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SPELINTRODUCT IE KWISTUT 2022
Voor jullie ligt het kwisboek van de vierde editie van Kwistut. We hebben dit jaar een nieuw concept, dus lees deze intro-
ductie goed door. Als organisatie zijn wij super blij dat we na twee jaar weer kunnen kwissen met jullie. Vanavond gaan 
jullie de strijd met elkaar aan om met jullie team de winnaar van Kwistut, dé dorpkwis van Hilvarenbeek, te worden! 

INVULLEN EN INLEVEREN VAN DE ANTWOORDEN
Bij het ophalen van het vragenboek krijgen jullie een link, inlognaam en wachtwoord. Hiermee kunnen jullie inloggen op 
de site waarop de kwis digitaal beschikbaar is. De antwoorden dienen digitaal, via 1 computer, ingevuld te worden. 
Antwoorden worden alleen goed gerekend wanneer deze correct gespeld zijn. Om 22:00 uur sluit de website automatisch. 
Alle antwoorden worden dan ook automatisch ingediend. De antwoorden worden tussentijds automatisch opgeslagen. 
Jullie hoeven de antwoorden dus niet zelf in te sturen.

Naast de vragen zijn er ook een aantal opdrachten. Lees de opdrachten goed door, zodat je weet wat de bedoeling is. Zorg 
dat je te voet op de fiets naar de opdracht komt. Voor de uitleg van de website om de vragen digitaal te kunnen beant-
woorden, wordt verwezen naar de bijgevoegde uitleg.

CATEGORIEËN 
Dit jaar hebben we gekozen voor 6 categorieën, namelijk de kleuren van de regenboog. Per categorie hebben we 1 kleur 
van de regenboog gebruikt; BLAUW - GROEN - GEEL - ORANJE - ROOD 
 
Daarnaast hebben we de laatste kleur gebruikt voor de geheime opdrachten; PAARS 

Het aantal te verdienen punten staat per vraag vermeld. In totaal zijn er 1250 punten te verdienen met de vragen van 
bovengenoemde categorieën. 

VIER OPDRACHTEN
Naast de kleur blauw, groen, geel, oranje en rood houden we de kleur paars over van de regenboog. Deze kleur staat voor 
de opdrachten. Er zijn dit jaar 4 verschillende opdrachten waarmee 250 punten in totaal zijn te verdienen. Lees de  
informatie over elke opdracht goed.

START T IJD: DUUR: AANTAL PERSONEN: PUNTEN: 
19.00 uur  Max 1 uur Zorg dat je met 3 personen op de Vrijthof IN de tent van Zomergeblaos bent MAX 50
20.00 uur Max 1 uur Zorg dat je met 3 personen op de Vrijthof IN de tent van Zomergeblaos bent MAX 50
21.00 uur Max 1 uur Zorg dat je met 2 personen voor de Bikse Toren bent MAX 50
22.15 uur nvt Zorg dat je met het gehele team op de Vrijthof IN de tent van Zomergeblaos bent MAX 100 

  

UI TSLAG
De uitslag van Kwistut 2022 wordt vanavond rond 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 nummer: 06 - 49 79 35 82. 

SUCCES!
Namens de organisatie van Kwistut wensen wij iedereen succes en heel veel plezier vanavond. De race tegen de klok start 
vanaf nu!



Kleur blauw 



BRABANTSE DJ’S 
1. Brabant is de thuisprovincie van vele DJ’s en artiesten welke lokaal, maar ook wereldwijd bekend zijn. 
  Welke DJ’s vinden jullie terug in onderstaande anagrammen? 

A. DLEHWARL
B. VARDNOSNARONE 
C.  BOJREPOSTER
D. HANBNERARTNE
E. ZODNFJZ
F.  NINCAD
G. SOMTANMYTO
H. NAVSRETBIVELNEOJDT
I. WOSTKEH
J. NEODIJCO

15
punten

20
punten

LOGIKWIS 
2.  Al vanaf oktober 2019 zijn we druk bezig met de voorbereidingen van Kwistut. Uiteindelijk hebben we 
  hier héél lang de tijd voor gehad. Hoeveel vragen heeft iedereen gemaakt? In welke maand hebben 
  ze dit gedaan en wat zijn de taken die ze daarnaast ook nog eens hebben vervuld? 



* in december 2019 heeft iemand die geen Hidde heet en als taak de pubquiz heeft de vragen af
* Degene die zijn opdrachten in 2021 af heeft, heeft 45 vragen gemaakt en de doe-opdrachten als extra taak
* Jorrit heeft als extra taak promotie
* Degene die maart 2020 de vragen af heeft en de sponsering doet, heeft 2 vragen minder dan Fleur
* Hidde maakt 42 vragen. Maaike maakt meer vragen dan Henk
* Wie zijn vragen in MAart 2022 af heeft, heeft de feestcommissie niet als taak 

WANDELEN DOOR HILVARENBEEK 
3.  Wat krijgen jullie te zien als je de volgende stappen volgt in Hilvarenbeek? 

ROUTE A: 

* Begin op 51°28’56.7”N 5°08’06.1”E
* Loop 58 meter naar het noordoosten;
* Draai jullie blik naar het noordwesten 
* Tegenover welk gebouw sta je?  
Geef de juiste benaming van het gebouw als antwoord. 

ROUTE B: 

* Begin op 51°29’09.1”N 5°08’03.4”E
* Loop 56 meter naar het oosten; 
* Maak een flauwe bocht naar links;
* Loop 58 meter naar het oosten; 
* Loop 120 meter naar het zuiden; 
* Draai jullei blik naar het oosten. 
* Tegenover welk gebouw sta je?  
Geef de juiste benaming van het gebouw als antwoord. 

ROUTE C: 

* Begin op 51°28’58.8”N 5°08’40.2”E
* Loop 73 meter naar het noorden;
* Loop 203 meter naar het noordoosten; 
* Draai jullie blik naar het noordwesten;
* Voor welk huisnummer staan jullie dan? 
Geef het juiste nummer in een cijfer als antwoord. 

24
punten

* In december 2019 heeft iemand die geen Hidde heet en als taak de pubquiz heeft de vragen af
* Degene die zijn opdrachten in 2021 af heeft, heeft 45 vragen gemaakt en de doe-opdrachten als extra taak
* Jorrit heeft als extra taak promotie
* Degene die maart 2020 de vragen af heeft en de sponsoring doet, heeft 2 vragen minder dan Fleur
* Hidde maakt 42 vragen. Maaike maakt meer vragen dan Henk
* Wie zijn vragen in Maart 2022 af heeft, heeft de feestcommissie niet als taak 

Naam Aantal vragen Extra Taak Maand
Maaike
Jorrit
Henk
Fleur
Hidde 



ROUTE D: 

* Begin op 51°28’31.6”N 5°07’35.3”E
* Loop 73 meter naar het noorden;
* Loop 203 meter naar het noordoosten;
* Draai jullei blik naar het noordwesten;
* Vool welk huisnummer staan jullei dan?  
Geef het juiste nummer in een cijfer als antwoord. 

ROUTE E: 

* Begin op 51°29’39.3”N 5°08’31.6”E
* Loop 44 meter naar het zuidoosten; 
* Loop 76 meter naar het zuidwesten;
* Loop 113 meter naar het zuidoosten; 
* Loop 75 meter naar het zuidwesten;
* Loop 49 meter naar het noordwesten;
* Loop 28 meter naar het westebnl
* Draai jullie blik naar het zuiden;
Tegenover waar staan jullie? Geef de juiste benaming voor het gebouw als antwoord. 

ROUTE F: 

* Begin op 51°29’40.8”N 5°06’50.7”E
* Loop 750 meter naar het oosten; 
* Loop 600 meter naar het noordwesten;
* Loop 400 meter naar het westen
* Draai jullei blik naar het noorden;
Voor welk huisnummer staan jullie dan? Geef het juiste nummer in een cijfer als antwoord. 

HILVARENBEEK IN DE KRANT 
4.  Hilvarenbeek is de afgelopen tijd weleens in het nieuws voorbijgekomen. Onderstaande  
 afbeeldingen horen bij een krantenartikel van een Brabants dagblad. Geef de juiste kop (de  
  titel van het artikel) van deze foto’s als antwoord. Zorg ervoor dat jullie de titel juist schrijven 
  dus let op de leestekens. Neem de titel exact over zoals deze is weergegeven. De artikelen zijn  
   tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2022 gepubliceerd.     

28
punten

B C

E

 A

 D F



WI T TE NOG? 
5. Het is slecht gesteld met het Nederlandse onderwijs. Het rekenniveau en leesniveau van 
  onze bassischoolleerlingen gaat gemiddeld al jaren achteruit. Maar kun je dit de kinderen 
  kwalijk nemen? Hier 12 vragen die gesteld kunnen worden in het primair onderwijs? Weten
  jullie dit nog? 

A.  Welk getal is 1/100 groter dan het getal 483,027?  (rekenen, groep 8) 

 Je ziet op de kaart belangrijke zeeen van Europa?  (Aardrijkskunde, groep 7) 
B. Hoe heet de zee bij nummer 4? 
C. Hoe heet de zee bij nummer 5? 
D. Hoe heet de zee bij nummer 7? 

E.  In de grond van Nederland zitten diverse delstoffen. Sommige delfstoffen worden echter 
  niet meer uit de grond gehaald. Welke delfstoffen worden nu nog uit de grond gehaald in
  Nederland? Vul het cijfer in. (Aardrijkskunde, groep 7)
 1. steenkool - aardolie - aardgas - grind
 2. aardolie - bruinkool - klei - aardgas
 3. aardolie - aardgas - klei - grind
 4. Zout - steenkool - grind - aardgas 

F.  In de volgende zinnen staan helaas wat fouten: ‘‘Gestresst en enigzins chagerijnig dronk de 
  patient zijn cappucino, die hij al verrassing van zijn vriendin cadeau had gekregen. Een 
  aantal mensen zijn niet in het ziekenhuis op bezoek geweest terwijl ik dat zoweizo had 
  verrwacht, mopperde hij.’ 

Hoeveel woorden zijn er in deze in fout geschreven? Vul het juiste getal in. (Spelling, groep 8)

F

24
punten

VERVOLG VRAAG VIER 



G. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten ‘s avonds ramen in Nederland verduisterd zijn. 
  Waarom is dat zo? Vul het juiste cijfer in. (Geschiedenis, groep 8)  
  1. De Duitsers kunnen dan ‘s avonds zonder dat iemand ze ziet Joden oppaken. 
 2. Engelse piloten kunnen dan neit zien waar ze zijn. 
 3. Dan viel het meteen op als er iemand van het verzet buiten liep. 
 4. Iedereen moest zuinig zijn, ook met verlichting. 

H. Van Gogh schilderde in het begin van zijn carriere vooral kleuren en minder strakke lijnen.  
  Langzamerhand gaat Van Gogh anders schilderen. Hij wil laten zien hoe hij zich voelt. Hoe 
  wordt deze manier van schilderen genoemd? (Geschiedenis, groep 8)

I.   Hoe zat het ook alweer met breuken? Reken deze som uit: 9/10 : 2/7 
 
 Schrijf de uitkomst als volgt (1 en 3/7) bij een en drie zevende. Of bijvoorbeeld (5 en 2/8) bij  
  vijf en twee achtste  (Rekenen, groep 8) 

J.  Een zwembadje voor kinderen is 18 kubieke meter. Hoeveel liter water past er eigenlijk in  
  dit zwembad? Schrijf het getal in cijfers. (Rekenen, groep 8) 

K.  In het rode vakje op deze peilschaal staat 12m. Dat betekent plus 12 NAP (NAP = Normaal  
  Amsterdams Peil. Waar staat deze peilschaal? (Wereldorientatie, groep 8) 
 1. Bij de stad Nijmegen 
 2. In Zuid-Limburg
 3. Bij Schiphol 
 4. In Flevoland 

L.  In welk zin staat het schuingedrukte woord fout geschreven? 
 1. In die tijd geloofde de meeste mensen in God
 2. Vorig jaar fietste je nog op je kleine fiets.
 3. Thuis heb ik ene paar wandelende takken.
 4. Ik gebaarde dat ze mocht komen. 
 5. In alle zinnen is het dikgedrukte woord juist geschreven. 

JEUGDHELDEN 
6. Iedere generatie heeft zo zijn jeugdhelden. Deze jeugdhelden waren vaak bekend  
  vanwege het feit dat zij te zien waren op televisie. Maar tegenwoordig zijn jeugdhelden  
  ook bekend vanwege vlogs op Youtube of Instagram. Tijden veranderen nu eenmaal.  
  Weten jullie welke jeugdhelden we hier zien afgebeeld? Let op: we willen de naam weten van 
  het personage, niet van de acteur of actrice. 

 A B

24
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MODESHOW 
7. Eens kijken wat jullie weten over mode. 

A.    Bij elke modeontwerper hoort natuurlijk een verbluffende modeshow bij elke nieuwe 
  collectie. Lukt het jullie om de goede ontwerper met de juiste show te combineren? 
 

A B C

Zie volgende bladzijde voor de combinatie...

12
punten



1 2 3

B.  Zelf zijn wij heel erg thuis in mode. Maar hoe is jullie kennis daarover? 
 Welk van deze modeontwerpers leeft niet meer? Geef zijn of haar naam. 
 * Giorgio Armani
 * Pierre Cardin
 * Yves Saint Laurent 

C.  Welke van deze modeontwerpers had een relatie met een Franse actrice?  
  Geef de juiste naam door als antwoord:  
 * Giorgio Armani
 * Pierre Cardin
 * Yves Saint Laurent 
 
D. Koningin Maxima is op 1 juni 2017 aanwezig bij het Derde Congres van de European  
  Academy of Neurology in Amsterdam. Op deze dag draagt zij oorbellen van een  
  bekende modeontwerper. Van welke van deze modeontwerpers zijn de oorbellen het  
 design? Geef de juiste naam door als antwoord:  
  * Giorgio Armani
 * Pierre Cardin
 * Yves Saint Laurent 

KRUIDEN EN SPECERIJEN
8. In de keuken koken we vaak met allerlei kruiden en specerijen, maar letten we wel goed 
  op hoe deze eruit zien? Hieronder zien jullie 4 kruiden of specerijen. Aan jullie de taak om 
  de juiste naam van het kruid of specerij te geven. Alle 4 de producten worden vaak in de 
  keuken gebruikt. 

 A

 C

 B

 D

12
punten



HUIS-TUIN-EN-KEUKENKUNST
9. ‘Good artist copy, great artists steal’, aldus kunstschilder Pablo Picasso. Deze opdracht gaat bepa-
len of jullie ‘good’ of  ‘great’ artists zijn. We hebben vijf bekende schilderijen geselecteerd. Aan jullie de 
uitdaging om één schilderij  te kiezen en deze met teamleden en huis-tuin-en-keukenspullen na te 
maken en te fotograferen. Elk schilderij heeft vijf elementen die we zeker terug willen zien op de foto. 
Welke elementen dat zijn zeggen we niet. Probeer de schilderijen dus zo goed mogelijk na te bootsen. 
Stuur jullie foto voor 21.00 uur door naar info@kwistut.nl 

 A

 C

 B

 D

 E

40
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LOKAAL EN BOKAAL 
10. De Ireen Wust IJsbaan, de Coen Moulijnweg en de Fanny Blankers-Koen Carriereprijs. Je telt 
pas echt mee als er iets naar je is vernoemd. Hieronder zien jullie vijf namen van bekende Be-
kenaren en 5 sporten. Koppel de sport aan de persoon wiens naam is verbonden aan een Bikse 
Prijs of sporttoernooi. 

A. PATRICK DE ROOIJ 1. ZAALVOETBAL
B. HARRIE VAN DE SANDE 2. HOCKEY 

C. TOON DE BRUIJN 3. BILJARTEN 
D. JAN ZEEBREGTS 4. VOETBAL
E. ERIK BLOMMEST IJN 5. TENNIS 

15
punten



MEVROUW OOIEVAAR
11. Drogisterij Mevrouw Ooievaar is een advies drogisterij voor het hele gezin met een zo natuurlijk, 
biologisch en duurzaam mogelijk assortiment, gespecialiseerd in vrouwelijke gezondheid. 
Sinds welk jaar is Drogisterij Mevrouw Ooievaar in Hilvarenbeek? Noteer de maand en het jaartal van 
oprichting. Doe dit als volgt: mm-jjjj 

VAN HOPPE TELECOM BV 
12. Van Hoppe Telecom B.V. is op 1 April 1998 gestart in Hilvarenbeek, als onafhankelijk dealer van de 
diverse netwerken. Voor het raam op het rek staan de telefoonhoesjes die zij verkopen. Maar welk merk 
hoesjes verkopen zij?

ZIN IN 
13.  Bij Z!nin kun je heerlijke ijsjes halen aan de Vrijthof van Hilvarenbeek. Werknemer Merel snapt er 
helemaal niks meer van, ze heeft in de ochtend alle naamkaartjes van de ijssmaken bij Z!nin  
verwisseld… Heb jij zoveel ijskennis dat jij de juiste ijssmaak bij deze bol kan plaatsen? Geef de juiste 
smaak als antwoord, zie foto hieronder. 

2
punten

2
punten

3
punten



vlotadvies.nlBel 013 505 6275 of e-mail info@vlotadvies.nl

Laat ons de 
lastige vragen 
maar afvinken.

Verzekeringen

Hypotheken

Financiële planning



Kleur Groen



BURGEMEESTERS VAN BRABANT
2.  In Noord-Brabant hebben we maar liefst 62 gemeenten. Deze worden allemaal bestuurd door een 
(interim) burgemeester. Maar kennen jullie deze burgemeesters ook? Hieronder zien jullie tien foto’s van 
burgemeester. Welke gemeente bestuurden zij op 01-01-2022? 

FEST IVALLAND
1.  Overal ter wereld worden er jaarlijks miljoenen festivals georganiseerd. Ook in Brabant zijn we daar kei 
goed in. De meest uiteenlopende festivals worden tot een groot succes gemaakt. Met een ding gemeen: 
de Brabantse gezelligheid. Bij welk festival hoort dit podium en in welk jaar was dit?

20
punten

20
punten

B CA

1

A. Festival B. Jaar

2

C. Festival D. Jaar

3

E. Festival F. Jaar

4

G. Festival H. Jaar

5

I. Festival J. Jaar



E FD

G H

J

I

VERVOLG VRAAG TWEE 

BEKENDE BIKSE 
3.  Hieronder zien jullie twaalf verschillende gezichten van ‘Bekende Bikse’ mensen. Bij elke foto zijn er  
  twee mensen in elkaar vervaagd. Geef de juiste voor en achternaam van deze twee personen. Zet bij 
  elke foto de namen op alfabetische volgorde. 

36
punten

1

A. Naam: B. Naam:

2

C. Naam: D. Naam:

3

E. Naam : F. Naam: 



STRAATNAMEN 
3.  Koppel de juiste oorsprong aan de juiste straatnaam uit Hilvarenbeek. Hoe komen deze straatnamen  
  aan hun naam.  

VERVOLG VRAAG DRIE 
3.  Hieronder zien jullie twaalf verschillende gezichten van ‘Bekende Bikse’ mensen. Bij elke foto zijn er  
  twee mensen in elkaar vervaagd. Geef de juiste voor en achternaam van deze twee personen. Zet bij 
  elke foto de namen op alfabetische volgorde. 

30
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A.  was een laaggelegen en daardoor drassige zandweg 1. UILENDBURG 
B. is genoemd naar de overgang van beekdal naar heide 2. EEKHOOL  

C. in dit laagliggend gebied hoopte modder zich op 3. SLIBBROEK
D. de naam verwijst naar slechte grond waarop nauwelijks brood te verdienen was 4. D’N OLIEPINT 
E. is genoemd naar een voornaam woonhuis 5. CANTORIJSTRAT 
F. in dit laagliggend gebied groeiden eiken 6. HOLSTRAAT 
G. herinnert ons aan de rosmolen die hier olie uit koolzaad perste 7. KOMMERSTRAAT 
H. is mogelijk afgeleid van een hoeve op het onbebouwde land 8. PAPENSTRAAT 
I.  kreeg de naam omdat er vroeger een schuurkerk stond 9. VELDHOVEN 
J. is genoemd naar een zangschool of -koor 10. YPELAERSTRAAT 

4
G. Naam: H. Naam:

5

I. Naam:  J. Naam:

6

K. Naam : L. Naam: 



DI T IS KINDERSPEL
5.  Dankzij Youtube zijn challenges populairder dan ooit. Van het in je mond houden van een hap  
  kaneel tot en met het gooien van een emmer ijswater over je hoofd om aandacht te vragen voor 
  de spierziekte ALS. Jullie gaan als opdracht zelf aan de slag met 2 populaire challenges. Stuur het 
  filmpje van deze challenges voor 20:00u naar info@kwistut.nl onder vermelding van je team- 
  nummer. Let op: je kunt alleen punten scoren als je beide challenges hebt gefilmd en voor 20:00 
  uur hebt gestuurd.

 A. CHUBBY BUNNY  
 Stop ten minste 10 marshmallows in je mond. Zorg dat je deze niet doorslikt en zeg na de 10de 
  marshmallow: ‘Chubby Bunny’. 
 
 B. NOT MY ARMS CHALLENGE  
  Tijdens deze challenge maak je iemands lippen en ogen op terwijl je achter hem/haar zit. Je ziet 
  dus niet wat je doet, maar dat is juist het grappige.

30
punten

EEN VAK APART  
6.  Heb je een creatieve geest? Verplaats je je gemakkelijk in kinderen (of ben je er zelf een)? Kun jij 
  jouw ideeën omzetten in boeiende illustraties? Dan word je misschien wel illustrator als je later 
  groot bent! En voor de goede orde: een tekenaar is geen ‘illustrator’ maar tekenaar...Weten jullie hoe 
  onderstaande figuren heten en wat de voor- en achternaam van de illustrator ervan is?

1

A. Figuur: B. Illustrator:

2

C. Figuur: D. Illustrator:

3

E. Figuur: F. Illustrator:

4

G. Figuur: H. Illustrator:

5

I. Figuur:  J. Illustrator:

6

K. Figuur: L. Illustrator:

7

M. Figuur: N. Illustrator:

8

O. Figuur: P. Illustrator:

9

Q. Figuur: R. Illustrator:

48
punten



S. Figuur: T. Illustrator:

11

U. Figuur: V. Illustrator:

12

W. Figuur: X. Illustrator:

10

PARFUM 
7.  In het dagelijks leven sprayen we allerlei lekkere geurtjes op onze kleding. Deze geurtjes zitten ve 
  pakt in de mooiste flesjes. Maar kijken we wel goed naar de flesjes of sprayen we in alle haast de 
  luchtjes gewoon op? Hieronder zie je 10 parfumflesjes. Deze flesjes zijn geblurd, zodat jullie de 
  namen bij het juiste flesjes kunnen vinden. Vul de naam in van degene die betrokken is bij deze 
 parfum. Deze namen staan op het flesje vermeld. 

B C

E F

A

D

G H

J

I

20
punten



DUURZAAM PUZZELEN 50
punten

8.  Afval scheiden, zonnepanelen plaatsen en korter douchen. We dragen allemaal op onze eigen 
manier een steentje bij aan een duurzamere planeet. Onderstaande rebus bevat nog enkele manieren 
waarop jullie kunnen bijdragen aan een betere wereld. Weten jullie ze allemaal te ontdekken? Een aantal 
liggen voor de hand (of…) en voor een aantal is wat cryptisch denkwerk nodig. Hebben jullie ze alle ne-
gen? Dan verschijnt de oplossing!

B C

E F

A

D

G H I



VROEGER WAS ALLES BETER 
9.  Vaak maken de herinneringen aan sportmomenten van vroeger het moment alleen maar mooier. 
Met een beetje aandikken was iedereen vroeger een begenadigd atleet. Wat weten jullie nog van de 
Bikse sport van vroeger? 

A. Janus Kluijtmans was een begenadigd kunstschilder en voetballer. Hij is daarnaast ook trainer bij 
  o.a. Hilvaria geweest. Met welke Tilburgse voetbalclub stond hij tegenover Ajax en Feyenoord?
 
B.  Waar stond de afkorting van de Bikse biljartclub ETO voor?
 
C. VC De Hilver speelt tegenwoordig in de Hercules in Diessen. Welke Tilburgse volleybalvereniging 
  speelde begin jaren ’70 haar thuiswedstrijden in de Hispohal?
 
D. Welke Bikse sportvereniging werd in de afgelopen eeuw twee keer opgericht?
 
E.  Welke hardloper van de Bikse marathon, inclusief zijn typerende krullen, zien we hier? 

IN DE RECORDBOEKEN 
10.  Origineel van Marathon naar Athene maar tegenwoordig wordt de marathon overal ter wereld gelopen. 
Het wereldrecord behalen op de marathon wordt door velen beschouwd als de ultieme sportprestatie. Maar 
wat is het officiële wereldrecord op de marathon? Let op: je hoeft alleen maar de juiste letter in te vullen! 

A. 1.59,40
B. 2.01,39
C. 2.04,22
 

KENNIS OP PIJL 
11.  Hoe staat het met de spanningsboog? Tijd om de pijlen op de lokale sport te richten.
 
A.  Noem drie handboogverenigingen uit de gemeente Hilvarenbeek en zet deze op alfabetische volorde. 
 
B.  Welke Olympische bronzen medaillewinnaar uit de vorige eeuw heeft bij één van deze verenigigen 
getraind? Geef de juiste voor en achternaam van deze persoon. 

 

15
punten

3
punten

12
punten



I T”S A NUMBERS GAME 
12.  Getallen en sport leven hand in hand. Scores, statistieken, transfersommen… menig statisticus is er 
gek op! Voor individuele sporters zijn getallen ook belangrijk, vooral ter identificatie. Ook handig voor de 
commentatoren van dienst. Onderstaand zes (semi-)iconische (rug)nummers. Welke sporters horen bij deze 
nummers? De achternaam is voldoende.

B C

E F

A

D

KINDERTHERAPEAT ISCHE PRAKT IJK MAUREEN KLOMBERG  
13.  Kindertherapeutische Praktijk Maureen Klomberg helpt om de problemen van kinderen in kaart te 
brengen door middel van spelbeelden en beeldcommunicatie. Bij veel verschillende indicaties kun je bij 
Maureen Klomberg terecht, maar wat is de eerste indicatie die zij op haar site noemt?
 

JOS DROOG 
14.  Of het nu gaat om groot-formaat printen, fotocadeau’s of wanddecoratie. Voor elke opdracht op  
fotogebied ben je bij Jos Droog aan het juiste adres. Hoeveel jaar bestaat foto Jos Droog dit jaar? Geef het 
aantal als antwoord. 
 

18
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Kleur GEEL





CARNAVALESK 
1.  In welke provincie kunnen ze beter feesten dan in Brabant? Inderdaad, NERGENS! Een van de leukste 
feesten is toch wel carnaval. Onder de rivieren wordt dit jaarlijks groots gevierd met onder andere prachti-
ge optochten. Weten jullie wanneer en door welke carnavalsgroep onderstaande wagens gebouwd zijn?

20
punten

1

A. Jaar:       B. Carnavalsgroep:

2 3

4 5

C. Jaar:       D. Carnavalsgroep: E. Jaar:       F. Carnavalsgroep:

G. Jaar:       H. Carnavalsgroep: I. Jaar:       J. Carnavalsgroep:

CABARET IERS 
2.  In Brabant houden ze wel van een geintje! Er zijn dan ook genoeg cabaretiers die oorspronkelijk uit 
Brabant komen. Weet jij welke show van welke cabaretier is?

A. Guido Weijers 1. Tegen beter weten in 
B. Hans Teeuwen 2. Masterclass Geluk 

C. Karin Bruers 3. Zijn daar vragen over? 
D. Mark vd Veerdonk 4. Rebel 
E. Theo Maassen 5. Trui 
F. Ronald Goedemondt 6. Binnen de lijntjes 
G. Leon van der Zanden 7. Knurft 
H. Christel de Laat 8. Waar was ik? 
I. Stevens Brunswijk 9. Kom maar op
J. Rob Scheepers 10. Wat een man kan, kan ik ook 

20
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QUIET 
3.  Quiet is de afgelopen jaren een (h)echt begrip geworden in Hilvarenbeek. Menig inwoner heeft al 
gedoneerd voor de kledingbeurs, een taart gebakken voor een jarige member of benodigde spullen 
geschonken. Hoe fijn dat we dit jaar ook met Kwistut weer ons steentje bij mogen dragen! In het kader 
hiervan 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 22:00u af mogen 
geven in de tent. Op de sticker die op de bak zit mogen jullie noteren wat er is gemaakt. Graag alle ingre-
diënten die jullie gebruikt hebben vermelden, zodat we rekening kunnen houden met eventuele diëten 
/ allergieën van de Quiet member. 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 een steentje willen bijdragen, 
kunnen jullie terecht op https://quiet.nl/hilvarenbeek/ of op de Facebookpagina.

MONUMENTENROUTE 
4.  Het is hier echt heeft een mooie monumentenroute door de historische kern van Hilvarenbeek  
 gemaakt. Hier zien jullie deze route weergegeven. Geef bij elk cijfer de naam van het monument als 
  antwoord. Maak geen spellingfouten!  
 
 Kies uit: Brouwerij De Roos - De Cleyne Maen - Gebodenlinde - Gemeentehuis - Huis van de Dekens 
  - Kerk en Domineeshuis - Openbare Lagere School - Pastorie en Jeugdherberg - Platte Beek -  
 Schorsmolen - Sigarenfabriek

50
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22
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VERDWENEN GEBOUWEN 
5.  Hier zien jullie 10 gebouwen die vroeger in Hilvarenbeek hebben gestaan. In welke straat stond het 
gebouw. Geef het juiste straatnaam als antwoord. 
 

B C

E F

A

D

G H

J

I

6. Ook deze gebouwen stonden vroeger in Hilvarenbeek. We hebben op de foto de tekst weggelaten. 
Welke tekst stond er onder het rode vierkantje. Geef de juiste tekst als antwoord. 

B CA

58
punten



E F

G

D

VAN KLÈÈN NAAR GROOT EN MEER 
7.  We hebben er ook dit jaar weer een leuke, originele, uitdagende Kwistut van proberen te maken. De 
commissie bestond dit jaar uit 9 personen. Samen een gevarieerd gezelschap, in verschillende opzichten. 
We zijn te vinden op de website van Kwistut. Hoe goed kennen jullie ons eigenlijk?  
 
A. Twee van ons ontbreken op de foto. Zij hebben ook dit jaar de nodige vragen voor jullie bedacht, geheel 
op de bekende eigen wijze. Vermeld de voor- en achternaam van de oudste van deze twee, uiteraard  
correct gespeld.

B. Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en 
jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Hoeveel commissieleden zijn lid geweest van 
Scouting Hilvarenbeek?

C. Een dorpsquiz is er voor inwoners, oud-inwoners en misschien wel toekomstige inwoners. We wonen 
in de gemeente Hilvarenbeek, op een persoon na. Wie is dit? Vermeld de voor- en achternaam van deze 
persoon, uiteraard correct gespeld.

Bij de onderstaande vragen is het de bedoeling dat je (een aantal van) ons op de juiste volgorde zet. Ge-
bruik daarvoor de letters die op de foto staan op de volgende manier A-B-C etc. Per vraag is aangegeven 
om hoeveel antwoorden (en dus letters) gaat. 

D. In alle soorten en maten en van groot naar klein. En… klein maar fijn! Geef van de vier kleinste personen 
de juiste volgorde aan: de kleinste als eerste en de langste als laatste. Om discussie te voorkomen gaan we 
uit van de lengte zoals die in ieders paspoort/ID staat. (...-...-...-...)

E. Wijsheid komt met de jaren… Geef de juiste volgorde aan van de oudste naar de jongste persoon.  
(...-...-...-...-...-...-...)

F. Geef de juiste volgorde aan van de langste naar de kortste naam. Het gaat hierbij om de drie langste 
namen. Ga uit van de voornaam/roepnaam, eventuele volledig uitgeschreven tussenvoegsel(s) en achter-
naam (waarbij -indien van toepassing- alleen de meisjesnaam).  (...-...-...) 

18
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VERVOLG VRAAG ZES 



JEUGD IN HET DORP 
8.  De jeugd heeft de toekomst. Want 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? 
 
A. Afgelopen jaar was in november weer een editie van het Jeugdtonproaten voor de gemeente Hilvaren-
beek. Hoeveel deelnemers stonden -verspreid over 2 avonden - in de ton?

B. Hier zien we één van de 3 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 stonden er in 2019 bij-
voorbeeld 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 deze mascotte die de jeugd in Hilvarenbeek  
les geeft over carnaval in het Pezerikkengat?  
 

INGREDIËNTEN RECEPTEN 
9.  We gaan jullie hersenen laten kraken bij onderstaande recepten. Hierop staan de ingrediënten en de 
bereiding van het recept. Maar wat is de naam van dit recept? Deze recepten zijn terug te vinden op de site 
van Hello Fresh.  

B

C

A

15
punten

9
punten



SPORTEN 
10.  De meeste van ons doen wekelijks iets aan sport. Dit kan op verschillende manieren. Je kan buiten 
een lekker rondje hardlopen of binnen sportoefeningen doen. Kees loopt elke week hetzelfde rondje hard 
in Hilvarenbeek. Hij heeft foto’s gemaakt van zijn rondje hardlopen. Aan jou de taak om te kijken hoeveel 
km het rondje van Kees is. Rond af op één decimaal. Kees begint bij de Sint Petrus kerk.  Op de volgende 
pagina vind je de foto’s die Kees gemaakt heeft.  Kees zijn rondje is ..... kilometer. (rond af op 1 decimaal)  

 

 

15
punten



THUIS SPORTEN 
11.  Ellen doet thuis sportoefeningen. Maar hoe heten eigenlijk al die sportoefeningen die Els doet? Kan jij 
Els helpen door de juiste benaming van de oefening bij de plaatjes te zetten?

B CA

D

ANDREAS BIECHT 
12.  Nee, dit is geen vraag over het geloof maar over anagrammen. ‘Andreas biecht’ is namelijk een ana-
gram voor ‘Strade Bianche’, de beruchte wielerkoers over verschillende grindwegen in Italië. Onderstaand 
vijf anagrammen van wielerkoersen/rondes. Kunnen jullie ze ontrafelen?

A.  Alarm mais neon
B. Draf eurocent
C.  Verander navolanden
D.  Ericas pijn
E. Paljas wiel

SPORT, MAAR DAN DIGI TAAL 
13.  De populariteit van eSports is onmiskenbaar. Jonge, fanatieke gamers die gewapend met toetsenbord 
of controller de strijd met elkaar aangaan. Traditionele sport komt er vaak niet eens aan te pas. Onder-
staand vijf screenshots van populaire games binnen de eSports. Welke games zie je? Let op: versies mogen 
jullie achterwege laten. De algemene benaming is voldoende.
 
 
 

B CA

8
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SPORT OF SPEL 
14.  Is het een sport of toch een spel? Deze discussie laait regelmatig op bij darten en schaken. Misschien 
dat we beide sporten/spellen daarom ook niet terugvinden op de Olympische spelen. Onderstaande spel-
len mogen wat ons betreft zo snel mogelijk als Olympische sport worden bestempeld. Wie weet levert het 
Nederland wat extra medailles op in 2024. Bij welke sporten/spellen horen deze afbeeldingen?
 
 
 

D E

VERVOLG VRAAG DERT IEN 

B CA

ED

SCHIJVENS MANNENMODE 
15.  Welke man jij ook bent, wat je lifestyle ook is: Schijvens Mannenmode in Hilvarenbeek heeft zo’n 
enorm brede en complete collectie, zodat jij altijd briljant gekleed voor de dag komt! Onder welke  
5-letterige afkorting was (Martin)Schijvens Mannenmode vroeger ook wel bekend?
 

CADRAN 
16.  Cadran is een opleidingsinstituut gevestigd op het Blazoen 14 in Hilvarenbeek. Cadran richt zich op 
de gezondheidszorg met overwegend incompany vaardigheidstrainingen zoals reanimatie of EHBO.  
Vraag A:  Sinds wanneer is Cadran actief? 
 
Bij Cadran staat de cursist centraal. Leren vindt bij voorkeur plaats in zo nauw mogelijke relatie met de 
praktijk.   
Vraag B: Maar wat betekent Cadran eigenlijk? Tip: je kunt dit vinden op hun website. 

15
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Kleur ORANJE





BRABANTSE DAG
1. Komend jaar vindt de 63ste Brabantse dag in Heeze plaats. Elk jaar trekt een prachtige theaterpara-
de op de derde zondag van augustus door de straten van Heeze. In deze vraag eren we een aantal oud 
winnaars. Jullie krijgen een foto van de wagen. We willen graag weten wat het thema van dat jaar was en 
welke vriendengroep/buurtgenootschap heeft gewonnen.

20
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1

A. Thema:       
B. Winnaar:

2 3

4 5

C. Thema:       
D. Winnaar:

E. Thema:       
F. Winnaar:

G. Thema:       
H. Winnaar:

I. Thema:       
J. Winnaar:

KERKEN
2. De kerktoren is het symbool van veel Brabantse dorpen. In welke Brabantse plaats staat de volgende 
kerk: 

B C

E

A

D

10
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KUNSTROUTE
3. Hieronder zien jullie 10 kunstwerken uit Hilvarenbeek. Geef de juiste kunstenaar (voor en achternaam) 
als antwoord.

B C

E F

A

D

G H

J

I

20
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STRIPBOEKEN 
4. Stripboeken, wie heeft ze niet gelezen? Wat hebben met zijn allen toch meegeleefd met de avonturen 
van Kuifje, Donald Duck en Asterix & Obelix. We hebben daarom voor deze vragen nog wat oude strips 
gevonden in ons Kwistut archief. Maar helaas… onderstaande afbeelding is helaas niet echt duidelijk meer. 
Dus hopelijk kunnen jullie helpen! 

Op de volgende plaatjes zie je niet het volledige stripfiguur. Je ziet enkel de hoofddeksels van enkele bekende 
stripfiguren. Van wie zijn deze hoofddeksels?  
1 = K , 2 = L,  etc. 

40
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VERVOLG VRAAG VIER
In het album “Beminde Barabas” heeft Sidonia het 
even helemaal gehad als huisvrouw. Ze voelt zich 
al sinds jaar en dag een huissloof. Op een dag is de 
maat vol, ze gooit het roer om. Wat gaat Sidonia 
doen?  
 
Antwoord Q: Sidonia wordt ............. 

Oh nee, we hadden nog 3 voorkanten van onze lievelingsstrips. Maar een van de commissieleden heeft 
lopen spelen met Paint. Weten jullie het ontbrekende woord of de ontbrekende woorden in de titel? 
 

S TR

QUOTE VAN DE DAG 
5.   “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!” Dit werd gezegd door Pippi Langkous. 
Tenminste, dat is wat vaak wordt aangenomen. Maar in geen enkel boek komt deze quote exact terug. 
Vreemd toch? Hoe deze quote precies is toegeschreven aan Pippi is dus niet duidelijk. Maar wat wel dui-
delijk is dat een aantal jeugdhelden of tv-karakters wel bekende quotes hebben of hadden. Wie heeft dit 
gezegd? Let op: noteer de naam van het personage die het gezegd heeft. 

A. “Vraag het niet aan mij, ik ben met pensioen.’’
B. “Zij zijn groot en ik is klein, en da’s niet eerlijk, o nee.”
C. “Hé, wacht op mij!”
D. “Ik heb ook altijd pech, ze moeten altijd mij hebben.”
E. “Wat doeee je?’’

HET BEGIN VAN DE SERIE 
6.  Elke serie begint met een openingszin. De openingszinnen die hieronder beschreven staan, zijn van 
bekende Netflix series. Noteer bij elke zin de juiste serie. 

A.  “Geen beweging… Nee…” 

B.  “Gefeliciteerd met de aanschaf van de ‘Happy Moments’-CD, die je leven zal gaan veranderen, je zult 
zien hoe simpel het is om gelukkig te worden, als je beseft dat geluk niet afhankelijk hoeft te zijn van je 
omstandigheden”  

C.  “Vind je mijn tieten leuk? Hallo? Mijn tieten? 

D.  “Ik voel de zon op mijn gezicht. Ik zie overal om me heen bomen. De geur van bloemen in de lucht. 
Het is zo prachtig. Op dit moment zit ik niet vast in de ruimte…” 

 

15
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MET DE TREIN NAAR 
7. Pleun gaat elke dag met de trein door Nederland om bij haar werkplek uit te komen. Ze vertrekt op 
het Centraal Station van Tilburg en schrijft bij elk station waar ze stopt de klinkers van de stations op. Zie 
hieronder. Wat is het eindstation van Pleun?
 
iu  > iuuieiei > iueeo > ieie > ea > eaieee > aeaue > oeui > oe

Het eindstation van Pleun is ……..

VOUWEN
8.  Met origami kan je de mooiste dingen maken. Dit kunnen jullie ook! Volg onderstaande stappen. Wat 
komt er uiteindelijk uit deze omschrijving?

Stap 1: Leg een vierkant blaadje voor je. Vouw het papier dubbel van links naar rechts en weer terug. 
Stap 2: Vouw de linker en de rechter rand naar de middenlijn. 
Stap 3: Vouw het papier horizontaal precies in het midden naar achteren. 
Stap 4: Vouw de punten linksboven en rechtsboven naar de middenlijn en weer terug. 
Stap 5: Vouw de punten linksonder en rechtsonder van alleen de voorste laag naar de middenlijn en weer terug.
Stap 6: Pak van alleen de voorste laag de linker helft in het midden vast bij punt A. Vouw het papier dubbel naar linksboven 
langs de vouwlijn gemaakt in stap 4 en duw het papier plat.
Stap 7: Doe hetzelfde met de rechter helft. Pak alleen de voorste laag in het midden vast bij punt A. Vouw het papier dub-
bel naar rechtsboven langs de vouwlijn gemaakt in stap 4 en duw het papier plat.
Stap 8: Pak de twee losse punten midden bovenaan en vouw deze tegelijk helemaal naar buiten. Duw het papier weer plat.
Stap 9: Keer het papier om van links naar rechts.
Stap 10: Stap 4 t/m 8 worden nu herhaald aan deze kant. Vouw de punten linksboven en rechtsboven van de voorste laag 
naar de middenlijn en weer terug.
Stap 11: Vouw de punten linksonder en rechtsonder naar de middenlijn en weer terug.
Stap 12: Pak van alleen de voorste laag de linkerhelft in het midden vast bij punt A. Vouw het papier dubbel naar linksbo-
ven langs de vouwlijn gemaakt in stap 10 en duw het papier plat.
Stap 13: Doe hetzelfde met de rechterhelft. Pak alleen de voorste laag in het midden vast bij punt A. Vouw het papier dub-
bel naar rechtsboven langs de vouwlijn gemaakt in stap 10 en duw het papier plat.
Stap 14: Pak de twee losse punten midden bovenaan en vouw deze tegelijk helemaal naar buiten. Duw het papier weer 
plat.
Stap 15: Vouw de achterste helft van het papier omhoog.
Stap 16: Vouw de linkerpunt van de bovenste helft omhoog en de linker punt van de onderste helft omlaag.
Stap 17: Vouw de rechterpunt van de bovenste helft omlaag.
Stap 18: Vouw de punt omhoog en een klein beetje naar rechts.
Stap 19: Herhaal de laatste twee stappen voor de onderste helft. Vouw de rechterpunt omhoog.
Stap 20: Vouw de punt omlaag en een klein beetje naar rechts.
Stap 21: Vouw de linkerrand van de bovenste helft en van de onderste helft naar de middenlijn.
Stap 22: Keer het papier om van onderen naar boven.
En jouw creatie is af! Uit de creatie komt …… 

5
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E. “Ons verhaal gaat over een stad, een klein stadje. En over de mensen die in dat stadje wonen. Van een 
afstandje lijkt het net als alle andere kleine stadjes. Veilig. Netjes. Onschuldig. Maar als je dichterbij komt, zie 
je de schaduwen die daaronder schuilen.” 

F.  “Welkom in Limburg. De grootste fruitstreek van West-Europa… en een paradijs voor wie graag van de 
natuur geniet. Limburg is een groene provincie, rijk aan bossen en domeinen waar je heerlijk kunt fietsen en 
wandelen met de hele familie” 

HET BEGIN VAN DE SERIE 

VERVOLG VRAAG ZES 



HUIZEN IN SERIES
9. Heel de dag door kijken we van alles op de tv. We hebben voor jullie een paar huizen uit de series 
gehaald. Herkennen jullie de huizen? Geef dan de naam van de serie waar deze bij hoort.

B C

E F

A

D

BEEK OP DE BEELDBUIS 
10. In de jaren ’70 heeft Hilvarenbeek in twee plaatsen meegedaan aan het programma Zeskamp. Daarna 
heeft Hilvarenbeek nog in twee plaatsen meegedaan aan Spel zonder Grenzen. 

In welke twee Nederlandse plaatsen heeft Hilvarenbeek achtereenvolgens meegedaan aan Zeskamp? Let 
op: zet de plaats waar het eerst werd deelgenomen in het eerste invulveld. 
 
Antwoord A:  
Antwoord B:  

In welke twee plaatsen (buiten Nederland) heeft Hilvarenbeek achtereenvolgens meegedaan aan Spel 
zonder Grenzen? Let op: zet de plaats waar het eerst werd deelgenomen in het eerste invulveld. 
 
Antwoord C: 
Antwoord D: 

RONDJE T ILBURG 
11. In Den Bosch is een run op Bossche bollen, in Napoli is een run op originele Napolitaanse pizza’s en in 
de kantine van Hilvaria is een run op de panini’s met welbekende Ria-saus. In Tilburg is ook een ‘run’, alleen 
heeft deze run weinig te maken met eten. Deze run wordt gerund door CZ en is door corona de afgelopen 
twee jaar helaas in de soep gelopen.  

A. Wat is de volledige naam van dit evenement?
B. In welk jaar vond de eerste editie plaats?
C. Welke bewering over Haile Gebrselassie is waar?
 Antwoord 1: De eerste Ethiopiër die meedeed aan dit evenement
 Antwoord 2: Liep voor het eerst onder de 44 minuten
 Antwoord 3: Heeft een wereldrecord in Tilburg gelopen 
 Geef het juiste nummer door antwoord 1,2 of 3. 
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ROYALE ATLETEN 
12. Een aantal bekende sporters hebben een adellijke of koninklijke bijnaam. Hieronder staan negen 
namen van sporters en negen adellijke bijnamen. Match de sporter met de juiste bijnaam. Noteer alleen de 
achternamen, zonder voorvoegsel. 

A. Zesdaagse keizer 1. Ted Hankey
B. Tsaar van de sprint 2. Mohammed Salah

C. Lord of the rings 3. Yvonne van Gennip 
D. Der Kaiser 4.  Yuri van Gelder
E. The Count 5. Rie Mastenbroek
F. Lady Tyson 6. Peter Post
G. Keizerin van Berlijn 7. Franz Beckenbauer
H. Egyptian King 8. Alexander Popov
I.  Koningin van Calgary 9. Lucia Rijker 

EEN GOED STEL HINTS!
13. Deze Drentse praatgraag zit graag hoog en droog. Hij heeft het vaak over ‘deksels’ en ‘videogames’. 
Zijn dochter zoekt al een aantal jaar naar een droomhuis. In zijn geboorteplaats zijn een flatgebouw en een 
straat naar zijn grootvader vernoemd. Hij staat bekend om het constant herhalen van een bepaald heuvel-
achtig, afgepaald stuk land. 
 
A. Over wie gaat deze omschrijving? (Geef alleen de voornaam) 
B. Hoe heet zijn dochter? (Geef alleen de voornaam)
C. Hoe heet zijn grootvader? (Geen alleen de voornaam)
 

DA’S LOGO’S
14. Iedereen dacht dat Johan Cruijff “da’s logisch” zei, maar eigenlijk bedoelde hij “da’s logo’s”. Vijf beschrij-
vingen van logo’s van voetbalclubs. Welke voetbalclubs zoeken we? 

A. Een iets neerwaarts kijkende rode man met een krans van olijventak op zijn hoofd
B. Een jonge haan op een nostalgische bal
C. Een wolf tezamen met de twee stichters van de thuisstad
D. Een dame met de ‘hoorn des overvloeds’ in haar ene hand en een enorme voetbal in haar andere hand
E. Een vleermuis, een nostalgische bal en de clubkleuren van de ‘blaugranas’
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VAN LIEVERLEE
15. Vaak horen we bij Van Lieverlee dat wijnliefhebbers op zoek zijn naar een wijn met een zachte en 
ronde textuur. Die zachte en ronde textuur kom je het vaakst tegen bij de druif Chardonnay. Om die zachte 
en ronde textuur te krijgen kan de wijnmaker een malolactische omzetting toe passen.
 
Vraag A: Wat doet een malolactische omzetting (malolactic fermentation) bij wijn? Antwoord 1,2,3 of 4? 
 
1: Toevoegen van alchol
2:  Proces waarbij  glucose en fructose wordne omgezet in alchohol en kooldioxide 
3: Het omzetten van harde appelzuren in zachtere melkzuren 
4: Komen  de vaste bestandsdelen boven drijven, deze vaste bestandsdelen worden weer onder gedom-
peld om smaakm kleur en tannines aan sap te geven 
 
De rosé en witte wijnen van MiP zijn zeer geliefd bij Wijnkoperij Van Lieverlee. MiP staat overigens voor 
Made in de Provence en worden gemaakt door het lieftallige echtpaar Guillaume en Virginie Philip. Een van 
de rosé wijnen is de MiP Collection.  
 
Vraag B: Kan je ons vertellen welke witte druif er in deze rosé zit? 

 

6
punten



Kleur Rood



Kleur Rood

BRABANTSE LEKKERNIJEN 
1. Elk jaar komt er rond carnaval wel een nieuw, lekker, maar ook een beetje raar product voorbij. Weten 
jullie hoe onderstaande Brabantse lekkernijen heten?

B C

E F

A

D

FIETSROUTES
2.  Fietsen doen we maar al te graag in ons kleine kikkerlandje. Ook rond en door Hilvarenbeek lopen 
een groot aantal fietsroutes. De routes zijn voorzien van knooppunten, zodat we door het volgen van de 
juiste bordjes op de eindbestemming aankomen. Hoe veel kilometers (1 decimaal achter de komma) fiets 
je als je de volgende routes volgt en welk dorp/stad is de eindbestemming van de route?

12
punten

20
punten

A + B 

C + D 

E + F

G + H 



HOE LANG 
3.  Voor deze vraag zijn we een rondje gaan rijden in Hilvarenbeek en zijn we bij een aantal plekken 
gestopt. Geef het juiste antwoord in gehele centimeters.

A.  Hoe lang is de vlucht van de molen van Hilvarenbeek? 
B.  Hoe lang is de toren van Hilvarenbeek? 
C.  Hoe lang is de baksteenopbouw van de toren van Hilvarenbeek? 
D. Hoe lang is de houten spits met zijn appel lantaarn en ui van de toren van Hilvarenbeek? 
E.  Hoe lang is het zwembad in de roodloop in zijn lengte? 
F.  Hoe lang is burgemeester Evert Weys? 
G. Hoe lang is een standaard 33 cl bierfles van bierbrouwerij de Roos inclusief kroonkurk?

LIEVE KIJKBUISKINDEREN
4.  Hatsekidee! Kijk jij ook zo graag TV? Vroeger stond natuurlijk De Fabeltjeskrant vaak op. Tegenwoor-
dig zapp je naar Zapp voor Het Klokhuis, Topdoks en Checkpoint. Wij bekeken heeeeeel veel afleveringen 
en stellen jullie daarover een aantal vragen. 

A.  In een van de afleveringen onderzoeken Rachel en Elbert hoe ze beter kunnen… poepen! Tijdens het 
onderzoek ontstaat er een probleem bij Elbert. Wat moet hij doen om zijn drol te redden?  

B.  In een van de Corona-specials van Topdoks worden mondkapjes getest. Welke functie heeft degene 
die dit in de aflevering onderzoekt? 
 
C.  Ook bij Checkpoint wordt van alles onderzocht. Zo zoekt Tim uit hoe je het beste kunt horen als een 
vleermuis. Hoeveel wielen heeft de nieuwe gehoorgang die gebruikt wordt? 
 
D.  Wat betekent de vlag die gemaakt wordt in de aflevering ‘Die vind ik schitterend’ van Het Klokhuis? 
 
E.  Bij het Jeugdjournaal kwam een tijd een heuse Bekenaar heel regelmatig in beeld. Wat is zijn/haar 
naam? 
 
F.  Op welke basisschool zat hij/zij? 
 
G.  In de eerste week van dit jaar hebben jullie vast ook naar het Jeugdjournaal gekeken. Wat is de naam 
van de verslaggever/verslaggeefster die item over de Elfstedentocht had (en die er uiteindelijk weer niet 
kwam)? Noteer de voor- en achternaam.
 
H.  Hoe wordt Zapp voor de jongere kinderen genoemd?
 
I. Er zijn heel veel verschillende series op deze zender. Een ervan gaat over Simon. Hoe heet zijn jongere 
broertje?
 
J.  Op 1 januari van dit jaar bakt Jill speciale wafeltjes.  Hoe noemt ze deze?

28
punten

30
punten



SMILE
5.   Iedereen gebruikt ze tegenwoordig: emoji’s. Er bestaat zelfs emojipedia! Te pas en te onpas duiken ze 
op. Ook vanavond worden ze volop gebruikt in Hilvarenbeek. Misschien daarna even een tijdje wat minder: 
deze vraag is een echte uitdaging. 

Het staat hieronder vol met emoji’s. Ze komen allemaal meerdere keren voor, behalve eentje. Zoek die ene 
en bepaal zijn positie.  Ga er daarbij vanuit dat de kolommen genummerd zijn, te beginnen links met 1. De 
rijen worden aangegeven met letters, te beginnen bovenaan met A. Voorbeeld hoe we het goede ant-
woord dus verwachten: 1A

5
punten



HOE DAN? 
6.   Knutselen volgens de Van Dale: knut·se·len (knutselde, heeft geknutseld) als tijdverdrijf werken aan 
kleine, fijne dingen 
Wij maken er graag kwis(tut)vragen van

A.  Je hebt 10 vellen papier. Een aantal van deze vellen knip je in 5 stukken. Daardoor krijg je in totaal 22 
stukken papier. Hoeveel vellen heb je in stukken geknipt?

B.  Rond 2004 begon de rage; hele schoolpleinen stroomden er vol mee. Je kon er super leuke dingen 
mee maken zoals sleutelhangers of vriendschapsbandjes. Hoe heette dit?

C.  Hoeveel keer moet je minimaal snijden om acht stukken te krijgen uit een ronde taart? 

ALLE LET TERS VAN HET ALFABET
7.   Sinds de optredens van Irma Sluis staat gebarentaal flink in de belangstelling. Maar
braille is natuurlijk net zo belangrijk als gebarentaal. Daarom zie je hieronder zes (bijzonder
lange) woorden in braille. De vraag is welke woorden er staan, als je ze naar het
normale alfabet vertaalt?

B C

E F

A

D

KONINGINNEN EN HOEDEN
8.   Koninginnen staan erom bekend dat ze tijdens evenementen altijd groots uitpakken met hun hoofd-
deksel. Wat leuk is om te weten is dat het van vroeger uit een gewoonte is om de hoed altijd naar rechts te 
dragen, dit doen ze omdat ze bij formele gelegenheden altijd rechts naast hun man lopen. Nu is de vraag 
aan jullie of jullie de haardecoraties kunnen koppelen aan juiste Europese (ex) koningin. Noteer alleen de 
voornaam. 

B CA

6
punten

12
punten

12
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E FD

VERVOLG VRAAG ACHT 

 

GEHUSSELDE 10-LET TERWOORDEN
9.   13. Groooeeeen, Groooooeeen. Kunnen jullie zien wat het gehusselde 10-letterwoord moet zijn?

A.  afsaknoued
B.  diugzznangi
C.  traedrgovo
D.  amdeajssla

BLOEMEN
10.   Om onze huizen een beetje op te fleuren zetten we vaak wat leuke bloemetjes op tafel. Hiervan 
krijgen wij vaak gelijk goede zin. Maar hoe heten al deze bloemen nou eigenlijk? Hieronder zien jullie 12 
boeketten. In elk boeket vind je een rood vierkantje. De vraag is: Welke bloem bevindt zich in het rode 
vierkantje? Schrijf hiervan de naam op.

 

B C

E F

A

D

G H I

8
punten

18
punten



VLAGGENPARADE 
11. Jullie gaan ongetwijfeld met vlag en wimpel deze opdracht halen. Onderstaand drie opstellingen van 
voetbalclubs met enkel de nationaliteiten van de spelers. Weten jullie welke clubs wij zoeken?

B CA

INTERNAT IONALE CLUBLIEDEREN, MAAR DAN IN HET NEDERLANDS 
12. Alle zelf respecterende voetbalclubs hebben hun eigen clublied. Vaak in de nationale taal of zelfs in 
plaatselijk dialect. Wij hebben een fragment van het clublied door de vertaalmachine gehaald. Aan jullie de 
uitdaging om te ontdekken van welke voetbalclubs deze Nederlandse varianten zijn.
 
A. Loop door de wind. Loop door de regen. Ook al worden je dromen heen en weer geslingerd.
B. Waar is de pers, waar is de hype, waar is altijd discussie?
C. Een dappere kreet. We hebben een naam die iedereen kent.
D. Allemaal verenigd om te winnen. Rood en blauw.
E. Terwijl de Roden maar door marcheren.

ENGLISH NUMBERS IN SPORTS 
13. Een getal is een getal toch? Nee hoor. Enkele wijsneuzen in sport en spel moesten er zo nodig een 
woord voor verzinnen. Aan jullie de taak om de juiste getallen (in cijfers) in te vullen bij de onderstaande 
Engelstalige termen uit sport en spel. 
 
A. Hattrick
B. Basement
C. Perfect Game
D. Safety
E. Two Fat Ladies

PI-AIRMAAR DAN BINAIR
14. Topschutters en getallen gaan doorgaans hand in hand. Hoe hoger het getal des te blijer de topschut-
ter. Het getal 0 is doorgaans niet het favoriete getal van de topscorer. Onderstaand vijf goaltjesdieven 
uitgeschreven in binaire code. Enkel nullen en enen dus. Noteer de volledige naam. 
 
A.  01101100 01101001 01101111 01101110 01100101 01101100 00100000 01101101 01100101 
01110011 01110011 01101001

 

15
punten

15
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15
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15
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VERVOLG VRAAG VEERT IEN 

B. 01100010 01101010 01101111 01110010 01101110 00100000 01110110 01101100 01100101 
01101101 01101001 01101110 01100011 01101011 01111000
 
C. 01010010 01101111 01100010 01100101 01110010 01110100 00100000 01001100 01100101 
01110111 01100001 01101110 01100100 01101111 01110111 01110011 01101011 01101001
 
D. 01010110 01101001 01110110 01101001 01100001 01101110 01101110 01100101 00100000 
01001101 01101001 01100101 01100100 01100101 01101101 01100001 
 
E. 01001100 01110101 01110101 01101011 00100000 01100100 01100101 00100000 01001010 
01101111 01101110 01100111

CLAVIS 
15. Clavis Wijnimport is uniek doordat zij wijnen(vrij van bacteriën en schimmels) met temperatuur ge-
controleerd transport naar hun magazijn halen. Hoe heten deze wijnen?
 

BLOEM- EN INTERIEURZAAK NO. 6 
16. Midden in de kern van Hilvarenbeek vindt u bloem- en interieurzaak No. 6. Op welke datum opende 
No. 6 Bloem & Interieur haar deuren voor het winkelend publiek? Noteer het antwoord als volgt: dd-mm-jjjj 
 
 

FASHION EYES 
17. Sinds augustus 2021 is Fashion Eyes overgenomen en heeft de huisstijl een nieuwe kleur gekregen. 
Welke kleur is dat?  
 
 

3
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Kleur PAARS



Kleur PAARS

OPDRACHT 1

HINT: IN EEN ANDERE WERELD 
 

50
punten

19.00 UUR IN DE TENT VAN ZOMERGEBLAOS 
 

MAXIMAAL 2 PERSONEN MOGEN DEELNEMEN AAN DE OPDRACHT 

LET OP! JE HOEFT NIETS ONLINE IN TE VULLEN VOOR DEZE OPDRACHT  



OPDRACHT 2

 
HINT: BOB DE BOUWER

50
punten

19.55 UUR OP DE VRIJ THOF 

MAXIMAAL 3 PERSONEN MOGEN DEELNEMEN AAN DE OPDRACHT  

 

LET OP! JE HOEFT NIETS ONLINE IN TE VULLEN VOOR DEZE OPDRACHT 

Voor het uitvoeren van de opdracht is handgereedschap nodig, zoals hamer, beitel,  
handboor, schroevendraaier, zaag etc. en iets om te tekenen/kleuren. Zorg dat je  
gereedschapskist goed gevuld is!

Het is niet toegestaan om elektrisch gereedschap (inclusief accu’s e.d.)  
mee te nemen en te gebruiken! 

 
 

 



OPDRACHT 3 
 
HINT: BUSJE KOMT ZO  
 

50
punten

19.55 UUR OP DE VRIJ THOF 

MAXIMAAL 3 PERSONEN MOGEN DEELNEMEN AAN DE OPDRACHT  

 

21. UUR VOOR DE KERK 

MAXIMAAL 2 PERSONEN MOGEN DEELNEMEN AAN DE OPDRACHT 

LET OP! VOER DE 4 ANTWOORDEN ONLINE IN BIJ DE KLEUR PAARS 
 
A. 
B. 
C. 
D.  

T IP: Neem papier + pen mee naar de opdracht 
 
 

 

 

LET OP! JE HOEFT NIETS ONLINE IN TE VULLEN VOOR DEZE OPDRACHT 

Voor het uitvoeren van de opdracht is handgereedschap nodig, zoals hamer, beitel,  
handboor, schroevendraaier, zaag etc. en iets om te tekenen/kleuren. Zorg dat je  
gereedschapskist goed gevuld is!

Het is niet toegestaan om elektrisch gereedschap (inclusief accu’s e.d.)  
mee te nemen en te gebruiken! 

 
 

 



OPDRACHT 4 
 
HINTS: GEMASKERD BAL
 

100
punten

22.15 UUR IN DE TENT VAN ZOMERGEBLAOS 

HET GEHELE TEAM, ZORG DAT JE ERBIJ BENT! 

LET OP! ANTWOORDEN WORDEN DOORGEGEVEN IN DE TENT  


