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THUIS BLIJF edit

KWIS LEKKER MET ONS MEE
VANUIT JE HUIS!

DORPSKWIS HILVARENBEEK

INLEVEREN KAN TOT VRIJDAG 1 MEI OM 22.00 UUR
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SPELINTRODUCTIE KWISTUT 2020 - THUIS BLIJF EDITIE

10
CRYPTISCHE SPORT TERMEN punten

Hoi allemaal! Via deze weg willen we toch even van ons laten horen.
Jullie hebben vast al gehoord dat Kwistut vanwege de coronacrisis
helaas niet door kan gaan op 27 mei. Maar we zouden Kwistut niet zijn,
als we niet wat leuks voor jullie hadden bedacht!

1. “Je moet er gewoon niet te veel over nadenken!” Jullie horen het de
gemiddelde sportcoach nog zeggen tegen zijn of haar pupil.
Wat is dat toch met niet te veel nadenken en sport? Bij Kwistut
voelen we ons regelmatig tegendraads. Vandaar dat wij een
cryptische sportpuzzel voor jullie hebben gemaakt. Lekker veel
nadenken en sport dus! Onderstaande afbeeldingen beelden
verschillende sporttermen uit. Noteer deze in de bijbehorende
vakjes en ontdek de oplossing in de verticale lichtblauwe vakjes.

Op de volgende vier pagina’s vinden jullie een hoop vragen en
opdrachten. Omdat we ons aan de richtlijnen van het RIVM willen
houden, mogen jullie de opdrachten alleen, als stel of met je gezin
uitvoeren. We hebben negen categorieën en drie doe-opdrachten,
waarmee jullie punten kunnen verdienen. Bij elke categorie kunnen jullie
15 punten verdienen. Op www.kwistut.nl vinden jullie een antwoordformulier. Dit kunnen jullie downloaden en printen of digitaal invullen.
Jullie mogen de antwoorden, filmpjes en foto’s in één mail onder
vermelding van jullie teamnaam en adres tot uiterlijk 1 mei 2020, 22.00
uur mailen naar info@kwistut.nl. Kom je er niet uit of heb je vragen?
Dan kunnen jullie ook altijd voor hulp of informatie mailen naar dit
e-mailadres.
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Er zijn leuke prijzen te winnen en de uitslag maken we op woensdag 6
mei 2020 bekend!
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5
EMOJI MOMENTS punten
2. Onderstaande emoji-reeksen beelden
bekende sportmomenten uit. Welke sporters horen er bij de bekende sportmomenten uit
onderstaande emoji-reeksen? Noteer de voor- en achternaam van
de sporters.
A

INSTAGRAM

5

punten

socials

3. Instagram is een populair social media platform. Wij als organisatie van
Kwistut zijn hier ook op te vinden. Volg ons op Instagram om het
antwoord op deze vraag te kunnen beantwoorden. Heb je geen
Instagram? Wellicht dat je jongeren kent die wel een account hebben
en je hierbij kunnen helpen. Elke dag posten wij een letter op onze
Instagram-pagina. Al deze letters vormen samen een woord. Dit is het
juiste antwoord op deze vraag.

FACEBOOK

10

B

C

D

punten

4. Op vrijdag 1 mei 20.00 uur zijn Quizmasters Anne van Gestel en
Maaike Meijs LIVE te zien op onze Facebook-pagina. Ook hier geldt
dat anderen je wellicht kunnen helpen als je geen Facebook-account
hebt. Anne en Maaike stellen tijdens deze LIVE-stream 10 vragen aan
jullie. Geef de antwoorden op deze 10 vragen.
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BLÈF THÛÎs

15
ZIEKTES punten
5. We zitten nu met zijn allen thuis in quarantaine. In het verleden zijn
er al vele verschillende ziektes geweest. Hoeveel weten jullie hier
vanaf?

F.

Op de hoek van het Klein Loo en het IJzerkeistraatje - dat het Klein
Loo verbond met de Veldhoven maar na het laatste Herinrichtingsplan is
verdwenen - stond in de 17e eeuw een Lazarij. Dit is:

A. Wat is het verschil tussen de verspreiding tussen een pandemie,
epidemie en een endemie?
B. In de 20e en 21e eeuw groeiden een aantal influenza’s (griepen) uit
tot pandemieën. Het aantal doden was enorm. Zet onderstaande
pandemieën in volgorde van het aantal doden van hoog naar laag
en vermeld de jaartallen waarin de pandemieën uitbraken.
Hongkong griep - Aziatische griep - Spaanse griep - Mexicaanse
griep
C. Vlooien op zwarte ratten brachten in de 14e eeuw de pokken uit
Egypte naar Italië. Vandaar ging de ziekte met de ontdekkingsreizigers naar o.a. Latijns-Amerika. Een pandemie was geboren. In de
vorige eeuw ging Tilburg op slot vanwege een uitbraak van pokken.
Honderden patiënten moesten in quarantaine, tienduizenden werden ingeënt. In welk jaar vond die uitbraak plaats?
D. Het dodental viel erg mee. Hoeveel mensen stierven aan de pokken?
E. In de middeleeuwen waren gebed, boetedoening en zelfkastijding
de enige medicijnen tegen de pest omdat de pest een straf van
_____________ was.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST

5

punten

6. Wat is een levendig dorp nu zonder jeugd? Gelukkig erkent
Hilvarenbeek dit en zijn er veel initiatieven voor onze jongeren.
En deze zijn vaak niet mogelijk zonder de belangeloze inzet van
vrijwilligers. Dus hulde voor hen! Wat weten jullie eigenlijk over
deze initiatieven voor jeugd in het dorp?

1. Een huisje waar mensen die dronken (lazarus) uit Poppel kwamen
hun roes konden uitslapen;
2. Een huisje waar leprozen (melaatsen) in quarantaine moesten om
verdere besmetting te voorkomen; of
3. Een onderkomen voor de Franse militairen die onder bevel van
Napoleon via Roovert Nederland binnen marcheerden.
G. Hieronder zien jullie drie foto’s met huidaandoeningen. Om welke
huidaandoening gaat dit?

5

punten

8. Brabant is de thuisprovincie van vele DJ’s en artiesten die lokaal,
maar ook wereldwijd bekend zijn. Welke DJ’s vinden jullie terug in
deze aßnagrammen?
A.
B.
C.
D.
E.

C

VUR DE KLÈÈN

10
(VOOR) KLEIN EN FIJN punten

7. Gezelschapsspellen: ze zijn al eeuwenoud. De geschiedenis gaat tot
3500 jaar voor Christus. Een gezelschapsspel wordt met minimaal
twee
personen gespeeld. Het is bedoeld als tijdverdrijf en vermaak.
Speciaal voor jullie hebben we het Kleinste-Kwistut-Over-Gezelschapsspellen-Ooit gemaakt. Zet je op scherp, zoek een loep, puzzel
mee en vooral...geniet! Deze opdracht is ‘verstopt’ op de website
van Kwistut (www.kwistut.nl).

A. Afgelopen jaar was de tweede editie van het Jeugdtonpraten voor
de gemeente Hilvarenbeek. Hoeveel deelnemers stonden verspreid over twee avonden - in de ton?
B. Hier zien we één van de drie mascottes van
Kindervakantieweek Hilvarenbeek. Wat is de
naam van deze mascotte?
C. Bij The Box in Hilvarenbeek is ook regelmatig
wat te doen voor jongeren. Zo stond er vorig
jaar bijvoorbeeld op één datum twee shows
gepland van Zotte Lotte. Op welke datum
was dit? Let op: schrijf de datum als volgt: dd-mm-jjjj.
D. Ook de Scouting in Hilvarenbeek kan niet zonder vrijwilligers.
De allerjongste scouts zijn de bevers en zij leren nieuwe dingen van
fictieve karakters gespeeld door de leiding. Van welk fictief karakter
leren de bevers knutselen?
E. Wat is de volledige naam van de mascotte die de jeugd in
Hilvarenbeek les geeft over carnaval in het Pezerikkengat?

BRABANTSE DJ’S

B

A

Noteer de juiste letter op de juiste plaats:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

brabant

10
BRABANTSE KERKEN punten

9. Hieronder zien jullie vijf foto’s van kerken in Brabant. Herkennen jullie
de kerk? Geef de juiste plaatsnaam als antwoord.

VARDNOSNARONE
BOJREPOSTER
HANBNERARTNE
ZODNFJZ
NAVSRETBIVELNEOJDT

A

B

D

E

C

5
VRIJWILLIGERS punten

vermaok

10. De Bikse evenementen draaien op vrijwilligers. Helaas gaan de
evenementen in ieder geval tot 1 juni niet door. Hopelijk blijft onze
gemeenschap het verenigingsleven ondersteunen tijdens en na deze
crisis. Hieronder zie je tien vrijwilligers weergegeven en tien
evenementen. Koppel de juiste vrijwilliger aan het juiste evenement
in Hilvarenbeek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Koert Flipsen			
Ellen aan het Rot		
Chris van Laarhoven		
Amber Vesters			
Jan Gommers			
Tim Wouters			
Lotte van Ham			
Jolanda van de Sande		
Koen de Witte			
Jan Moonen			

A. Zomergeblaos
B. De Pezerikken
C. Elastiek Muziek
D. Kwistut
E. Wandel-4-daagse
F. EHBO Hilvarenbeek
G. pROOSt!
H. FIER!
I.
BeachBeek
J. ABeek

4
SING-A-SONG punten
11. Bepaalde woorden worden vaak herhaald in liedjes. Hoe vaak horen
jullie de volgende woorden in de liedjes?
A. Het woord ‘Kedeng’ in het gelijknamige liedje van Guus Meeuwis
& Vagant.
B. Het woord ‘Leef’ in het gelijknamige liedje van André Hazes Jr.

NETFLIX

6

punten

12. Tijdens deze coronacrisis is het kijken van een serie of film op Netflix
erg populair. Maar wat weten jullie van Netflix?
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HUIS TE KOOP!

dees is beek

6

punten

13. In Hilvarenbeek gaat het goed met de huizenmarkt. Hieronder zien
jullie foto’s van drie huizen die op Funda te koop staan in Hilvarenbeek. We hebben alleen de foto van het toilet gepakt. Geef aan van
welk huis dit toilet is. Geef de juiste straatnaam + huisnummer als
antwoord.

A. Een vermiste jongen, een lab vol geheimen en een moeder die niet
kan rusten totdat haar zoon is teruggevonden. Welke serie zoeken
we?
B. Hoeveel geld gaf Netflix in 2016 uit aan content?
C. Netflix is ontstaan doordat Reed Hastings (oprichter) de film Apollo
14 te laat in had geleverd bij de videotheek,waardoor hij een
belachelijk hoge boete van veertig dollar moest betalen. Is dit waar
of niet waar?

A

B

VROEGER

C

9

punten

14. Hieronder zien jullie gebouwen die vroeger in Hilvarenbeek te
vinden waren. In welke straat stonden deze gebouwen? Geef de
juiste straatnaam.
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punten
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15. Kwistut heeft vijf vaste duo’s, die ieder een categorie van de kwis
maken. Elk duo maakt de opdrachten op een bepaalde dag. Wat zijn
de duo’s, welke categorie maken zij en op welke dag doen ze dit?
•
•
•
•
•

Het duo van de categorie ‘Dees is Beek’ gaat de dag na Maaike en
Kees aan de slag.
Amber maakt de categorie ‘Vermaok’.
Anne maakt haar categorie niet op maandag, maar wel eerder dan
Fleur. Hidde maakt zijn categorie een dag na Ellen.
Mickey, die niet de categorie ‘Beek ònt Bewege’ maakt, maakt zijn
categorie op woensdag.
Henk maakt zijn categorie op donderdag.

doe-opdrac

hten

Kwistut is geen Kwistut zonder leuke doe-opdrachten.
Bij alle doe-opdrachten die je uitvoert moet het logo van Kwistut 2020 in
beeld zijn. Je kunt het logo hier links uitknippen en bij je foto/filmpje
neerzetten/vasthouden, zodat we er zeker van zijn dat jij de doeopdracht zelf hebt uitgevoerd.

?

1,5 METER

5

punten

!

16. Op dit moment leven we in een ‘1,5 meter samenleving’. Iedereen
weet nu wat hiermee wordt bedoeld, omdat we door de coronacrisis
1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. In winkels is er
markering op de grond geplakt en er is ook een pictogram ontwikkelt voor de 1,5 meter afstand. Deze afstand is langer dan je zelf
misschien zou denken. Maak van één van onderstaande producten
1,5 meter en neem hier een foto van met het Kwistut-logo én een
centimeter. Je mag zelf kiezen voor welk materiaal je gaat, dus je
hoeft maar voor één materiaal te kiezen om de punten te verdienen.

DORPSKWIS HILVARENBEEK

A. Wol: maak een sjaal van 1,5 meter
B. Kralen: maak een ketting van 1,5 meter
C. Tyraps: verbind de tyraps aan elkaar en maak een ketting
van 1,5 meter

2020

TOREN VAN WC-ROLLEN

surfen

5

punten

17. Toen mensen hoorden dat er een
‘intelligente lockdown’ aankwam
in Nederland, gingen iedereen
massaal wc-papier hamsteren.
Social media stond vol met foto’s
van lege schappen in supermarkten. Daarna verschenen er ook
veel filmpjes van mensen die thuis
een work-out aan het doen waren
met wc-rollen. Bij deze opdracht
heb je ook wc-rollen nodig.
Bouw onderstaande toren van
wc-rollen na en zet hierbij het
Kwistut-logo.

15
WEBSITE CHECKEN punten
19. De vragen zijn nog onbekend. Deze mag je namelijk gaan zoeken
op onderstaande websites. De vraag kun je herkennen, omdat het
Kwistut-logo hierbij staat vermeld. Geef het juiste antwoord op de
vragen.
A. Ga naar de website van sportvereniging ‘Hilvaria’ en ga op zoek naar
een goed gevulde prijzenkast en beantwoord de vraag.
B. Ga naar de website van ‘Hilverportal’ (grootste online community
van Hilvarenbeek) en ga op zoek naar het logo van Kwistut. Hierbij
staat de vraag die je mag beantwoorden.
D. Op de website van ‘Hilverportal’ (grootste online community van
Hilvarenbeek) kun je een filmpje bekijken van Leo Alkemade. Hoeveel seconden duurt het filmpje met Leo Alkemade op Hilverportal?
D. Ga naar de website van festival ‘Elastiek’ en ga op zoek naar het
logo van Kwistut. Hierbij staat de vraag die je mag beantwoorden.
E. Ga naar de website van ‘Café ‘t Schouwke’ en ga op zoek naar het
logo van Kwistut. Hierbij staat de vraag die je mag beantwoorden.

5
AT TRACTIEPARK punten
18. Helaas zijn de attractieparken in Nederland ook gesloten door het
coronavirus. Het is dus nog even wachten tot we weer leuke uitjes
met z’n allen kunnen gaan maken. Toch willen we jullie weer even
het gevoel geven of jullie in een pretpark zijn. Voor deze opdracht
ga je namelijk een attractie herbeleven!
Maak een kort filmpje van maximaal 15 seconde waarin te zien is hoe
je een attractie beleeft. Je mag alleen in de attractie stappen, maar
als er meer personen in je huis wonen mogen deze ook instappen in
het karretje. Probeer zo creatief en origineel mogelijk deze belevenis
te filmen en vergeet niet het Kwistut-logo erbij te zetten.

BEDANKT h

È!

SPONSORS
Onderstaande sponsors maken onze dorpskwis mede mogelijk. Bij deze willen wij jullie ook stimuleren om zoveel mogelijk de lokale middenstand te
ondersteunen in deze tijden. Samen staan we werk!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bakkerij Willemse
Bloem Hof van Dal
Cadran Opleidingsinstituut Gezondheidszorg
Café-au-Lie
Cafetaria de Ridder
Clavis Wijnimport
Cosmo Mode
Grand Café de Zwaan / Herberg den Hemel
Driesser Optiek
FAF Training
Fashion Eyes
Foto Jos Droog
Gastropub - Speciaalbiercafé ‘t Schouwke
Hilverstroom
Hotel Brabant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapsalon Haarhuys
Kindertherapeutische Praktijk Maureen Klomberg
Kookgenoten
Loft
Mevrouw Ooievaar
MOOISMAKEN
No. 6 Bloem & Interieur
Schijvens Mannenmode
Van de Ven Lingerie
Van Hees Schoenmode
Van Hoppe Telecom
Van Lieverlee
VLOT Advies
ZiNiN

GRAAG ZIEN WE JULLIE VOLGEND JAAR VRIJDAG 21 MEI 2021 OP DE VRIJ THOF VAN HILVARENBEEK!
VOOR DE VIERDE EDITIE VAN DE DORPSKWIS VAN HILVARENBEEK: KWISTUT!

