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SPELINTRODUCTIE KWISTUT 2019
Voor jullie ligt het vragenboek van Kwistut 2019. Als organisatie zijn wij super blij en trots met de
grote deelname van alle enthousiaste teams. Vanavond gaan jullie de strijd met elkaar aan om met
jullie team de winnaar van Kwistut 2019 te worden! De winnaars van vorig jaar - The Blues Brothers
and Soul Sisters - gaan proberen hun titel te evenaren. Wie verslaat ze?

INVULLEN EN INLEVEREN VAN DE ANTWOORDEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jullie hebben een link, User Name en wachtwoord gekregen. Hiermee kunnen jullie inloggen
op de site waarop de kwis digitaal beschikbaar is.
Jullie kunnen deze inlog gebruiken om maximaal 4 personen in te loggen. En jullie kunnen met
deze 4 personen tegelijkertijd antwoorden verwerken.
De antwoorden moeten dus digitaal worden ingevuld.
Behalve: de (doe-)opdrachten die op locatie plaatsvinden. Deze hoeven jullie niet digitaal in te
vullen. Deze opdrachten voeren jullie ter plekke uit en worden door ons verwerkt (tenzij er in
het vragenboek expliciet vermeld staat dat dit wel digitaal moet).
Let op: antwoorden worden alleen goed gerekend als deze correct gespeld zijn (check check
double check). Het systeem is niet gevoelig voor hoofdletters, wel voor punten, komma’s en
dergelijke.
Om 22:00 uur sluit de website automatisch.
Er is nog een extra uitleg toegevoegd (los blaadje) met de uitleg voor het gebruik van de
website en het digitaal invullen van de antwoorden. Lees deze goed door!
En dan nog een tip: neem het vragenboek meteen helemaal door, omdat sommige
opdrachten voor een bepaalde tijd uitgevoerd moeten worden. En let zelf ook op
sluitingstijden van bepaalde bedrijven of winkels.
En nog een belangrijke afspraak: ga te voet of op de fiets naar de opdrachten.

CATEGORIEËN
Er zijn negen categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Natuur en techniek
Brèènbrekers
Dees is Beek
Muziek, film & TV
Mannen van Mars, vrouwen van Venus
Un natje en un drögje
Vur de klèèn
Wittut nog?
CSI Beek City

Per categorie zijn er 250 punten te verdienen. Het aantal te verdienen punten staat per vraag
vermeld.

GEHEIME OPDRACHT
Naast bovenstaande 9 categorieën is er ook nog een geheime opdracht. Stuur voor deze
opdracht één man en één vrouw verkleed als James Bond en Lara Croft naar de Vrijthof. Op het
juiste tijdstip (zie tijdschema volgende pagina)!
Tip: voor deze opdracht zijn 1) een goed richtingsgevoel, 2) om kunnen gaan met spanning en 3)
uithoudingsvermogen van belang.
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Tijdschema geheime opdracht:
Team 1, 2, 3: 		
Team 4, 5, 6: 		
Team 7, 8, 9: 		
Team 10, 11, 12:
Team 13, 14, 15:
Team 16, 17, 18:
Team 19, 20, 21:
Team 22, 23, 24:
Team 25, 26, 27:
Team 28, 29, 30:

19:00 uur
19:10 uur
19:20 uur
19:30 uur
19:40 uur
19:50 uur
20:00 uur
20:10 uur
20:20 uur
20:30 uur

UITSLAG
De uitslag van Kwistut 2019 wordt vanavond om 23:30 uur bekend gemaakt tijdens de feestavond
op de Vrijthof. Zorg dat jullie met jullie gehele team aanwezig zijn! Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

NOODGEVALLEN
In geval van nood is de organisatie bereikbaar op het telefoonnummer: 06-49793582.
Bij technische vragen: 06-25064446.

SUCCES!
Namens de organisatie van Kwistut wensen wij iedereen succes en heel veel plezier vanavond. De
race tegen de klok start vanaf nu!
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ICT - CLOUD - TELECOM
Databeveiliging
Werken in de cloud
Online back-up
VoIP telefonie
Internetverbindingen

Diessen - T 013 504 1888 - vanlaarhovenict.nl

FULL-SERVICE WEBBUREAU
Websites
Webshops
Narrowcasting
Apps
Internetmarketing

Diessen - T 013 504 1888 - vanlaarhovenwebsites.nl
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14
CREATIEVE GEESTEN EN WEETJES punten
Let op: bij alle meerkeuzevragen in deze categorie tik je het juiste antwoord letterlijk over.
1.

In Hilvarenbeek zijn veel creatieve geesten om alle culturele, sportieve en muzikale activiteiten
te organiseren. Maar kennen jullie ook onderstaande uitvinders en weetjes?
A. Wie is de creatieve geest achter de gloeilamp?
• T.A. Edior
• F. Philips
• H. Gobel
• S. Goldman
B. Wie maakte het eerste apparaat dat geluid via elektrische verbinding overdroeg?
• A.G. Bell
• T.A. Edison
• J.P.Reis
• A. Quetelt
C. Wie is de uitvinder van het world wide web (www.)?
• Tim Benners-Lee
• Steve Jobs
• Felix Hoffmann
• Bill Gates
D. In welke maateenheid wordt een beeldscherm aangeduid?

E. Rechts zien jullie een foto van gagel. Waar werd de gagel
		 voor gebruikt?
•
•
•

Vanwege de genezende eigenschappen.
Om soep van te koken.
In de bedstede om vlooien weg te houden.

F. Wat is een andere naam voor Gagel?
G. Vogels leggen een ei. In het ei zit een dooier. Per ei is dooier groter of kleiner. Waarom is
		dit?
•
•
•

Omdat de eieren per vogel ook groter of kleiner zijn.
Bij een grote dooier kan het kuiken direct weglopen.
Alle dooiers zijn even groot in verhouding met de vogel.

39
DIERENRIJK punten
2.

De mens is een zoogdier. Wij zijn een wezenlijk onderdeel van de natuur en zouden dan ook
zorgvuldig met onze omgeving en medebewoners van onze planeet om moeten gaan. Wat
weten jullie van het dierenrijk?
A. Hoe heten de jongen van een wild zwijn?

B. Wilde konijnen worden in de grond geboren. Een fooi plukt 2 dagen voordat ze “bevalt”
		 haar wol van haar lijf en legt die in het nest. Waarom plukt ze de wol van haar lijf?
•
•
•

Om het nest warm te maken, wol houdt de kleintjes warm
Ze heeft last van nesteldrang en ze heeft stress
Om haar tepels vrij te maken om de jongen melk te geven
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>>> Vervolg vraag 2
C. De meeste vogels hebben geen uitwendige geslachtsorganen. Welke van de volgende
		 vogels heeft dat wel?
•
•
•
•

Koolmees 		
Uil 		
Mus 		
Struisvogel

D. Wat is er bijzonder aan de conifeer Ginko Biloba?
•
•
•

Heeft geen naalden maar bladeren
Is zeer zeldzaam en bijna uitgestorven
Kan meer dan 70 jaar oud worden

E. Een vogel heeft veren of pennen. Welke van onderstaande mogelijkheden bestaat niet?
•
•
•
•
•
•

Slagpennen
Donsveren
Sierpennen			
Dekveren
Sierveren
Stuurpennen

F. Wat is er zo bijzonder aan een koppel kerkuilen?
•
•
•

Komen alleen in Nederland voor
Zijn met uitsterven bedreigd
Een koppel heeft een relatie voor het leven

Op de Vrijthof staat voor de Rabobank ook een lindeboom. Deze is gepland in 1923.
G. Naar welke vorst(in) is deze boom vernoemd (noem alleen de voornaam)?
H. Wat is de Nederlandse naam van deze lindeboom?
I.
		

Je kunt aan een prooi zien door welke dier ze is verschalkt. Waar kunnen jullie aan zien dat
een prooi is aangevallen door een vos of een roofvogel?
•
•
•

Een vos bijt in veren en een roofvogel pikt
Een vos begraaft zijn prooi en een vogel legt die in een boom
Een vogel pikt eerst de ogen uit de prooi

J. Welke maan is beter te zien vanaf de aarde?
•
•

Wassende maan
Afgaande maan
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>>> Vervolg vraag 2
K. Hieronder zien jullie twee soorten hars op een stam. Welke stam heeft gebloeid bij de
		 afgaande maan? A of B?

A

B

L. Hoe heet een mannetjes eekhoorn?
M. Op deze foto zien jullie een ree. Hoe noemt men de kont van deze ree?
•
•
•

Pluimpje
Wit kontje
Spiegeltje

18
OMGEVINGSBEWUST punten
3.

Als Bekenaren zijn jullie vast trots op onze mooie gemeente. Het is heerlijk kom erop uit te
gaan, op een mooie dag is er zoveel te zien.

A. Op onderstaande foto zie je, een van de kleinste hertensoorten in Europa, en is soms nog
		 te zien in landgoed De Utrecht. Hoe heet dit van oorsprong afkomstige hert uit China?
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>>> Vervolg vraag 3

B. Vroeger planten de mensen in de dorpen en buitengebieden lindebomen voor het huis.
		 Waarom deed men dit? Geef de juiste 5 antwoorden. Geef de nummers van de juiste
		 antwoorden (bijvoorbeeld 12345).
		
		
		

1. Houtproductie
4. Blikseminslag
2. Tegen het zonlicht
5. Status
3. Storm op te vangen 6. Koelte in de zomer

7. Theezetten van de bloesem
8. Wind en kou opvang in de winter
9. Recht bij de linde te spreken

C. Hierboven zien jullie een foto in de Annanina’s Rust van een slootje met daarnaast een
		 heuveltje waar bomen op staan. Hoe noemen we deze manier van aanplanting in een bos?

D. Hierboven zien jullie een foto van een tak van een wilde kastanje. Hoe wordt deze wilde
		 kastanje ook wel genoemd?
•
•
•

Paardenkastanje
Puntjes
Stippeltjes

E. Wat voor een soort boom is dit (foto rechts)?
•
•
•

Sequoia boom
Dennenboom
Acacia
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>>> Vervolg vraag 3
F. Niet alleen Tilburg heeft een (oude) Waranda. Ook in één van onze natuurgebieden is een
		 echte Waranda te zien. In welk natuurgebied?
•
•
•
•

Gorp en Roovert
Brabants landschap (Oranje bond)
De Utrecht
Annanina’s Rust

18
EIFFELTOREN punten
4.

Voor deze opdracht mogen jullie laten zien hoe technisch jullie zijn. Het is de bedoeling dat
jullie een Eiffeltoren bouwen met legosteentjes (geen Duplo) van minimaal 20 cm hoog, deze
mogen jullie tussen 20:30 uur en 20:45 uur in de tent laten zien.

3
LBB BRANDBEVEILIGING punten
5.

LBB Brandbeveiliging levert en keurt al sinds 2005 brandblussers in Hilvarenbeek en
omstreken. Welke branden kun je blussen met de brandblusser die jullie op onderstaande foto
zien (er zijn meerdere antwoorden goed). Geef de 3 antwoorden op volgorde van letter.
Antwoordvoorbeeld: ABC.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Klasse A
Klasse B
Klasse C
Klasse D
Klasse E
Klasse F

18
NEDERLANDSE NOBELPRIJSWINNAARS punten
6.

We zijn een slim volkje. In de loop der jaren wonnen diverse Nederlanders een Nobelprijs.
Koppel de juiste discipline aan de juiste naam met het juiste jaartal.
2016 		
Scheikunde 			
Christiaan Eijkman
1999 		
Scheikunde 			
Johannes Diderik van der Waals
1995 		
Economie 			
Paul Crutzen
1975 		Scheikunde			Peter Debye
1953 		
Geneeskunde 			
Jacobus Henricus van ‘t Hoff
1936 		
Natuurkunde			
Gerard ‘t Hooft
1929 		
Natuurkunde 			
Frits Zernike
1910 		
Scheikunde 			
Ben Feringa
1901 		
Natuurkunde 			
Tjalling Koopmans

25
D’N DOORNHOF 		
punten
7.

Heemtuin D’n Doornhof maakt deel uit van een museumcomplex gelegen aan de Doelenstraat
53 in Hilvarenbeek. Zorg dat jullie volgens onderstaand tijdschema naar D’n Doornhof komen.
Team 20 t/m 30
Team 1 t/m 10
Team 11 t/m 20

18:30 - 19:00 uur
19:00 - 19:30 uur
19:30 - 20:00 uur
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15
DINO’S punten
8.

Allang uitgestorven maar toch nog zo geliefd bij vele mensen. Herkennen jullie onderstaande
dino’s?

A

B

D

E

C

20
NEUZEN punten
9.

Groot, klein, rond, puntig, lang en kort: neuzen zijn er in allerlei soorten en maten. Herkennen
jullie de neus van een gorilla? Of die van een muis? Het is vaak lastiger dan jullie denken. Op
onderstaande foto’s zien jullie verschillende neuzen, aan jullie de taak om de neuzen te
herkennen.

A

B

C

D

E

F
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>>> Vervolg vraag 9

G

H

I

J

20
GARAGE VERBURG punten
10. Garage Verburg heeft ook wel een neusje voor nieuwe en gebruikte auto’s. Op de Vrijthof
loopt een monteur rond met een Verburg-overall. Zorg ervoor dat jullie je op het juiste tijdstip
bij de monteur melden. Let op: vul de antwoorden digitaal in.
Team 1 t/m 10
Team 11 t/m 20
Team 21 t/m 30

18:30 - 19:00 uur
19:00 - 19:30 uur
19:30 - 20:00 uur

18
HOOG NIVEAU punten
11. Voor de echte slimmeriken heeft Kwistut dit jaar onderstaande vragen bedacht. Gelukkig wel
in meerkeuze, anders waren we echt bang dat jullie er niet uit zouden komen. Let op: typ het
juiste antwoord dus letterlijk over!
A. Waar kookt water sneller; op een berg of op zeeniveau? Of duurt het even lang?
•
•
•

Op zeeniveau
Op een berg
Even lang

B. Als het koud is wordt vaak zout op de wegen gestrooid. Waarom?
•
•
•
•

Zout zorgt voor meer wrijving tussen de rubberen banden en het asfalt
Het vriespunt van water komt door het zout lager te liggen
Zout vormt een isolerende laag, waardoor het asfalt minder snel afkoelt
Zout heeft een afstotende werking op condens

C. Jullie wasmachine maakt een geluid van ongeveer 60 decibel. Een bulldozer kan de 90 		
		 decibel halen. Hoeveel harder is het geluid van de bulldozer?
•
•
•
•

1,5 keer zo hard
30 keer zo hard
300 keer zo hard
1000 keer zo hard
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>>> Vervolg vraag 11
D. Wat is de taxonomische rang van geleedpotigen?
•
•
•
•

Stam
Rijk
Orde
Klasse

E. Volgens een theorie van de Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky is het vermogen om
		 taal te leren aangeboren. Hoe heet Chomsky’s theorie?
•
•
•
•
F.

Globale Grammatica
Universele Grammatica
Generieke Grammatica
Inherente Grammatica

Volgens Sigmund Freud bestond onze persoonlijkheid uit drie elementen. Wat was NIET één
van die drie elementen?
•
•
•
•

Arud
Id
Superego
Ego

27
SHITZOOI punten
12. De dierlijke uitwerpselen die jullie hieronder op de foto’s zien waren voor ons een inspiratie
voor een vraag met een luchtje eraan. Geef aan van welk dier deze poep is. Als jullie denken
dat het geen poep is, geef dan als antwoord: Dit is geen drol.

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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LAATSTE LOODJES

9

punten

13. Jullie zijn bijna aan het einde van de categorie aanbeland. Kunnen jullie deze vragen ook tot
een goed einde brengen?
A. Waardoor kunnen mensapen geen spraakklanken produceren?
•
•
•

Door de positie van het strottenhoofd kunnen ze niet voldoende verschillende klanken
vormen
Doordat hun keelzak ervoor zorgt dat alle geproduceerde klanken lager worden en
daardoor te veel op elkaar lijken
Doordat ze niet in staat zijn hun stembanden voldoende te controleren

B. Je bent aan het fietsen en je valt naar links. Wat moet je doen om niet verder om te vallen?
•
•
•

Naar rechts sturen
Je lichaam naar rechts bewegen
Naar links sturen

C. Rond het jaar 1900 hadden elektrische auto’s een groot marktaandeel, maar al snel werden
		 ze verdrongen door auto’s met een verbrandingsmotor. Een van de oorzaken daarvan was:
•
•
•

Elektrische auto’s werden niet stoer gevonden, omdat ze stil en gemakkelijk te
bedienen waren
De prijs van olie daalde sneller dan die van elektriciteit
Elektrische auto’s veroorzaakten relatief veel dodelijke ongelukken

6
MVB TRAINING punten
14. Nu jullie bijna klaar zijn is het voor jullie een mooi moment om de hersenen op een andere
manier te prikkelen. MvB TRAINING is al enige jaren een vertrouwd bedrijf op het gebied van
outdoor sporten en beweging voor verschillende doelgroepen. MvB TRAINING voert de 		
meeste van deze activiteiten uit aan de Ambrosiusweg in Hilvarenbeek, maar enkele andere
activiteiten ook op externe locaties. Zoals bij scholen, in de binnenstad van Tilburg, het
centrum van Hilvarenbeek en bij verenigingen.
A. Hieronder zien jullie 10 verschillende activiteiten. Eén daarvan verzorgt MvB TRAINING
		 NIET. Welke?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal Training
Bootcamp
Tennistraining
Voor Schoolse Opvang
Buiten Schoolse Opvang
Boksen
Jeu de boules
Urban workout
Bedrijfsfitness
Kinderfeestjes

B. Hoeveel jaar zit MvB TRAINING al gevestigd aan de Ambrosiusweg?
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You’re Welcome!
Koffie – Gebak
Lunch – Diner
Borrel – Bites
Speciaalbieren
Live sport
Vrijthof 18
5081 CA Hilvarenbeek
013 505 3554
info@tschouwke.nl
www.tschouwke.nl
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Kwistnie
dat ze zooo
veel hebben!

HiepHiepKado.nl | Rijnstraat 495a | 5215 EJ ‘s-Hertogenbosch | T 073 689 00 31 | kado@hiephiepkado.nl
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HUIS VAN KAARTEN 24
punten
1.

Maak een zo hoog mogelijk kaartenhuis. Elke laag is 4 punten waard. Het maximaal aantal 		
punten wat bij deze opdracht behaald kan worden is 6 lagen kaarten. Dat zijn 24 punten, 		
dus doe je best! Op de foto moeten 2 teamleden te zien zijn en de teamnaam. Stuur deze foto
voor 20:00 uur naar info@kwistut.nl onder vermelding van Breinbrekers, opdracht 1 en jullie
teamnummer.

WAT VOOR ‘TYPE BEN JIJ?
2.

15

punten

Herkennen jullie de lettertypes? Hieronder is het woord ‘Kwistut’ in vijf verschillende
lettertypes het woord ‘Kwistut’ geschreven. Geef de exacte benaming van het lettertype.
A.
B.
C.
D.
E.

Kwistut
Kwistut
Kwistut
Kwistut
Kwistut

		

28
RA RA RAADSELS punten
3.

Jullie krijgen 6 raadsels. Probeer deze op te lossen.
Take away
Een take away verkoopt bitterballen in porties van 6, 9 en 20. Het take away restaurant
verkoopt alleen hele porties bitterballen.

A. Wat is de grootste hoeveelheid bitterballen die je niet kan bestellen bij het take away
		 restaurant? (Ofwel, die niet in de bitterballen porties geserveerd kunnen worden)
Movember
Mannen laten in November een maand hun snor staan. Piet uit Groningen liet hem veel langer
staan. Alleen met de letter ‘R’ in de dag, de datum én het jaartal scheerde hij zijn snor af.
Wanneer was de laatste keer dat hij hem af schoor en wanneer mag hij hem weer afscheren?
B. Op welke dag heeft Piet voor het laatst zijn snor afgeschoren?
C. Wanneer is de eerstvolgende dag dat hij zijn snor weer af moet scheren? (dd-mm-jjjj)
Lettercode
BCDEIKOX
D. Welke letter kunnen jullie toevoegen die bij de bovenstaande reeks past? Geef de letter
		 als antwoord.
Slak
E. Een lieveheersbeestje valt in een ton van 5 meter diep. Elke dag klimt het
		 lieveheersbeestje 3 meter naar boven en glibbert weer 2 meter naar beneden. Na hoeveel
		 dagen is het lieveheersbeestje boven?
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>>> Vervolg vraag 3
Dierendag
F. Op basisschool de Manderijn is het dierendag. In groep 4 zitten 7 leerlingen en 2 juffen.
		 Elke leerling heeft 7 rugzakken bij. In elke rugzak zitten 7 hondjes. Elke hondje heeft 7
		 pups. Gelukkig zijn alle hondjes gezond en hebben ze allemaal 4 pootjes. Hoeveel pootjes
		 en benen bevinden zich in totaal in het klaslokaal?
Cijfercode
G. Jullie mogen 3 maal hetzelfde cijfer gebruiken in een eenvoudige optelling waarvan de
		 som twaalf is. Je mag het cijfer 4 niet gebruiken. Welk cijfer kunnen jullie dan wel
		 gebruiken om dit rekenraadsel op te lossen? Geef alleen het cijfer als antwoord.

10
DE VOGELTJES STRAAT punten
4.

In de vogeltjesstraat staan 6 huizen. In deze huizen wonen de volgende gezinnen:
•
•
•
•
•
•
•

De familie Merel woont niet op nummer 1.
Meneer Kraai woont niet in het midden van de straat.
De familie Gans woont op een oneven nummer.
Kwik, Kwek en Kwak wonen samen met hun ouders, zij wonen niet vooraan de straat.
Mevrouw Eend en haar 2 zonen wonen op een hoger huisnummer dan Mevrouw Pelikaan.
De familie Merel komt zijn naaste buren op het plein nooit tegen.
De familie Gans is ’s ochtends altijd in de voortuin bezig. Niemand van hen ziet dan de drie
naaste buren naar hun werk vertrekken.

Kun je van elk adres aangeven welk gezin hier woont als we vertellen dat de familie van Merel
ook niet op nummer 5 woont? Vul de namen op deze manier in: De familie Merel - Meneer 		
Kraai - De familie Gans - Kwik, Kwek en Kwak - Mevrouw Eend - Mevrouw Pelikaan.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

C
A

12
REKENMEESTER punten
5.

E

F
D
B

Plaats de speelgetallen in de knopen zodat ze opgeteld (de som) gelijk zijn aan het getal in het
gekleurde veld en vermenigvuldigd (het product) gelijk zijn aan het getal in het witte veld.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
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11
SPAGHET TI LEGGEN punten
6.

Maak een som met deze bewerkingen + + - : ×
Uiteindelijk moet de uitkomst 75 zijn. Leg de som in gebroken spaghettislierten op tafel en
maak hier een foto van met minstens 2 groepsleden en zorg dat de groepsnaam zichtbaar is
op de foto. Stuur deze foto voor 21:00 uur naar info@kwistut.nl onder vermelding van
Breinbrekers, opdracht 6 en jullie teamnummer.

12
PLAATJES KIJKEN punten
7.

De piramide op de foto is opgebouwd uit straatstenen.
Alle straatstenen zijn van dezelfde grootte. De piramide
is helemaal symmetrisch. Bovendien is de piramide
massief. Binnenin bevinden zich dan ook geen geheime
kamers.

A. Uit hoeveel straatstenen bestaat de piramide?
		 Vul het aantal stenen in (getal).

Een tuin wordt omgeven door 4 muren, die een rechthoekig trapezium vormen. De 2
evenwijdige zijden hebben lengtes van 34 cm en 59 cm. In het midden van de tuin staat een
appelboom. De eigenaar merkt op dat deze appelboom precies gelijke afstanden heeft tot elk
van de 4 muren die de tuin omsluiten.
B. Hoe groot is de oppervlakte van de tuin in centimeters?

C. Welk getal moet er op het vraagteken staan?
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SCREENSHOT
8.

21

punten

Maak met een iPad of telefoon een screenshot. Dit klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Op
het screenshot moet een stopwatch te zien zijn met exact deze tijden:
01:00,00 (1 minuut)
02:00,00 (2 minuten)
03:00,00 (3 minuten)
Leg je iPad of telefoon op de voorkant van het vragenboek van 2019 neer. Maak een foto van
jullie screenshot op het vragenboek en stuur deze 3 foto’s voor 20:00 uur naar info@kwistut.nl
onder vermelding van Breinbrekers, opdracht 8 en jullie teamnummer. Voor elke juiste foto 		
kunnen jullie 7 punten verdienen.

VRAAGTEKEN
9.

24
punten

Hieronder zien jullie verschillende afbeeldingen die jullie kunnen vinden in Hilvarenbeek. Wat
staat er onder het vraagteken? Dit kan een getal of een letter zijn.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

A

B

C

D

E

F
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10. Hieronder zien jullie nog 3 verschillende afbeeldingen. Wat staat er onder het vraagteken?
Deze afbeeldingen hebben niets met Hilvarenbeek te maken.
A.
B.
C.

A

B

C

18
GEMEEN punten
11. Welk getal hebben deze mensen met elkaar gemeen?
A.

B.

C.
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25
REBUS punten
12. Hieronder zien jullie 5 rebussen. Alle rebussen beelden een woord uit. Deze woorden hebben
iets te maken met ‘school’. De positie, vorm en uitspraak van de letters kunnen van belang zijn
om de rebus op te lossen.

A.
B.
C.
D.
E.

BRAIN FREEZE

15

punten

13. Kennen jullie het woord ‘Brain freeze’ oftewel ijshoofdpijn. Van deze opdracht krijgen jullie
‘ijshoofdpijn’. Kom naar de tent tussen 19:00 uur en 21:30 uur en meld je bij de inleverbalie.
Hier krijgen jullie uitleg over de opdracht. Daarna mogen jullie het juiste antwoord digitaal
invullen.
A.
B.
C.

METERTJE BIER

20

punten

14. In de tent ligt er voor jullie vanaf 18:30 uur hout klaar. Dit hout is gesponsord door Houthandel
van Dal, de plaatselijke Houthandel in Esbeek. Houthandel van Dal is al meer dan 80 jaar
gespecialiseerd in het bewerken en verwerken van hout. Voor deze opdracht gaan jullie ook
werken met hout. Van het hout dat jullie kunnen ophalen in de tent mogen jullie een
‘bierglasdrager’ maken. De afmeting van deze ‘bierglasdrager’ moet precies 1 meter zijn. Zie
de afbeelding hieronder als voorbeeld. Zorg ervoor dat jullie met jullie eigen gemaakte
‘bierglasdrager’ naar de bar komen in de tent voor 21:00 uur. In de tent wacht Thijs van Dal op
jullie achter de bar. Hij controleert of er 10 glazen bier in de ‘bierglasdrager’ passen en dat
deze exact 1 meter is. Hiervoor krijgen jullie 15 punten en wordt de ‘bierglasdrager’ voor jullie
gevuld. Als jullie ervoor zorgen dat de ‘bierglasdrager’ gekleurd en versierd is kunnen jullie 5
bonuspunten verdienen. De ‘bierglasdrager’ kunnen jullie tijdens de feestavond zelf gebruiken.
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15
ELEKTRISCHE OPDRACHT punten
15. Jan de Bruijn Elektro-en beveilingstechniek bestaat ruim 36 jaar en is gevestigd in Slibbroek
op nummer 24. Jeroen en Sandra hebben voor jullie een opdracht klaar staan op de
vestiging. Bij deze opdracht heb je een vaste hand nodig en moet je stressbestendig zijn. 		
Zorg ervoor dat je met maximaal 2 personen boven de 16 jaar op tijd bij Jan de Bruijn
bent volgens het tijdschema. Je krijgt op de locatie te horen wat de opdracht zal zijn; deze
houden wij nog even geheim. Stuur iemand op pad met een wiskundig inzicht en een vaste 		
hand.
Team 1 t/m 5
Team 6 t/m 10
Team 11 t/m 15
Team 16 t/m 20
Team 21 t/m 25
Team 26 t/m 30

18:30 - 18:50 uur
18:50 - 19:10 uur
19:10 - 19:30 uur
19:30 - 19:50 uur
19:50 - 20:10 uur
20:10 - 20:30 uur
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CAT EGORI E

DEES IS
BEEK

3
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30
BIKSE GLEUVEN punten
1.

Om de post te laten bezorgen, heeft ieder huis natuurlijk een brievenbus nodig. Er zijn veel 		
verschillende soorten brievenbussen, maar sommige exemplaren zijn wel heel bijzonder. Aan
jullie de taak om de straatnaam te noteren waar de brievenbus van elke afbeelding staat.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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15
KROEGENTOCHT punten
2.

Hilvarenbeek kent veel verschillende cafés en kroegen. Om het betaalgemak te vergroten,
maken sommigen van hen gebruik van speciale munten om te betalen. Aan jullie de opdracht
om van de volgende 5 kroegen 1 betaalmunt per kroeg te laten zien in de tent op de Vrijthof
voor 20.00 uur.
-

’t Schouwke
Café de Verandering
De Posthoorn
Gouden Carolus
Grand-Café de Zwaan

10
KOM DAT ZIEN punten
3.

Wanneer jullie ons prachtige dorp Hilvarenbeek binnenrijden, passeren jullie altijd een bord 		
met Hilvarenbeek erop. Er zijn vele verschillende wegen om Hilvarenbeek binnen te komen. 		
Wij hebben foto’s verzameld van organisatieleden van Kwistut bij de verschillende borden.
Aan jullie de vraag: in welke straat is deze foto gemaakt (straatnaam)? En wat is de voor- en
achternaam (bij een vrouw alleen de meisjesnaam als achternaam vermelden) van het
organisatielid op de foto?

A

B

C

D

G

H

I

J

E
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F

6
DE DRIE WIJZEN punten
4.

Hilvarenbeek staat bekend als een welvarend dorp met goed opgeleide mensen. Ook in 2018
zijn er weer veel dorpelingen geslaagd of afgestudeerd. Aan jullie de vraag: wie is degene die
op de foto staat (voor- en achternaam)?

A

B

C

22
GEMINTE NIEUWS punten
5.

De gemeente van Hilvarenbeek wil haar inwoners graag via verschillende kanalen op de
hoogte houden. Eén daarvan is de Facebookpagina van de gemeente. Voor de onderstaande
vragen is het van belang dat jullie je hier goed in verdiepen.

A. Hoeveel senioren uit onze gemeente deden mee aan de opfriscursus voor automobilisten
		 die de gemeente samen met de VVN en de seniorenraad organiseerden?
B. Hoeveel regentonnen is Hilvarenbeek rijker sinds de regentonnenactie?
C. Hoeveel zonnepanelen liggen er op het dak van het gemeentehuis?
D. Hoeveel medailles won Marlène van Gansewinkel op het EK Para Atletiek in Berlijn?
E. Wie ontving tijdens het Hopfeest ter gelegenheid van de eerste hopoogst van het nieuwe
		 hopveld van brouwerij de Roos een koninklijke onderscheiding uit handen van
		 burgemeester Ryan Palmen (voor- en achternaam)?
F. Hoeveel geld heeft de gemeente Hilvarenbeek in 2019 begroot voor Sport en Cultuur?
G. Afgelopen jaar ontvingen de mantelzorgers uit de gemeente Hilvarenbeek een bedankje
		 vanuit Contour de Twern, dit was een waardebon van de Heerlijckheit. Wat was de waarde
		 van deze bon?
H. Wie is de voorzitter van de nieuwe ondernemingsvereniging van Ondernemend
		 Hilvarenbeek (voor- en achternaam)?
I. Hoeveel nieuwe inwoners heeft Hilvarenbeek het afgelopen jaar (2018) bijgekregen?
J. Hoeveel koppels zijn er afgelopen jaar (2018) getrouwd in Hilvarenbeek?
K. Hoeveel koppels hebben een geregistreerd partnerschap gesloten in 2018 in
		Hilvarenbeek?

28
BUURTONDERSTEUNERS punten
6.

In Hilvarenbeek hebben we een aantal buurtondersteuners. Dit zijn vrijwilligers die actief zijn in
hun eigen buurtje.

A. Vanaf welke jaar is dit project van Contour de Twern en de gemeente Hilvarenbeek
		gestart?
B. Wie heeft dit project opgericht? Geef de voor- en achternaam van deze persoon.
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7.

Er zijn veel redenen waarom de buurtondersteuners een meerwaarde hebben voor ons dorp.
Hieronder zien jullie een aantal redenen die we hebben beschreven. Welk van deze
onderstaande taken wordt niet uitgevoerd door een buurtondersteuner (A, B, C of D invullen)?
A.
B.
C.
D.

8.

Signalen oppakken en doorverwijzen naar professionals.
Aandacht geven aan mensen die eenzaam zijn.
Een vraag van een buurvrouw bespreken met het Samen Zorgteam.
Wekelijks boodschappen doen voor zijn/haar buurvrouw.

De buurtondersteuners stellen zich graag aan jullie voor. Hier zien jullie een foto van de
buurtondersteuners en een aantal woorden. Koppel het juiste woord aan de juiste
buurtondersteuner.

1. Contact houden met elkaar
2. Vrijwilligerswerk bij VVV/Land van de Hilver
3. Je thuisvoelen in de buurt
4. Redactiewerk voor de parochie
5. Huisartsenpraktijk in Hilvarenbeek
6. Luisteren naar jezelf, de ander en het leven
7. Aandacht en respect
8. Supporter van mijn jongens
9. Leefbare buurt
10. Luisterend Oor
11. Cardiologisch laborant

62
SPORTIEF BEEK punten
9.

In de bossen van Gorp en Roovert hebben we de Trimbaan. Een sportieve oefening die jullie
kunnen doen in de bossen. Hebben jullie de route wel eens afgelegd? Hierboven zien jullie 		
de oefeningen van de Trimbaan. Zet de afbeeldingen op juiste volgorde. Begin bij oefening 1
en eindig bij oefening 20.

AA

BB

CC
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>>> Vervolg vraag 9

DA

EB

FC

AG

BH

CI

AJ

BK

CL

AM

BN

CO

A

B

C

P

Q

R

- 34 -

>>> Vervolg vraag 9

A

B
T

S

10. In Hilvarenbeek zijn we zeker wel sportief. We hebben ook veel sportverenigingen in
Hilvarenbeek en in 2018 zijn er zelfs een aantal teams kampioen geworden. Hierboven zien
jullie een aantal teams afgebeeld die kampioen zijn geworden in 2018. Op elke foto zijn
personen weggehaald. Geef de juiste voor- en achternaam van deze personen. Als er 2
vraagtekens op de foto staan, geef dan eerst het antwoord van het blauwe vraagteken. Daarna
geven jullie het antwoord van het rode vraagteken.

A

B

C

F

G

H

D

I

J

K
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E

10
DE VRIJ THOF punten
11. Op de mooie Vrijthof is er het hele jaar door wat te beleven. Hierboven een aantal ‘kiekjes’
die genomen zijn op evenementen op de Vrijthof. Geef de juiste benaming van het evenement
bij de afbeelding.

AA

BB

AD

BE

CC

15
NUUW KIEKSKE punten
12. Voor deze opdracht is het de bedoeling dat jullie een groepsfoto maken met minimaal 10
personen uit jullie team. Naast de personen moeten er op de foto allemaal Bikse producten
te zien zijn, hierbij geldt: hoe meer producten, hoe meer punten. De volgende producten
moeten in ieder geval zichtbaar zijn: Pezerikkenvlag, Pezerikkensjaal, wapen van Hilvarenbeek,
boek over Hilvarenbeek, biertje van brouwerij de Roos, biertje d’n Driek en de Beekse toren.
Deze foto moet voor 21:15 uur naar info@kwistut.nl zijn gemaild onder vermelding van Dees is
Beek, opdracht 14 en jullie teamnummer.

BIKS DICTEE 40
punten
13. Wanneer we het over de categorie Dees is Beek hebben, kan een heus Biks dictee natuurlijk
niet ontbreken. Stuur jullie spellingwonder van team 1 t/m 15 om 19:00 uur en van team 16 		
t/m 30 om 20:00 uur naar basisschool de Driehoek en strijd mee voor de titel
‘Spellingkampioen van Beek’.

4
BEDRÈVIG BEEK punten
14. A. Van der Maas Kwaliteitszorg levert zijn diensten aan instellingen voor gezondheidszorg
		 Namens wat voor soort organisaties voert Van der Maas Kwaliteitszorg opdrachten uit?
B.
		
		
		
		

Voor bijzondere mannen, stijlvolle mannen, stoere mannen, gekke mannen of zo-maar
gewone mannen … Welke man jij ook bent, wat je lifestyle ook is: Schijvens Mannenmode
heeft zo’n enorm brede en complete collectie, dat jij altijd briljant gekleed voor de dag
komt. Op welke datum (dd-mm-jjjj) namen Pien en Jet de mannenmodezaak in de
Gelderstraat over?
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8
ETALAGE KIJKEN punten
15. Robert Rexwinkel, gecertificeerd makelaar-taxateur, is sinds 2009 actief bij het Lommers
makelaarskantoor in Hilvarenbeek. Midden in het centrum op een prachtige plek is de
makelaardij gevestigd op Diessenseweg 7. In de etalage van dit pand kunnen jullie vanavond
niet alleen aangeboden woningen vinden, maar ook vinden jullie ‘rode letters’ in de
etalage. Neem een kijkje in de etalage van Robert Rexwinkel en ga op zoek naar alle rode 		
letters. Maak met deze rode letters een woord van in totaal 14 letters. Het woord heeft
natuurlijk te maken met makelaardij. Vul het antwoord digitaal in.
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CAT EGORI E

M
L
I
F
,
k
e
i
Muz
En TV

4
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KEN IK JOU NIET ERGENS VAN?
1.

20

punten

Veel jongens en meisjes dromen ervan om later iets te doen voor de Nederlandse televisie. 		
Kinderen willen vaak presentator, zanger of acteur worden en hopen het liefst heel bekend te
worden. Voor de kinderen op onderstaande foto’s is deze droom werkelijkheid geworden.
Weten jullie van welke BN’er wij een kinderfoto hebben gevonden? Noteer voor- en achter
naam van de betreffende BN’er.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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30
GOUD VAN OUD VAN BIKSE BODEM punten
2.

Eén docent noemde Hilvarenbeek steevast ‘het cultuurcentrum’ van Brabant. Soms, na een
onverwacht goed resultaat van één van zijn studenten, gebruikte hij die woorden lovend. Veel
vaker, na laten we zeggen minder goede uitslagen vooral omdat hij in staat was onbegrijpelijke
vragen te stellen, kreeg de uitdrukking een cynische ondertoon: “Zo jongen, daarmee haal
je de eer en waardigheid van het cultuurcentrum waarin je geboren en getogen bent wel erg
omlaag!” En dat werd dan ook nog gevolgd door een schamperend lachje…. Hilvarenbeek
een ‘cultuurcentrum’? Jazeker! Met name een ‘muziekcultuurcentrum’.
In de vorige eeuw ontstond in Hilvarenbeek de ene popband na de andere. Bandjes met drie
gitaristen, een drummer en soms een toetsenist.

A. Welke band werd gevormd door Dicky Bakker, Gerrit van de Wouw, Ronnie Döderlein de
		 Win en Kees Simons?

Ook het Biks Trio dateert al uit de vorige eeuw. Geen popmuziek met accordeon, gitaar en
trom, maar luisterliedjes met een knipoog. Wie kent niet ‘M’n schoep’ of ‘Ballade van Willem
Fik’.
B. Wie schreef de tekst voor deze twee liedjes
		 (voor- en achternaam)?
C. Wie schreef de muziek (voor- en achternaam)?

Een bekende band was het NBGMK. Zij brachten o.a. de cd ‘Un aorighedje’ uit en werden uit
genodigd voor een optreden in DWDD. Na dat optreden ontstond spontaan het lied ‘Ik zèè
munne tekst kwèèt’ maar daar gaat het hier niet over.
D. Wat betekent de afkorting NBGMK?
Er was zelfs ooit een burgemeester die deelgenoot wilde zijn van de alom geroemde Beekse
muziekcultuur.
E. Welke burgemeester was dat (voor- en achternaam)?
F. Welke titel kreeg het liedje mee?
Er werd zelfs een poging ondernomen om met een carnavalskraker op nationaal niveau door
te breken. Het lied werd uitgevoerd door Zakiho en kreeg als titel ‘Mag ik van jou een lekker
slukske?’
G. Wie was de leadzanger van Zakiho (voor- en achternaam)?

- 41 -

>>> Vervolg vraag 2

Tammezuur begon ooit als hofkapel van de Pezerikken, maar kreeg internationale bekendheid
door onder andere een optreden tijdens het Festival van Avignon.
H. Van welk Frans woord is het woord Tammezuur afgeleid?
d’Afentoeters volgden Tammezuur op als Hofkapel van de Pezerikken. Zij begeleidden maar
liefst 16 jaar lang de Pezerikken en brachten zelf een cd uit.

I. In welk jaar werd d’Afentoeters opgericht?
J. Op het ‘Europees Blaasmuziekfestival’ zijn d’Afentoeters al jarenlang een graag gehoorde
		 gast. In welk land speelt dit festival zich af?

10
RARE INSTRUMENTEN punten
3.

Er zijn op de wereld instrumenten waar jullie misschien nog nooit van hebben gehoord. Deze
worden soms nog bespeeld, maar zijn vaak door de jaren heen ook in de vergetelheid geraakt.
Toch moeten jullie zien te achterhalen wat de naam is van deze bijzondere instrumenten?

A

B

C

E

D
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20
VOOR DE KLEINTJES punten
4.

Ongetwijfeld hebben jullie vroeger kinderliedjes gezongen. Op de kleuterschool, met jullie
moeder of oma. Wat kunnen jullie nog herinneren van deze liedjes? Beantwoord de vragen.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Wie is er midden in de week ziek maar ’s zondags niet?
Wat kookt Eia Popeya?
Waar had mevrouw Van Roosendaal er 4 van?
Van wie is het peerd met een witte kop en een zwart steert?
Waar woont de Mosselman?
Waar wilde Berend Botje met z’n scheepje naar toe varen?
Wat zet Elsje Fiederelsje bij het vuur?
Waar kwam ene boer met enen ezel aan zijn hand vandaan?
Naar welke markt ging jij met Catootje?
Waar gingen de 4 weverkens naar toe?

30
ALLE NUMMERS TOP 2000 punten
5.

Als seizoenen bestaan de lente, de zomer, de herfst, de winter en als vijfde seizoen de Top
2000. Dit is natuurlijk niet echt zo, maar voor veel luisteraars van Radio 2 voelt de Top 2000
als een heus seizoen waarin ze gekluisterd zitten aan de radio. Niet alleen levert deze lijst
mooie nummers op, maar het is minstens net zo interessant om de verhalen achter de
nummers/ bands te horen.

A. De band op bovenstaande afbeelding heeft al regelmatig een balletje getrapt in
		 Nederland. Welke band zien we hier een potje voetballen?
B. Dit nummer is geschreven vanuit de symboliek van een dier als zijnde een donkere vrouw.
		 De boodschap is om de achterstelling van zwarten door blanken te bezingen. Welk
		 nummer is dit?
C. Deze band kreeg de twijfelachtige eer bestempeld te worden als kippenmoordenaar.
		 Jaren later bleek dit toch niet waar te zijn. Om welke band gaat dit?
D. In dit nummer zit een verwijzing naar een vergeten nummer van Brenda Lee. Dit is de
		 favoriete zangeres van de moeder van de leadzanger van de band. Om welk nummer gaat
		het?
E. Nine Inch Nails heeft jaren geleden een nummer geschreven. En dit nummer staat al
		 jarenlang in de top 100 van de Top 2000. Echter wordt deze versie niet uitgevoerd door de
		 band zelf, maar door een zanger. Om welk liedje gaat het?

- 43 -

>>> Vervolg vraag 5
F.
		
		
		

Dit nummer wordt gebruikt in een film over een man in Detroit die worstelt met zijn
bestaan. Hij wil doorbreken als artiest, maar werkt tegelijkertijd in een fabriek om rond te
komen. Dit nummer werd bekend dankzij de film. De vraag is alleen wie de artiest is die
tevens de hoofdrol speelt in de film?

G. De persoon die filmmuziek heeft gemaakt voor onder andere Jaws en en E.T. heeft een 		
		 bekende zoon die leadzanger is van een band. Van welke band is de zoon de leadzanger?
H. Een bekend nummer van de band R.E.M. is een hommage aan een grappig persoon. Wat
		 is de naam van de persoon aan wie dit nummer is opgedragen?

I.
		

Bovenstaande is een beeld uit een bekende en bijzondere videoclip. Wat is de titel van
het nummer?

J. ‘Colorblind’ van Counting Crows, ‘Bittersweet Symphony’ van The Verve en ‘Praise You’ van
		 Fatboy Slim staan samen op de soundtrack van welke film?

20
QUOTE OF KWOOT? punten
6.

Door de jaren heen hebben films kenmerkende uitspraken voortgebracht. De vraag is of jullie
weten welk personage deze uitspraak heeft gedaan. Het gaat om de voor- en achternaam van
het personage en niet om de naam van de film. Let op: Bij vraag 6B en 6I hebben de
personages geen voornaam.

A. ‘’Ik hou van de geur van napalm ‘s ochtends, het ruikt naar overwinning.’’
B. ‘’Ik geef geen fooi, ik geloof daar niet in.’’
C. ‘’Ik ben de koning van de wereld!’’
D. ‘’Mijn moeder zei altijd: Het leven is als een doos bonbons, je weet nooit wat je zal
		krijgen.’’
E. ‘’Je hebt een grotere boot nodig.’’
F. ‘’Zeg hallo tegen mijn kleine vriend!’’
G. ‘’Tenslotte ben ik maar een meisje die voor een jongen staat en vraagt of hij van haar
		houdt.’’
H. “Ze kunnen onze levens afpakken, maar nooit onze vrijheid!”
I. “Een tovenaar is nooit te laat, noch te vroeg, hij komt precies aan wanneer hij wil.”
J. ‘’Goedemorgen, en in het geval dat ik je niet tegenkom: goedemiddag, goedeavond en
		goedenacht.’’
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KEN UW KLASSIEKERS!
7.

15

punten

Wat is er fijner dan een goede film kijken? Wat ons betreft vrij weinig. Daarom de opdracht om
deze kenmerkende scènes uit bekende/ klassieke films te herkennen. Om welke film gaat het
hier?

A

B

D

E

C

30
WAT WETEN JULLIE NOG VAN DE LUISTERLIEDJES punten
8.

Wie kent de liedteksten van: drs. P, Annie MG Schmidt, Ivo de Wijs, Hans Dorrestijn, Willem
Wilmink en Harry Bannink nou niet? De vraag is alleen, wat weten jullie nog van de
luisterliedjes van vroeger?

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
		
J.

Wat bracht m’n opa elke zondagmiddag voor me mee?
Waar is de kat van ome Willem naar op reis geweest?
Wat is de prairie van de twee eenzame cowboys?
Wie maakt dat ik niets meer lust, wie verstrooit mijn rust?
Waar kwam Jans Pommerans vandaan?
Waar reje we in een rijtuigie naar toe?
Jo speelde met de banjo, maar waarmee speelde Kaatje?
Welke naam fluistert de oude Jacob die voor het raam zit en in de verte staart?
Wie komen wij elke morgen om half negen tegen, met haar rode muts en blonde lok, hel
geel truitje, blauwe rok?
Wie loopt er zo gebogen met zijn ogen, omdat ie denkt ze hem niet mogen?
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30
IK COVER, JIJ COVERT, WIJ COVEREN ALLEMAAL WEL EENS punten
9.

Ik cover, jij covert en wij coveren. Talloze nummers zijn gecoverd of gejat van een andere
artiest. Sommige versies zijn bekender dan anderen. Ook over de kwaliteit valt te discussiëren.
Weten jullie het antwoord op onderstaande vragen:
Op 31 december nam 1987 de ‘Koningin van het Levenslied’, de Zangeres zonder Naam, met
een groots concert in Tilburg afscheid van haar publiek met het wereldberoemde lied ‘Mijn
Leven’. Het was een cover van ‘My way’ dat in 1968 werd uitgebracht door Frank Sinatra.
A. Wie is de Franse zanger die het lied in 1967 uitbracht (voor- en achternaam)?
B. Onder welke titel bracht hij het lied uit?
Eén van de bekendste liedjes die Gerard Cox heeft gezongen is ongetwijfeld ‘‘t Is weer voorbij
die mooie zomer’. Van oorsprong is het een Amerikaans lied uit 1971 waarin de treinreis van
Chicago naar New Orleans wordt bezongen.
C. Wat is de oorspronkelijke titel van het lied?
D. Door wie werd de oorspronkelijke versie gezongen (voor- en achternaam)?
Vanaf 1972 is de Franse versie van dit lied al te beluisteren.
E. Hoe luidt de Franse titel van het lied?
F. Welke in Amerika geboren Franse zanger zong de Franse cover (voor- en achternaam)?
Van Paul de Leeuw is het bekend dat hij her en der mooie melodieën ‘leent’ en ze voorziet van
een Nederlandse tekst. Een voorbeeld daarvan is ‘Ik wil niet dat je liegt‘ op de melodie van
een Italiaans lied.
G. Wat is de Italiaanse titel van dit lied?
H. Welke Italiaanse zangeres vertolkte dit lied als eerste (voor- en achternaam)?
Van Marco Borsato kun je verwachten dat hij als zoon van een Italiaanse vader en een
Nederlandse moeder populaire Italiaanse liedjes covert.
I. Welk topper maakte Marco van ‘Storie di tutti i giorni’ van Riccardo Fogli?
J. Ook de Franse chansonnier Hervé Vilard gebruikte deze melodie. In welke chanson?
Het loont uiteraard de moeite om uitgebreid de tijd te nemen om al die verschillende covers
na of naast elkaar te beluisteren.

K. De melodie van ’t Laatste rondje’ dat we kennen van André Hazes is bedacht door de
		 Belgische zanger van Italiaanse afkomst Salvatore Adamo. Welke titel gaf hij het lied?
Les lacs du Connemara is een hitsingle van de Franse zanger Michel Sardou uit 1981.
L. In Nederland werd het bekend onder de titel ‘Wieringerwaard’. Door wie gezongen (voor		 en achternaam)?
M. Ook de Vlaamse zanger Willy Sommers coverde het nummer. Hoe heette deze cover?
Ook Nol Havens zocht met V.O.F. De Kunst zijn melodieën weleens in het buitenland. ‘Eén 		
kopje koffie’ is een cover van een Braziliaanse hit uit 1985.
N. Wat is de oorspronkelijke titel van ‘Eén kopje koffie’?
O. Wie was de Braziliaanse vertolker van het lied (voor- en achternaam)?
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30
DANCING DIRTY punten
10. In deze opdracht kijken wij hoe het gesteld is met jullie dansmoves. Een van onze favoriete
dansfilms is Dirty Dancing. En dan met name de laatste dans waarin Patrick Swayze
tegenspeelster Jennifer Grey boven zijn hoofd tilt met de beroemde ‘lift’. Maak een filmpje
waarin jullie deze spectaculaire lift uitvoeren. Jullie kunnen punten scoren voor de volgende
onderdelen:
-

2 mensen die net zo gekleed zijn zoals Jennifer Grey en Patrick Swayze in deze film.
Een geslaagde lift die minstens 5 seconden duurt.
Wij willen het liedje ‘Time of my Life’ horen.
Er moet gedanst worden in het filmpje.
Er moeten tenminste 5 mensen in beeld zijn.
Het filmpje duurt minimaal 20 en maximaal 40 seconden.

Stuur het filmpje voor 21:00 uur naar info@kwistut.nl onder vermelding van Muziek, Film en TV,
opdracht 10 en jullie groepsnummer.

15
FOTO JOS DROOG punten
11. Wie kent hem niet? Foto Jos Droog is een fotografisch bedrijf dat al meer dan 20 jaar een
bepalende rol speelt in onze regio. Ook dit jaar heeft Jos weer een fantastische opdracht voor
jullie bedacht. Twee teamleden mogen zich volgens onderstaand tijdschema melden bij Jos
Droog aan de Diessenseweg. Daar komen jullie te weten wat voor opdracht jullie uit moeten
voeren!
Team 16 t/m 20
Team 21 t/m 25
Team 26 t/m 30
Team 1 t/m 5
Team 6 t/m 10
Team 11 t/m 15

18:30 - 18:45 uur
18:45 - 19:00 uur
19:00 - 19:15 uur
19:15 - 19:30 uur
19:30 - 19:45 uur
19:45 - 20:00 uur
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Een ludieke en hilarische
dame voor uw evenement

www.komediekaat.nl
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En als je het niet meer weet,

kies je gewoon voor WB’tje...
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14
RECORDS - PRESTATIES punten
1.

Mannen en vrouwen verschillen als dag en nacht. Dat is niet erg, want sommige dingen
kunnen vrouwen nu eenmaal beter en sommige dingen kunnen mannen nu eenmaal beter. De
vrouwen en mannen in de volgende vragen hebben vooral ‘bijzondere’ prestaties geleverd.

A

B

C

D

E

F

G
A. Hoeveel dagen verbleef deze persoon in de ruimte?
B. Deze man heeft een opmerkelijk record op zijn naam staan. Het ruikt in ieder geval naar
		 vervalsing, maar wat is de naam van deze man (voor- en achternaam)?
C. Deze vrouw wist 104 decibel aan geluid te produceren met haar talent. Wat is de naam van
		 de dame in kwestie (voor- en achternaam)?
D. Wat is de naam van deze meneer (voor- en achternaam)?
E. Deze imker heeft een bijzonder record te pakken. Hoeveel kilogram wogen de bijen op zijn
		 lichaam? Het antwoord heeft één decimaal achter de komma.
F. Deze Nederlandse man is creatief geweest met een Nederlandse gewoonte. Wat heeft hij
		gemaakt?
G. De dame op deze foto heeft een opmerkelijk record te pakken. Wat heeft zij de langste?

16
(GEBOORTE)RITUELEN / TRADITIES punten
2.

In het buitenland denken en doen ze bepaalde dingen toch een beetje anders dan
in Hilvarenbeek. Weten jullie over welk land het hieronder gaat?

A. In welk land wordt de navelstreng bewaard omdat gedacht wordt dat dit de band tussen
		 moeder en kind verstrekt?
B. Waarin bewaren ze in het bovenstaande land de navelstreng?
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>>> Vervolg vraag 2
C. Een meneer in dit land gaf zichzelf een speciale titel, liet een stad naar zichzelf noemen en
		 schreef (à la Mao) een “heilig boek” dat op scholen onderwezen moest worden. Ook liet
		 hij een gouden standbeeld van zichzelf maken in de hoofdstad. Later gaf hij enkele
		 maanden op de kalender andere namen; ze werden bijvoorbeeld naar hemzelf, of naar het
		 boekje genoemd. Tot zijn dood bleef hij president van zijn land. Over welk land gaat dit
		verhaal?
D. In dit land mogen vrouwen na de geboorte geen water drinken, moeten lichaamsdelen
		 bedekt zijn en is bezoek of op bezoek gaan uit den boze. Alles is erop gericht dat de vrouw
		 volledige rust houdt dus ook niet leest of tv kijkt. Het lichaam van de vrouw wordt niet
		 gewassen en klusjes in en om het huis worden niet door de vrouw gedaan. In welk land
		 leven deze vrouwen?
C. Hoewel de meneer in dit land de leiding had over een republiek, heeft de ‘troonopvolging’
		 van zijn land meer weg van een monarchie. De officiële jaartelling van zijn land begint bij
		 de geboorte van deze meneer en hij mag dan gestorven zijn, hij is wel nog altijd president
		 van zijn land. Over welk land gaat dit?
D. Mama worden van 1 of een aantal kindjes: leuk maar het kan ook uit de klauwen lopen. De
		 vrouw in dit land had de grootste gezinssamenstelling ooit met dezelfde man. In welk land
		 leefde deze vrouw?
E. Hoeveel bevallingen heeft de vrouw in het bovenstaande verhaal van vraag 2D gehad?
F. In dit land wordt door de astroloog van bepaalde groepen Hindoes bepaald op welke
		 datum een priester wordt uitgenodigd voor een ritueel met een zwangere vrouw. Het doel
		 van het ritueel is om een zoon te krijgen. Tijdens dit ritueel knijpt de echtgenoot enkele
		 druppels van een extract in de neus van zijn vrouw. In welk land gebeurt dit?

56
BINNEN- EN BUITENLAND punten
3.

Voor deze vraag moeten jullie naar de zolder. Playboy is een erotisch getint tijdschrift
opgericht door Hugh Hefner. De eerste Playboy verscheen op 1 oktober 1953. Van het blad
verschenen verschillende edities in allerlei talen. Weten jullie in welke maand en welk jaar de
volgende Playboys verschenen?

					A.
Maand					C.
Maand
A
B
C
D
					B. Jaartal					D. Jaartal

					E. Maand					G. Maand
G
H
E
F
					F. Jaartal					H. Jaartal
I.

Vrouwen over de gehele wereld willen het behouden en je kunt het knippen en ook zagen.
Wat is dit?
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4.

Soms kun je woorden uit een andere taal niet direct één op één vertalen naar het Nederlands.
Hieronder staan een paar van deze woorden. Geef ons de omschrijving van alle woorden in
het Nederlands (vul alleen het getal van de betreffende omschrijving in).
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

5.

Bakku-shan		
Depaysement		
Culaccino		
Utepils			
Pochemuchka		
Pana Po’o		
Backpfeifengesich

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

Iemand die veel vragen stelt.
Buiten in het zonnetje genieten van een biertje.
Het gevoel dat je hebt als je niet in je eigen land bent.
Een gezicht dat wel een vuistslag kan gebruiken.
Een prachtige vrouw, maar wel alleen van de achterkant.
Aan je hoofd krabben om iets te herinneren.
De kring die een vochtig glas achterlaat.

De onderstaande Nederlandse dames hebben allemaal in de Playboy gestaan. Maar weten
jullie wie dit zijn en wanneer zij in de Playboy stonden? Geef naam (voor- en achternaam, 		
maand en jaartal).

					A. Naam					D. Naam		
					B. Maand					E. Maand
A
B
C
D
E
F
					
C. Jaartal					
F. Jaartal

					G. Naam					J. Naam		
					H. Maand					K. Maand
					
I. Jaartal					
L. Jaartal 		
I
J
K
G
H
L
		

16
VOOROORDELEN punten
6.

Vrouwen kunnen niet inparkeren en mannen kunnen niet meerdere taken tegelijkertijd
uitvoeren. Zomaar wat vooroordelen die in de praktijk soms helemaal niet waar blijken te zijn.
Of zit er toch een kern van waarheid in deze vooroordelen? Aan jullie de vraag of deze waar of
niet waar zijn.

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

C

Op de afbeelding (foto A) hierboven zien we de verbindingen in het mannelijke brein.
In rust vertoont een vrouw activiteiten in één hersenhelft.
Deze vrouw (foto C) gooide precies even ver als het wereldrecord bij de mannen.
Vrouwen veroorzaken vaker schade aan hun auto dan mannen.
Mannen kunnen prima luisteren, maar dit lukt niet altijd omdat ze het irritant vinden dat
vrouwen afdwalen in hun verhaal.
Hoe mannelijker de man, hoe meer last hij heeft van de griep.
Nederlandse mannen vinden het volgens onderzoek leuk als vrouwen bier drinken.
Vrouwen maken gemiddeld in Nederland net zo veel promotie op werkgebied als mannen.
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30
HUMOR OM TE LACHEN punten
7.

De vrouw zoekt een man die haar aan het lachen kan maken. En de man zoekt een vrouw die
om zijn grappen lacht. Hij verlangt niet dat zij zelf grappig is. Sterker nog: een grappige vrouw
schrikt hem af. Aldus - in grote lijnen - de uitkomsten van een onderzoek van Canadese
psychologiestudenten. Toch zijn er zowel veel leuke mannelijke als vrouwelijke cabaretiers in
binnen- en buitenland. Weten jullie om wie het gaat (voor- en achternaam)?

A

B

C

D

E

F

AG

BH

CI

J

K

L

M

N

O
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30
UITSPRAKEN MANNEN/VROUWEN punten
8.

Er zijn door de jaren heen heel wat opmerkelijke uitspraken gedaan door mannen en vrouwen.
Bijvoorbeeld omdat ze van historisch belang waren, schokkend waren of extreem inspirerend.
Aan jullie de vraag van wie deze uitspraken zijn. Noem voor- en achternaam. Let op: de
uitspraken zijn vertaald naar het Nederlands en de uitspraken zijn van levende en van
overleden mensen.

A. “Je weet nooit wat het resultaat zal zijn van je actie, maar als je niks doet zal er geen
		 resultaat zijn.”
B. “Als je iets gezegd wil hebben dan vraag je het aan een man, als je iets gedaan wilt heb
		 ben vraag je het aan een vrouw.”
C. “De tijd die je krijgt is beperkt, dus verspil het niet door iemand anders leven te leven.”
D. “Ik zal wel buigen, maar ik zal nooit breken omdat dat niet in mij zit als sterke vrouw.”
E. “De waarheid is als de zon, je kunt het buitensluiten maar het gaat nooit weg.”
F. “Het meest verleidelijke wat een vrouw kan hebben is zelfvertrouwen.”
G. “Succes wordt meestal verworven door hen die niet weten dat mislukken onvermijdelijk is.”
H. “Soms heb je geen duidelijk beeld van jezelf, totdat je jezelf ziet door de ogen van
		anderen.”
I. “Je moet geweldige dingen van jezelf verwachten, voordat je ze kunt doen.”
J. “Doe elke dag iets dat je bang maakt.”

30
EEN KONINKLIJK KAPSEL punten
9.

Als je haar maar goed zit! Dat is voor veel mensen van belang. Met name mensen die dagelijks
in de spotlights staan vinden dit erg belangrijk, zoals acteurs, zangers en leden van
koninklijken huizen. Daarom aan jullie de vraag van welke Europese prins of prinses dit kapsel
is. Let op! Noem in jullie antwoord prins of prinses en daarna de voornaam. Bijvoorbeeld: Prins
Constantijn.

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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>>> Vervolg vraag 9

J

18
NAGELLAKKEN punten
10. In de categorie mannen versus vrouwen kan een potje nagellakken natuurlijk niet ontbreken.
Voor deze opdracht is het de bedoeling dat 6 mannen van jullie team vóór 20:30 uur met
netjes gelakte nagels naar de tent komen. Alle 6 de mannen moeten een andere kleur op hun
nagels hebben.

16
BALKONSCÈNE punten
11. Wie kent hem nou niet: de bekende balkonscène van Romeo & Julia. Voor deze opdracht
mogen jullie deze scène na gaan spelen. Deze moet in ieder geval aan het volgende voldoen:
•
•
•
•

Er moeten een Romeo en Julia in te zien zijn.
Romeo moet een pak aan hebben, een roos in zijn mond, zijn haren in de gel en een gitaar
in de hand.
Julia moet een hoed op, een lange jurk aan tot in ieder geval over de knie, hakken dragen
en rode lippenstift op.
Maak een filmpje van maximaal 30 seconden.

Stuur het filmpje voor 20:30 uur naar info@kwistut.nl onder vermelding van Mannen versus
vrouwen, opdracht 12 en jullie teamnummer.

3
VAN HEES SCHOENMODE punten
12. Van Hees Schoenmode is sinds 1966 het vertrouwde adres voor modieuze en comfortabele
dames- en herenschoenen. Hoeveel verschillende merken van Van Hees Schoenmode zitten er
in het assortiment voor zowel dames als heren?

BFIT013

3

punten

13. Bfit013 is een kleinschalig sportbedrijf met hart voor persoonlijke aandacht en toegespitste
trainingen. Nu is de vraag aan jullie: hoeveel bokszakken hangen er in de zaal van Bfit013?

18
BART VAN AAKEN AUTO’S punten
14. Bart van Aaken Auto’s is een vakkundige autogarage voor onderhoud aan alle merken auto’s.
Zij hebben dus verstand van auto’s. De vraag is alleen of jullie ook een beetje handig zijn met
auto’s? Zorg dat op onderstaand tijdstip één teamlid bij Bart van Aaken is!
Team 13 t/m 16
Team 17 t/m 20
Team 21 t/m 24
Team 25 t/m 28

18:30 uur
18:40 uur
18:50 uur
19:00 uur

Team 1 t/m 4 19:10 uur
Team 5 t/m 8 19:20 uur
Team 9 t/m 12 19:30 uur
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Kantoorboekhandel Peter Swaanen
Doelenstraat 2
5081 CL Hilvarenbeek
013-5051290
www.peterswaanen.nl

Hilverstraat 40 - 5081 AV Hilvarenbeek
013-5053464
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www.mooismaken.nl - iets@mooismaken.nl

12
‘T SCHOUWKE BEERS EN BURGERS punten
1.

‘t Schouwke staat bekend om de heerlijke burgers en de lekkere speciaalbieren. Weten jullie
dat er naast de burgers nog 4 verschillende categorieën hoofdgerechten op de dinerkaart
staan? Welke 4 categorieën zijn dit? Vul in op alfabetische volgorde.
A.
B.
C.
D.

10
AFVAL SCHEIDEN punten
2.

In Nederland produceren we jaarlijks bijna 490 kilo afval per persoon. Het scheiden van afval is
soms een hele bezigheid. Weten jullie hoe afval precies gescheiden moet worden? Wij zijn
benieuwd. Waar hoort dit afval bij? Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden:
GFT, Restafval, PMD, Milieustraat, Overig
A. Kurk				
B. Chipszak			
C. Verfblik			
D. Leeg melkpak 		
E. Spuitbus deodorant		
F. Boomstronk			
G. Drinkglas				
H. Videoband			
I. Broek			
J. Bierblikje

VAN LIEVERLEE
3.

6

punten

Voor de lekkerste wijnen kunnen jullie in Hilvarenbeek terecht bij Wijnkoperij van Lieverlee.
Ook dit jaar heeft Jaap een aantal uitdagende vragen voor jullie.

A.
B.
		
		

Welke druif wordt gebruikt voor het maken van witte wijn uit de Beaujolais?
In de Marche heeft professor Bruni een kruising tussen Sauvignon Blanc en Verdicchio
ontwikkeld. Deze druif was bijna verdwenen maar is de laatste jaren bezig met een
overweldigende comeback. Wat is de volledige benaming van deze witte druif?

20
HUSSELMOES punten
4.

Helaas had onze computer een storing aan het toetsenbord tijdens het maken van deze vraag.
De combinatie van letters moet een woord vormen, maar ze staan niet in de goede volgorde.
Naar welk woord zijn we op zoek?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Searpegs
Ehkineen
Knoboleroe
Paledakicienfsral
Mesaoatutns
Rotetmgeun
Kakianjmeos
Oocseluhadcmsoe
Loccuaauerb
Tnnceenaop
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12
SPELEN MET ETEN punten
5.

Welk gerecht of product wordt door de rebussen uitgebeeld?
A.						

B.

C.						

D.

25
RESTAURANT LEUK! punten
6.

Bij LEUK! eten en drinken, kunnen jullie gewoon leuk en lekker genieten. Ook houden ze hier
wel van een beetje romantiek. Daarom staan er in het restaurant veel kaarsen. Maar hoeveel
zijn dit er (dit aantal moeten jullie digitaal invullen)?
Maak een foto met 2 teamleden en de mooiste kaars in het restaurant en stuur deze samen
met het antwoord vóór 21:00 uur naar info@kwistut.nl.
LEUK! is de hele avond geopend, zodat jullie romantisch kunnen komen tellen.

30
KOOKBOEKEN punten
7.

Wie kent ze niet? Bij menig huishouden staan de kookboeken van Blue Band nog in de kast.
Of ze nu veel of weinig worden gebruikt, jullie hebben er vast van gehoord. Als ode aan deze
kookboeken hebben we er een aantal vragen over bedacht.
Basis kookboek
A. Welk recept staat er op bladzijde 83?
B. Hoeveel Blue Band is er nodig in dit recept?

A

B
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Soepen & Sauzen
C. Op welke bladzijde staat het recept van Scotch mouton?
D. Welk kruid is geschikt voor soepen of sauzen met varkensvlees?
Vlees
E. Welk recept staat er op bladzijde 119?
F. Wat is de bereidingstijd voor het braden van een runderrollade van 500 gram?

C

D

E

F

Groenten
G. Hoeveel aubergines zijn er nodig om gebakken aubergine ballen te maken?
H. Hoeveel deciliter slagroom is er nodig voor de saus bij de aardappelgnocchi?
Gebak
I. Voor welk recept zijn de volgende ingrediënten benodigd?
-

100 g pure chocolade
1 ei
100 g witte basterdsuiker
150 g Blue Band
225 g bloem
100 g witte chocolade
Nog wat extra Blue Band en bloem

J. Op hoeveel graden worden de appelbollen gebakken?

G

H

25

punten

I

J
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20
ZADEN EN PIT TEN punten
8.

Veel groenten, fruit en bloemen beginnen als zaadje of pit. Weten jullie welk product er uit
welk zaadje komt? Geef het antwoord in enkelvoud.

		

A

B

D

E

C

Zaden zijn het begin van groenten- en fruitsoorten. Vaak groeien deze groenten en fruit aan 		
een plant of boom. Wat groeit er aan onderstaande bomen en planten? Geef het antwoord in
enkelvoud.

F

G

I

J

H
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3
PETRUS EN PAULUS punten
9.

Herberg Sint Petrus en Taverne Paulus zijn 2 van de bekendste eetgelegenheden aan de
mooie Vrijthof. Al tig jaar is iedereen welkom voor een gezellig drankje en lekker eten. Op 		
welke datum is Herberg Sint Petrus geopend? (dd-mm-jjjj)

20
ETEN EN ZINGEN punten
10. Dag en nacht komen er reclames voorbij over eten en drinken. Maar is het jullie ooit
opgevallen dat er ook talloze liedjes zijn waar eten en drinken in voor komt? We hebben een
aantal Nederlandse liedjes voor jullie opgezocht en de etenswaren en dranken eruit gehaald.
Deze staan niet altijd in de volgorde waarin ze in het liedje voorbij komen. Weten jullie de titel
en de artiest van de liedjes?
-

Chocolade
Snoepketting
Limonade

A. Titel:
B. Artiest:
-

Frietje met
Frikandellen
Bamiballen
Saté
Frietje oorlog
Nasiballen
Frikandellen
Smulrollen
Kaassoufflé
Berenklauwen
Vleeskroketten

C. Titel:
D. Artiest:
-

Slagroom
Fruit
Breezer Ananas
Dubbele whiskey

E. Titel:
F. Artiest:
-

Rode wijn
Glaasje water
Bier

G. Titel:
H. Artiest
-

Koetjesrepen
Koetjesrepen
Koetjesrepen

I. Titel:
J. Artiest:
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GRAND CAFÉ DE ZWAAN

3

punten

11. Brabantse gezelligheid, gastvrijheid en een bourgondische inslag staan bij Grand Café de
Zwaan hoog in het vaandel. Ook in de zomer is het er heerlijk vertoeven op het terras onder
de luifel.
Hoeveel lampjes zitten er in deze luifel? De warmtelampen hoeven jullie niet mee te tellen.

30
SILHOUET punten
12. Over de hele wereld zijn er wel meer dan 200.000 verschillende soorten speciaalbier.
Desondanks groeit het aantal brouwerijen nog steeds. Op de foto’s hierboven zien jullie
silhouetten van speciaalbieren en het bijpassende glas. Welk merk speciaalbier zien jullie hier?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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20
VOORRAADKAST punten
13. We kennen het allemaal wel, producten die minstens twee jaar lang in de voorraadkast liggen,
maar nooit worden gebruikt. Jullie raden het misschien al, deze producten gaan jullie nu nodig
hebben.
Van ieder product willen we het aantal calorieën per 100 gram of 100 milliliter weten.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

39
QUIET HILVARENBEEK punten
14. Kennen jullie Quiet Hilvarenbeek al? Quiet is een initiatief om armoede onder de aandacht te
brengen en dit draaglijker te maken voor de mensen in onze gemeente die moeite hebben
om de eindjes aan elkaar te knopen. Lokale bedrijven maar ook particulieren kunnen diensten
en producten aanbieden waar de Quietmembers gebruik van mogen maken.
Wij van Kwistut willen daar natuurlijk graag ons steentje aan bijdragen en daarom hebben we
een mooie opdracht voor jullie bedacht.
Maak een makkelijk in te vriezen maaltijd voor tenminste vier personen.
In de tas die jullie hebben gekregen vinden jullie een bak waarin jullie de maaltijd voor 22:00
uur af mogen geven in de tent. Op de sticker die op de bak zit mogen jullie noteren wat jullie
gemaakt hebben. Graag alle ingrediënten die jullie gebruikt hebben vermelden, zodat we
rekening kunnen houden met eventuele diëten / allergieën van de Quiet members. Quiet
zorgt ervoor dat de members blij worden gemaakt met jullie heerlijke gerechten!
Als jullie graag meer willen weten over wat Quiet nu precies doet of jullie steentje bij willen
dragen kunnen jullie terecht op https://quiet.nl/hilvarenbeek/ of op de Facebookpagina.
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Doelenstraat 18, 5081 CL, Hilvarenbeek, 013-5909746

de lekkerste snoep
Op zoek naar een originele traktatie,
presentje, kadootje of bedankje.

als vanouds

IETS MET REGENBOGEN EN SLIJM 64
punten
Op je stoel
1. Stuur een van jullie teamgenoten op de juiste tijd naar de tent op de Vrijthof. Hoe laat dit is,
zien jullie in onderstaand schema. Deze persoon moet onder de 12 jaar zijn en een stoel
meenemen. Als deze persoon géén stoel bij heeft, kan deze niet mee doen met de opdracht.
Team 11 t/m 20
Team 21 t/m 30
Team 1 t/m 10

19:00 uur
19:20 uur
19:40 uur

Regenboog
2. Wat is er nu mooier na regen, dan de regenboog? De kleuren van de regenboog zien jullie
hier afgebeeld. Maak nu zelf met de volgende kledingstukken de regenboog na:
-

Rode muts
Oranje sjaal
Gele trui
Groene broek
Blauwe sokken
Paarse schoenen

Maak hier een foto van en stuur onder vermelding van Kléén, opdracht 2 en jullie
teamnummer naar info@kwistut.nl.
Rainbowroad
3. Waar de regenboog ook in terugkomt is MarioKart. Speel Rainbowroad met tenminste 2
kinderen. Maak hier een foto van samen met het vragenboek en jullie teamnummer. Stuur deze
voor 19:30 uur onder vermelding van Kleen, opdracht 3 en jullie teamnummer naar
info@kwistut.nl.
Slijmbal
4. Wat is er nu leuker dan slijm? Wij zijn benieuwd of jullie dat ook kunnen maken en hoe jullie
dat dan doen! Maak één foto van alle producten die jullie gebruiken en één foto van het
eindresultaat. Op de foto’s moet het vragenboek te zien zijn en jullie groepsnummer! Het
slijm moet minimaal 10 cm bij 10 cm zijn. Stuur de foto’s voor 20:00 uur door naar
info@kwistut.nl onder vermelding van Klèèn, opdracht 4 en jullie teamnummer.

12
MEDIA punten
5.

Wat is de totale leeftijd in jaren van deze 6 vloggers bij elkaar? Vul alleen het juiste getal in.

- 68 -

6.

Hieronder zien jullie verschillende logo’s van producten die iets met elkaar te maken hebben.
A. Welk logo hoort niet in het rijtje thuis? Vul het cijfer in.

1

2

3

4

5

6

B. Welk logo hoort niet in het rijtje thuis? Vul het cijfer in.

1

2

3

4

16
KOEN KAMPIOEN punten
7.

Wat zijn de titels van de achterkanten? Alle boekjes zijn van Koen Kampioen.
Schrijf de antwoorden zo op: Koen Kampioen en het grote toernooi.

A

B

C

6
SPELLETJES punten
8.

Bij welke spellen horen deze kaartjes? Schrijf het spel op.

A

B

C
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D

15
GOLDEN OLDIES punten
9.

Verbind de goede stripfiguren met elkaar. Koppel de juiste stipfiguren (digitale koppelvraag).

A

B

D

E

1

2

4

A5

POKÉMON

C

3

15

punten

10. Welke Pokémon-naam hoort bij welke kleur kaart? Koppel de kleuren en namen met elkaar 		
(digitale koppelvraag).
Namen: Carvanha (1), Electabuzz (2),
Hariyama (3), Ralts (4) Paras (5).
Kleuren: Oranje (A), Roze (B), Geel (C),
Groen (D) Zwart (E).
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20

RAADSELS

punten

11. Geef antwoord op de volgende raadsels.
A. Als ik jong ben, ben ik lang. Als ik oud ben, ben ik kort. Wat ben ik?
B. Wat kan de wereld rondreizen terwijl het in de hoek blijft?
C. Tim’s moeder heeft 3 kinderen. De eerste heet April, de tweede heet Mei en de derde ….?
		 Vul alleen de naam in.
Een boek en een pen kosten samen €1,10. Het boek is 1 euro duurder dan de pen.
D. Wat kost het boek?
E. Wat kost de pen?
F. Wat is het antwoord van de volgende som: 25 + 4 x 5 - 18 = ?
G. Wat heeft 21 ogen maar kan niks zien?
H. Al vanaf zijn geboorte krijgt Dirk elke verjaardag een taart met kaarsjes erop. Elke keer
		 krijgt hij hetzelfde aantal kaarsjes als zijn leeftijd. Hij heeft tot nu toe 210 kaarsjes
		 uitgeblazen. Hoe oud is Dirk?
I.
		

Kijk naar de afbeelding hiernaast.
Rijdt de bus naar links of naar rechts?

J. Welk logo is het juiste logo van de Kindertherapeutische Praktijk van Maureen Klomberg?
		 Vul het cijfer in.

1

2

3

4
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K.

Max verdient €16,00 per uur. Op maandag, dinsdag en donderdag werkt hij 8 uur per dag. Op
vrijdag werkt hij een halve dag . Eén keer in de 2 weken werkt hij ook een halve dag op
zaterdag; hij krijgt dan wel 150% uitbetaald. Hoeveel verdiend Bart gemiddeld per week? Kies
hieronder uit een van de antwoorden. Vul alleen de letter van het goede antwoord in.
A.
B.
C.
D.

€544,00
€496,00
€472,00
€432,00

15
PRINSEN EN PRINSESSEN punten
12. In een groot deel van de Disney films staan de Disney-prinsessen centraal. Het zijn er 11 om
precies te zijn. Hierboven hebben wij er 5 uitgekozen, koppel de prinsessen aan hun prinsen
(digitale koppelvraag).

A

B

D

E

1

2

4

A5

C

3
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12
PUZZELS punten
13. Vele wegen leiden naar Rome zeggen ze. In de afbeelding hierboven is er maar één weg die
leidt naar het einde. Tel de rode kruisjes die jullie onderweg tegenkomen.
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FILMS 48
punten
14. Hieronder staan fragmenten uit de film Dik Trom omschreven. Aan jullie de taak op te zoeken
wanneer het fragment zich afspeelt op de tijdlijn van de film. De seconden hebben wij alvast
voor jullie opgezocht. Het is wel van belang dat jullie de film op NETFLIX kijken. Wanneer het
uur nog niet gepasseerd is, vul dan een 0 in. En geen spaties gebruiken!
Voorbeeld antwoord: 1:20:27 (1 uur, 20 minuten en 27 seconden)
A. Tijdens de opening van het restaurant springt een hardloper over 2 hekjes. Wanneer
		 gebeurt dit?
		

Antwoord: .........:.........:53

B. Wanneer stelt Dik zich voor het eerst voor in zijn nieuwe klas?
		

Antwoord: .........:.........:14

C. Wanneer starten ze met de fietscross?
		

Antwoord: .........:.........:32

D. Wanneer spuit de vader van Dik slagroom in het gezicht van zijn zoon?
		

Antwoord: .........:.........:06

E. Wanneer vertelt de moeder van Dik dat ze gaan afvallen?
		

Antwoord: .........:.........:25

F. Wanneer kust Lieve Dik Trom?
		
		 Antwoord: .........:.........:27
G. Wanneer geeft Dik Lieve een wortel tijdens de les?
		

Antwoord: .........:.........:46

H. Wanneer vertelt Viktor aan Dik dat hij en Lieve verkering hebben?
		

Antwoord: .........:.........:28

15. Welke tekenfilm hoort er op de puntjes? Schrijf de volledige titel van het programma op.

Voorbeeld
......... Kunnen wij het maken? ......... nou en of!
Antwoord: Bob de bouwer
A.
B.
C.
		
D.
		

Kom op bezoek bij ........., de tijd is zoek. Bij de familie .........
Welkom op de ........., de ......... Het is giga gezellig hier, dus kom er lekker bij.
Welkom in het ......... oehoehoeee. Hallo ik ben de kleine muis. Het is voor jou, kom toch
gauw. Ik ben zelf de grote beer.
Zet je kleine zorgen maar opzij, want daar is ........., die plezier wil maken net zoals jij. Daar
heb je ........., het verhaal begint dus kom maar dichterbij.
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15
SNOEPGOED punten
16. De jeugd van nu staat er niet bij stil dat ‘de ouderen’ van vroeger ook graag iets lekkers
lustten. Ze zullen vermoedelijk niet weten wat er in de tijd van hun ouders gesnoept werd.
Hieronder staat een beschrijving van snoep van vroeger. Hoe heette dat snoep ook al weer?
A. Het snoep is geel en vaak zit er een beetje wit poeder op. De vorm is rechthoekig en het
		 snoep heeft 6 vakjes. Het heeft een zoete botersmaak.
B. Bezoek of personeel kreeg eerst een kopje thee of koffie met suiker. Het tweede kopje
		 was dan met dit snoepje erbij en ze kregen dan geen suiker. Dit snoepje was zelfs
		 goedkoper dan suiker. Het was een van de voorlopers van de tegenwoordige toffee en
		lolly.
C. Het snoep is bruin en heeft 2 rode strepen. De vorm is vierkantig en het
		 hoofdbestanddeel is een specerij.
D. Het wordt gemaakt van het wortelsap van de zoethoutplant. Het is lekker en langwerpig en
		 je kunt het flink uitrekken.
E. Het is een stukje (vierkant of rond) gestold suiker. Vroeger was dit snoep verpakt in
		 papiertjes waarop aan de binnenkant een gedicht, spreekwoord of volkswijsheid stond.

12
SPREEKWOORDEN HERKENNEN punten
17. In de afbeeldingen zien jullie verschillende klinkers staan. Kunnen jullie uitzoeken welke 		
		 spreekwoorden hierbij horen? Elk goed spreekwoord is 3 punten waard.

A

B

C
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CAT EGORI E

wittut
nog?

8

WELKOM BIJ WIRKEN MOTOREN HILVARENBEEK!
Al 25 jaar een vertrouwd adres voor
motor onderhoud, in en verkoop van
alle merken. Scherpen prijzen voor
aanschaf en onderhoud van uw
motor.
Eigen werkplaats, we bieden service
van het allerhoogste niveau
Persoonlijke contact staat hoog in ons
vaandel.
Bezoek ons aan de v d Heijdenstraat 2
Hilvarenbeek tel 06-53403814
www.wirken-motoren.nl

Uw motorplezier is ons plezier.

18
KERK EN PAROCHIE punten
Let op: bij alle meerkeuzevragen in deze categorie tik je het juiste antwoord letterlijk over.
1.

Door de eeuwen heen heeft het katholieke geloof een belangrijke rol in Hilvarenbeek
gespeeld. De kerktoren is natuurlijk het markantste gebouw van ons dorp en is onlosmakelijke
aan Beek verbonden. Wat weten jullie eigen van dit onderwerp?
De laatste pastoor van de St. Petrusparochie is inmiddels al enige jaren met pensioen.

A. Hoeveel broers had Cees Remmers?
		
B. Noem twee voornamen van zijn broers, gescheiden door een komma en spatie.
		
C. Hij heeft ook vele kinderen gedoopt. Hoeveel ongeveer?
•
•
•

Tussen de 500 – 1000
Tussen de 1500 – 2000
Tussen de 2000 – 2500

D. Hoeveel jongens zijn er door Cees gedoopt met de naam (An)Toon?
•
•
•

1
9
16

E. Dr. P.C. de Brouwer was een van de notabelen in de 50- en 60-tiger jaren. Hij woonde aan
		 de Vrijthof 8. Samen met zijn broer, die ook priester was. Hoe heette deze broer?
F. P.C.de Brouwer heeft ook een school opgericht. Welke school is dat?
•
•
•

St. Jozef Mavo in Hilvarenbeek
Het Odulphuslyceum in Tilburg
De lagere landbouwschool in Hilvarenbeek

In de prachtige kerktoren van de Petruskerk staan een drietal beelden
(zie afbeelding hier rechts). Eentje daarvan stelt Adrianus van
Hilvarenbeek voor. De vragen G, H en I gaan hier over.
G. In welk dorp werd deze heilige geboren?
H. In welk jaar werd Adrianus vermoord?
I. In welke stad werd hij vermoord?

WIT TE GIJ UT?
2.

15

punten

Bij van Gool in Hilvarenbeek kunnen jullie alles vinden voor dieren en sport. Maar sinds kort
hebben zij de winkel uitgebreid met Van Gool Workwear. Kies uit onderstaande merken 3
merken werkkleding en 3 merken werkschoenen die verkocht worden bij Van Gool Workwear.
Vul de juiste antwoorden in alfabetische volgorde in met een komma en spatie tussen de
antwoorden (zoals: Esprit, Mexx, Zalando).
4Work - Aigle - Baak - Bierbaum Proenen - Craft - Elten - Gri-Sport - JMP Wear - Jobman New Wave - Redbrick - Tricorp - Uneek
A. Vul de 3 merken werkkleding in.
B. Vul de 3 merken werkschoenen in.
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Bij de Gouden Carolus in Hilvarenbeek kunnen jullie terecht voor een gezellige borrel in het
bruin café, maar zij beschikken ook over een grote feestzaal. In ‘De grootste huiskamer van
Beek’ hangt rechts naast de bar, tegen de muur, een kopie van een beroemd schilderij. Het
origineel van dit schilderij hangt in het Mauritshuis in Den Haag.
C. Welke beroemde Nederlandse schilder maakte het origineel (voor- en achternaam)?
D. Hoe wordt het doek genoemd?
De Beekse huis- en kunstschilder die het kopie maakte, woonde op het eind van de 19e eeuw
op Koestraat 9, waar hij samen met zijn vrouw een schildersbedrijf en drogisterij uitbaatte.

E. Hoe heette deze amateurschilder, telg uit een beroemd Beeks geslacht (voor- en
		achternaam)?

DE KOM VAN BEEK 64
punten
3.

De Vrijthof mag gezien worden als een van de mooiste pleinen van Nederland. Hier gebeurt
het allemaal. Zo ook vanavond de prijsuitreiking van onze Kwis. En morgen en overmorgen
Zomergeblaos. Maar rond de Vrijthof is ook van alles aan de hand geweest. Weten jullie het
nog?

A. Het gemeentehuis aan de hoge Zij staat er al eventjes. In welk jaar is het geopend?
B. Vorig jaar is koning Willem-Alexander in Beek op bezoek geweest. Zijn moeder was hier in
		 2012. In welk jaar bracht zijn grootmoeder (Juliana) een bezoek aan Hilvarenbeek?
Iedereen kent de Vrijthof. Maar deze naam bestaat nog niet zo lang.
C.
D.
E.
F.
		
		

Hoe heette de Vrijthof in het begin van de vorige eeuw?
In welk jaar werd de naam veranderd in De Vrijthof?
Waar, in welke straat ligt de ‘Platte Beek’ (zie foto rechts)?
In Hilvarenbeek stonden 100 jaar geleden 3 leerlooierijen.
Hoe heette de laatste leerlooierij die in 1968 door de
gemeente werd opgekocht?
•
•
•

De Ouwe Kuip
Looierij de Wert
Kuijpers leerlooierij

G. In 1976 werd villa Jachtlust gesloopt. Deze prachtige villa stond op de hoek van de
		 Paardenstraat en de Varkensmarkt. De gevelsteen (zie foto hieronder) vinden we ter plekke
		 nog gemetseld in een muur. Waarom viel villa Jachtlust onder de slopershamer?
•
•
•

Omdat de oude villa te bouwvallig was om te restaureren
Om op die plek een nieuw cultureel centrum te bouwen
Om plaats te maken voor woningbouw
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H. In 1939 werd de muziekkiosk op de Vrijthof gebouwd. Wat was de reden om de kiosk te 		
		bouwen?
•
•
•

De gemeente wilde beide harmonieën, Concordia en Leonardus, in de zomermaanden
een plek bieden voor openluchtconcerten
De muziekkiosk werd gebouwd vanwege het eeuwfeest van Harmonie Concordia
De oude houten kiosk was te klein geworden voor beide uitbreidende harmonieën

Op de hoek van Plein ’40-’45 en de Schoolstraat stonden 2 gebouwen waar voorheen de
Bibliotheek en de Werckwinckel een plekje vonden.
I. Wat was de oorspronkelijk functie van deze gebouwen?
J. Wie was er de laatste directeur (achternaam)?
Als je over de Tilburgseweg en de Doelenstraat Hilvarenbeek
binnenrijdt, kan de prachtige windmolen De Doornboom je
niet ontgaan.
K. In welk jaar werd deze molen gebouwd?
L. Wie is de huidige eigenaar van deze molen (achternaam)?
M. Wat voor type molen is windmolen De Doornboom?
•
•
•
•

Een standermolen
Een wipmolen
Een beltmolen
Een stellingmolen

Tot 1970 waren er gescheiden scholen in Beek. Dus meisjes- en jongensscholen.
N. In welk jaar werd in Hilvarenbeek een R.K. Meisjesschool aan de Koestraat opgericht?
O. Wie verzorgden toentertijd de lessen?
P. Welke bijnaam kregen deze ‘groep’ nonnen?

DE KOM VAN BEEK II 45
punten
4.

Weten jullie veel over de kom van Beek? Wij hopen van wel.
Want we hebben nog een aantal vragen over dit onderwerp voor
jullie!

A. In de Doelakkers vinden we al meer dan 25 jaar de
		 drukbezochte Kinderboerderij de Uilenburg. Vreemde naam
		 eigenlijk: De Uilenburg. Waar komt die naam vandaan?
•
•
•

In de oude bomen rond De Uilenburg wonen al
eeuwenlang uilen. Het is een soort burcht voor uilen
Een uilenburg is een gebied tussen droge heide en
natte, licht moerassige grond
Het woordje uilen komt van oelen en dat is een vorm
van kroelen, knuffelen. De kinderen mogen de dieren
van de Uilenburg knuffelen

B. Wie was de oprichter van Kinderboerderij de Uilenburg (voor- en achternaam)?
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Op de hoek van Hoge Zij en Wouwerstraat hoort eigenlijk
Vrijthof 19 te staan (zie foto rechts). Het oude gebouw werd
jaren geleden afgebroken. Het zou daarna in historiserende
stijl weer opgebouwd worden, wat tot nu toe niet is gebeurd.
C. Welke familie woonde als laatste op Vrijthof 19?
D. Wat voor bedrijf was er gevestigd?
Op de hoek van Vrijthof en Gelderstraat staat het gebouw
waarin (nog even?) de Rabobank is gevestigd. Vroeger
stond hier een café.
E. Wat was de naam van dat café?
F. Welke wielersportvereniging was er thuis?
Op de plaats van Herberg Sint Petrus staat al eeuwenlang een herberg/café/hotel. Regelmatig
kreeg de uitspanning een andere naam.
G. Welk van de onderstaande naam of namen droeg genoemd
		 etablissement nooit?
•
•
•
•

De Valk
De Ouwe Kuyp
Concordia
Café Heezemans

H. Waarom werd de hoek van dit gebouw op
		 de hoek van de Paardenstraat en
		 Doelenstraat, rechts op de foto, afgeschuind?
•
•
•

Om het kruispunt overzichtelijk te maken
Dan kon de tram makkelijker de hoek om
Omdat de architect er een modern
gebouw van wilde maken

Aan de overkant van de Paardenstraat, achter het
meisje in het zwart (op de foto), zie je het
gebouw waarin Cees Roelofs tegenwoordig zijn
fotostudio heeft.
I. In welk jaar werd dit gebouw gebouwd?
J. Waar werd het gebouw oorspronkelijk voor gebruikt?
•
•
•

Voor de brandweer
Openbaar onderwijs
Hier was de Mater Amabilisschool gevestigd.

Deze foto is gemaakt in de huidige Doelenstraat.
Rechts zien jullie de tramrails nog liggen.
K.
		
		
		
L.

Welke tramwegmaatschappij legde begin
1900 de tramlijn van Tilburg naar Goirle naar
Hilvarenbeek naar Esbeek en de Belgische
grens aan?
In welk jaar stopte het vervoer per tram?
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>>> Vervolg vraag 4
M. Waarom stopte het vervoer per tram?
•
•
•
•

De stoomtram was erg vervuilend
De weg tussen Goirle en Poppel werd verhard
Busdiensten namen het vervoer over
Er waaide steeds zoveel zand op de rails
tussen Esbeek en de Belgische grens dat
die onzichtbaar werden

N. Café De Zwaan is al meer dan 100 jaar een
		 begrip in Beek. Het café werd een groot aantal 			
		 jaren gerund door de gezusters Ketelaars.
		 Wie van de twee gezusters zie je op
		 onderstaande foto (rechts)? Alleen de voornaam
		noemen.
O.
		
		
		

Elke donderdag stallen de marktkooplieden
hun waren uit op het parkeerterrein aan de
Hilverstraat. Jarenlang stonden zij op de Hoge
Zij. Maar ook op andere plaatsen.

		

Waar werd de foto (hieronder) van de markt genomen?

BUITENGEBIED 54
punten
5.

Ons buitengebied is omringd met vele bossen en landerijen. En daar waar de stad nadert,
hebben we een aantal leeuwen die ervoor zorgen dat Tilburg niet verder oprukt. In de bossen
en velden is het prachtig om te wandelen en te fietsen. Wat weten jullie uit het verleden van
het buitengebied?

A. Is de gemeente Hilvarenbeek een vlakke gemeente ? Vergeet het maar. Er zijn veel pieken
		 en dalen. Wat is nu het dak van onze gemeente?
•
•
•
•

De Vrijthof, De Hoge Zij
Landgoed De Utrecht bij de Prins Hendriklaan
Gebroeders Aartspad in de Loosche Akkers
Hoek Gelderstraat - Diessenseweg

- 82 -

>>> Vervolg vraag 5
B. Hoeveel meter is het hoogste punt van onze gemeente boven het NAP?
•
•
•
•

8 meter
15 meter
28 meter
45 meter

C. We hebben een schitterende molen aan de Doelenstraat. Maar er staat nog een molen in
		 Beek en wel de Akkermolen. In welk jaar is deze molen (gedeeltelijk) afgebrand?
D. Vroeger hadden de boeren houten stokken waarop ze het hooi opstaken om het te
		 drogen. Hoe heette deze vorm van hooien (graag het werkwoord)?
E.
		
		
		
		

Door de herinrichting van De Hilver verdwenen
enkele zandpaden of waren ze niet meer 			
toegankelijk. Weten jullie aan het einde van welke
weg dit, niet toegankelijke zandpad (zie rechts) te
vinden is?
•
•
•

Honcoopseweg
Nestven
De Geul

F. Ook op de foto hieronder zie je een zandpad dat
		 afgesloten is. Welk zandpad eindigt hier?

Hieronder zien jullie een foto van een niet meer gebruikt stuk weg.

G. Van welke verbindingsweg was dit vroeger een deel?
H. Hoe werd deze weg in de volksmond ook wel genoemd?
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>>> Vervolg vraag 5

I. Op welk landgoed werd bovenstaande foto genomen?
J. Hoe heet het pad?
Op onderstaande foto zien jullie een oud zandpad dat van Hilvarenbeek naar Tilburg liep.

K. Wat is de naam van dit pad?
L. Het pad werd afgesloten door de aanleg van de ........................ [vul aan].

M. Welk zandpad tussen Veldhoven en Klein Loo is hier verdwenen (zie bovenstaande foto)?
De Nieuwe Hoef is een oude tiendschuur. Deze horeca-uitspanning staat in Gorp aan de Leij.
N. Sinds wanneer hoort Gorp aan de Leij bij de gemeente Hilvarenbeek?
O. Welke oorspronkelijk Beeks buurtschap werd toen onderdeel van de gemeente Goirle?
P. Hoe heette het bruggetje over riviertje de Leij dat naar de Nieuwe Hoef voerde?
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>>> Vervolg vraag 5
Cees Prinsen is een bekende Beekse heemkundige
en amateurarcheoloog. Wat veel mensen niet weten
is dat Cees ooit model gestaan heeft voor een
kunstwerk (zie foto rechts).
Q. In welke kleine kern staat het beeld?
R. Hoe heet het kunstwerk?

SPORT EN SPEL 24
punten
6.

Sport en spel zijn al eeuwen met ons dorp verbonden.
Er is zelfs vorig jaar een boek over 2 eeuwen sport in
Beek verschenen. Wat is jullie sportieve kennis over
dit onderwerp?

A.
		
		
		

We hebben in 2018 een mooie nieuwe sporthal gekregen. De oude was helemaal
versleten. De bouw van de oude sporthal ging niet vanzelf. De Beekse bevolking moest
geld bijeen brengen om de bouw te bekostigen. Hoeveel ‘gulden’ heeft de gemeenschap
bijeengebracht in de vorm van deze burgerzin-lening? Antwoord op hele duizenden.

Voetbalclub Hilvaria draait prima mee in de 2e klasse. De club heeft een rijke historie. Echter
bij het begin van de club is de naam gewijzigd.
B. Hoe heette de voetbalclub in eerste instantie?
C. Waarom is de club van naam gewijzigd?
•
•
•

Dit moest van de Duitse bezetter
De leden vonden bij nader inzien de naam niet mooi
Er was al een club met dezelfde naam

D. Van 1948 tot ongeveer 1970 had Wielersportvereniging W.S.C. een echte wielerronde in
		 ons dorp. Hoe heette deze ronde waarbij niemand met versnellingen mocht fietsen?
E. Tot 1928 had Hilvarenbeek een echte fietsenfabriek. Van
		 heinde en verre kocht men hier fietsen. Hoe heette
		 deze fietsenfabriek?
•
•
•

Volharding
Velocitas
Hilvaria

In bijna elk café van Hilvarenbeek was in de tweede
helft van de vorige eeuw een biljartclub thuis. In het
najaar, de winter en het voorjaar werden er onderling
competities afgewerkt. Sommige biljartclubs droegen sprekende namen zoals de
Stoottroepen en de Groene Jagers. Er waren ook clubs met als naam een geheimzinnige 		
afkorting.
F. Waar staat de afkorting K.O.T. voor?
G. En wat betekent E.T.O.?
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>>> Vervolg vraag 6
H. Welke harmonie staat op onderstaande foto afgebeeld?

De vragen I, J en K gaan over onderstaande foto.

I. Hoe heette de Carnavalsvereniging op bovenstaande foto?
J. In welke horecaonderneming was deze Carnavalsvereniging thuis?
K. Wie was Prins Carnaval?
L. Hoe heet de boerenkapel op onderstaande foto?

16
BIKSE WOORDENSCHAT punten
7.

Koppel het juist woord aan de Bikse woorden/gezegdes. Vul alleen het Nederlandse woord in.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Bromollie				
Kies uit deze Nederlandse woorden:
Brood
Grieselen 									Zolder
Moor										Petroleum
Mik 										Zwanger
Schoor 									Fluitketel
Brakske 									Klein kind
Heuven 									Harken
Ik zet mennen hof in het zaod 							
Tuinieren
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14
ROMMELPOT punten
8.

Een rommelpot of foekepot is een oud volksmuziekinstrument. Het instrument bestond 		
oorspronkelijk uit een aardewerken pot met een vlies erover gespannen. Door het midden
van het vlies wordt een stokje gestoken en vast bevestigd. Het stokje wordt in de hand
genomen en met een wrijvende beweging in trilling gebracht die wordt overgedragen op het
vlies. De pot is de klankkast die het geluid versterkt. Door het wrijven van de stok ontstaat een
geluid dat klinkt als “frroep”. De rommelpot werd gebruikt als ritmische begeleiding bij het
zingen van liedjes.
In de vorige eeuw gingen op Vastenavond (dinsdags met Carnaval) kinderen met een
rommelpot langs de deuren. Deze rommelpot was gemaakt van een conservenblik waarover
een gedroogde varkensblaas werd gespannen met in het midden daarvan een stevig
vastgebonden rieten stokje. Maak een rommelpot met behulp van een leeg conservenblik, een
stuk stevig plastic, een rieten stokje en touw waarmee je het plastic en het stokje stevig
vastbindt. Breng de rommelpot vóór 21:30 uur ten gehore in de feesttent op de Vrijthof.
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CAT EGORI E

CSI BEEK
CITY

9

- 89 -

7 juni 2019, Hilvarenbeek
Beste geheim agenten,
Ja, jullie lezen het goed. Vanaf dit moment zijn jullie gebombardeerd tot hét
CSI-team van Beek City. De voorzitter van Kwistut is net voor het startschot van
Kwistut 2019 met de dood bedreigd. Of ja. Beter gezegd. Niet alleen de
voorzitter. Alle deelnemers aan deze editie lijken in gevaar te zijn. Zittend
achter zijn laptopje om ons digitale systeem te monitoren kreeg de voorzitter
om 17:52 uur een zwart beeldscherm met de volgende tekst:

Kwistut, wij willen jullie kapot maken. Stom spel. Stelletje
idioten. Laat maar eens zien of jullie zo slim en fanatiek zijn.
Als jullie niet voor 20:52 uur 4 ‘verdachte pakketjes’ hebben
gevonden én onschadelijk hebben gemaakt dan escaleert de
boel.
De politie is in geen velden of wegen te bekennen. Zij zijn nu al volle sjas
ingezet om de goede orde op Pinkpop te bewaren. Lekker belangrijk… Nee!
Het is Kwistut met al haar deelnemers die nu gevaar lopen!
Daarom schakelen wij jullie in. Geen tijd voor uitleg. Geen tijd voor
voorbereiding. Start meteen en volg de instructies stap voor stap. Ben vooral
niet eigenwijs en kom samen in actie om Kwistut 2019 te redden.
Jullie moeten vier ‘verdachte bompakketjes’ vinden die op verschillende
missielocaties zijn verstopt. Deze moeten voor 20:52 uur onschadelijk zijn
gemaakt door de bompakketjes te openen en de ‘tikkende bom’ stop te zetten.
Eén fout en de boel kan escaleren.
Meer details vinden jullie in de Top Secret-doos. Als jullie die tenminste open
krijgen… Pas op: wij raden jullie aan om de elastieken een voor een los te
maken, anders raken jullie de draad kwijt.
S.O.S.-jes,
De organisatie van Kwistut
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