________________________________________
Cake by the ocean, DNCE
____________________________________________________________
Happy, Pharrel Williams
________________________________________________________
Ghosttown, Adam Lambert
___________________________________________________________
Shut up and dance, Walk the moon
________________________________________________________
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I took a pil in Ibiza, Mike Postner
________________________________________________

		 ____________________________________________________
Bed of roses, Bon Jovi
Zwart-wit, Frank Boeijen of Black and White, Maikel Jackson
____________________________________________________________

Children of the night, Nakatomi
				
_____________________________________________

8 Pt.

6. Still standing

Hoe vaak en hoe lang heeft Elton John op nummer 1 gestaan in de Nederlandse Top 40?

4x op nummer 1, samen 23 weken
____________________________________________________________________________________
8 Pt.

7. Rest in peace
Deze personen zijn ons in de loop der jaren ontvallen. Weet jij wie we bedoelen?

Karl Lagerfelt
10-09-1933 tot 19-2-2019______________________________________________________________
Anneke Grönloh
7- 6-1942 tot 14-9-2018 ______________________________________________________________
Avici
8- 9-1989 tot 20- 4-2018 ______________________________________________________________
Chester Bennington
20- 3-1976 tot 20-7-2017 _____________________________________________________________

16 Pt.

8. Bingewatchen

	Je ziet afbeeldingen van series die te zien zijn op Netflix. Tel het aantal seizoenen van deze
series dat op dit moment op Netflix staat bij elkaar op. Hoeveel seizoenen zijn dat in totaal?

13
____________________________________________________________________________________
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15 Pt.

9. Roddel en achterklap
Wie hoort bij wie? Zoek de goede koppels bij elkaar.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A - ____
K
____

B - ____
G
____

C - ____
F
____

D - ____
E
____

H - ____
L
____

I - ____
J
____

16 Pt.

10. wonderkinderen
Hierna zie je 4 bekende componisten en een opsomming van verschillende feiten die
horen bij één van de componisten. Zet achter de componist welke feiten bij hem horen.
1770 Orde van de Gulden Spoor
Anna Giraud
Cholera
Constanze
Geboren 7 mei 1840 te Votkinsk
Getreidegasse 9

Le Nozze di Figaro
Le quattro Stagioni
Nadezjda Filaretovna von Meck
Overleden op 63-jarige leeftijd
Priester
Zwanenmeer
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Tjaikovski:
Geboren 7 mei 1840 te Votkinsk
Zwanenmeer
Nadezjda Filaretovna von Meck
Cholera
Vivaldi:
Overleden op 63-jarige leeftijd
Le quattro Stagioni
Anna Giraud
Priester
Mozart:
Getreidegasse 9
Constanze
Le Nozze di Figaro
1770 Orde van de Gulden Spoor
Beethoven:
26 maart 1827
Magdelena Keverich
Kreeg les van Jozeph Haydn
Is doof geworden
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extra opdracht
Yes! Jullie mogen het quizboek gaan inleveren in 't Dorpshuis, maar let op: kom met
zoveel mogelijk mensen uit je team, want de quiz is nog niet helemaal afgelopen.
In 't Dorpshuis krijg je nog een opdracht bij het inleveren van het quizboek en iets later op de
avond wordt in de grote zaal de laatste opdracht gepresenteerd. Neem met je team een pen
mee naar 't Dorpshuis.
Tot zo!
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