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Fijn dat jullie meedoen met deze eerste editie van de Beerse Kwizz! 
Lees onderstaande punten eerst goed door voordat jullie beginnen met de kwizz. 

v De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de gekleurde
kaders van het kwizzboek. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden
geen punten toegekend.

v Alleen de teams die hun kwizzboek tijdig en op de juiste wijze hebben
ingeleverd, dingen mee naar de felbegeerde bokaal.

v De tas, met daarin het ingevulde en met de paginanummering op de juiste
volgorde gelegde kwizzboek en de USB-stick, moet op vrijdag 7 oktober 2016
om uiterlijk 23.30 uur ingeleverd zijn bij Café de Zwaan in Middelbeers. De tijd
van teletekst wordt aangehouden.

v Maak van jullie complete kwizzteam een foto en zet deze in het mapje
“teamfoto” op de USB-stick.

Als er aan bovenstaande niet wordt voldaan leidt dit tot diskwalificatie!!!!	

v Er zijn 11 categorieën:

1. D’n urste keer
2. De wereld rond in 10 vragen
3. Op de kleintjes letten
4. Krek as vruuger
5. Een rib uit mijn lijf
6. De Toon is gezet

7. Gewaagd en gepeperd
8. Herken ik jou niet ergens van?
9. Zo dat is sportief
10. Ja ik wil… of toch niet?
11. Geheime opdracht

v Ieder team mag een joker inzetten. Kies met je team één categorie uit. Het
puntental dat bij deze categorie wordt gescoord, zal dubbel meetellen bij
de uiteindelijke score.
Vermeld deze categorie op het voorblad van jullie boek.

v Categorie 11 is een geheime opdracht. Kijk, voordat jullie met de overige
opdrachten beginnen, goed in het kwizzboek wat hiervoor gedaan moet
worden. Dit geldt ook voor meerdere doe-opdrachten die jullie in het
kwizzboek terug zullen vinden.

v Bij het uitreiken van het kwizzboek hebben jullie een USB-stick gekregen. Op
deze USB-stick staan verschillende mapjes met categorieën die
corresponderen met de categorieën in het kwizzboek. Let erop dat je de
bestanden in het juiste mapje plaatst. Dit staat duidelijk omschreven in het
kwizzboek.

v Neem ten alle tijden de verkeersregels en veiligheidseisen in acht. Heb
respect voor de sociale omgangsvormen. Tip: Draag op straat een
veiligheidshesje.
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v De uitslag van de Beerse Kwizz wordt bekend gemaakt tijdens de
prijsuitreiking, welke plaatsvindt bij Café de Zwaan in Middelbeers op
zaterdag 15 oktober 2016 vanaf 20.30 uur.

v Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag is bindend
zoals de organisatie deze vastgesteld heeft.

v Als verdere vragen over de opzet van de Beerse Kwizz niet worden
beantwoord via www.beersekwizz.nl, kan in uiterste nood contact worden
opgenomen met één van onderstaande telefoonnummers;

06 - 27 22 22 87
06 - 11 87 95 79
06 - 51 20 31 41

De organisatie wenst jullie heel veel succes en 

vooral veel plezier tijdens het kwizzen! We zijn 

erg benieuwd wie er op 15 oktober naar huis 

gaat met de eer èn met deze prachtige bokaal! 
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a. 

b. 

c. 

Hier is ie dan!   
Voor d’n urste keer een Beerse Kwizz, daarom natuurlijk deze categorie. 
Wat weten jullie allemaal nog van de eerste keer?? We zijn benieuwd!  

Vraag 1 

D’n urste keer… Beerse Kwizz! Een kwizz als deze organiseren kost veel tijd. Met de 
organisatie zijn we dan ook al ruim 10 maanden bezig geweest met de 
voorbereidingen. Wie de organisatie is weten jullie misschien al, maar weten jullie 
ook de volgende zaken?  

a. Hoeveel leden van de organisatie van de Beerse Kwizz zijn geboren in de
Beerzen?

b. Wat is de gemiddelde leeftijd, afgerond op hele jaren, van de volwassen
leden van de organisatie?

c. In het logo van de Beerse Kwizz zijn 3 visjes te vinden. Wat symboliseren ze?

Vraag 2 

D’n urste keer… de Beerse kwizz, dat is een traktatie waard. Maak met behulp van 
onderstaande ingrediënten zandtaartdeeg en maak daar het cijfer 1 van. Natuurlijk 
mag die 1 mooi versierd worden! De groep met de mooiste en lekkerste creatie 
wordt beloond met de meeste punten.  

Lever jullie baksel tegelijk in met jullie kwizzboek. Zorg dat jullie teamnaam en 
nummer ergens staat. 

5 personen

40 jaar

De 3 baarzen komen uit het wapen van Oost- West en Middelbeers
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a. 

b. 

a. 

b. en c.

Vraag 3 

D’n urste keer… meedoen met de carnavalsoptocht! Al jaren doet CV De Huivert vol 
enthousiasme mee met de carnavalsoptocht. De eerste keer dat zij meededen was 
hun eigen moto “Met weinig veel doen”. Dit hebben ze in de jaren daarna ook 
waargemaakt, gezien de vele prijzen die ze in de wacht gesleept hebben.  

a. In welk jaar deed CV De Huivert voor
‘t eerst mee met de carnavalsoptocht
in de Beerzen?

b. Welke plek behaalden zij toen?

Vraag 4 

D’n  urste keer… naar Miljoenenjacht. Afgelopen voorjaar was het zover, vijftig 
deelnemers van de Postcodeloterij met postcode 5091 mochten met een 
introducee naar de opnames van Miljoenenjacht! Maar liefst 2 van hen hadden een 
flinke dosis geluk en mochten de inhoud van koffer 2 en 3 mee naar huis nemen. De 
inhoud daarvan kennen we, namelijk een prachtige auto en het mooie bedrag van        
€ 10.000,-! Maar wat zat er in de eerste koffer die in die bewuste aflevering werd 
geopend? 

Vraag 5 

D’n urste keer… in ’t kabinet! Voor ieder nieuw kabinet is er ook een eerste keer. Zo 
ook voor het kabinet Lubbers I. Dit kabinet bestond uit CDA en VVD en heeft de 
regeerperiode van 4 jaar vol gemaakt. 

a. In welk jaar startte de regeerperiode van Lubbers I?
b. Wie waren achtereenvolgens de ministers van Onderwijs & Wetenschappen,

Landbouw & Visserij en Financiën.
c. Noteer achter de volledige naam van deze drie ministers hun

geboortedatum.

2008

Eerste prijs

In de eerste koffer zat een Apple pakket

1982-1986

Onderwijs: Wim Deetman, 3 april 1945
Landbouw en visserij: Gerrit Braks, 23 mei 1933
Financien: Onno Ruding, 15 augustus 1939
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a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
 

Vraag 6 

D’n urste keer…  een steen leggen! Er staan een aantal gebouwen in Beers, waar 
"een eerste steen" te vinden is. Hieronder zie je er twee van. Ook zijn er gebouwen en 
monumenten waar iets over te zeggen valt. Bekijk onderstaande foto’s goed en 
beantwoord de bijbehorende vragen. 

a. Zie foto a. Wat is de naam van degene die de eerste steen gelegd heeft en
op welke datum is de eerste steen gelegd?

b. Zie foto b. Wat is de naam van degene die de eerste steen gelegd heeft en
op welke datum is de eerste steen gelegd?

c. Wat staat er op de het bord dat tegen de gymzaal van het gebouw van foto
c hangt?

d. Op het plein van foto d staat een bord. Op dat bord staat op welke
datum en door welke twee personen het plein geopend is. Wat was die
datum en wie waren die 2 personen?

e. Tegen welk gebouw vinden we de plaquette van foto e?

Giel van Haaren, 21 februari 2003

Henk Adriaans, 6 september 1999

Meester van Moorselplein

P.G. Wijergangs en J.J. van Hoof, 13 augustus 1994

De losse toren in Oostelbeers
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Vraag 7 

D’n urste keer… een boek uitbrengen! Hoe spannend is dat… ook Sonja Bakker 
deed het, wie kent haar niet? Sonjabakkeren is inmiddels een heus werkwoord 
geworden.  Haar eerste boek, “Bereik je ideale gewicht”, kwam in 2005 uit. In haar 
boeken beschrijft ze weekmenu’s met daarin recepten voor een aantal maaltijden. 
Hieronder zie je een recept uit haar boek “Bereik je ideale gewicht voor het  hele 
gezin” deel 1. Op welke 2 pagina’s staat dit recept?  

Vraag 8 

D’n urste keer…. naar zwemles. Wie weet het niet meer? Spannend hoor! Wie is je 
badjuf of -meester en bij welke kinderen zit je in de groep? Dat zijn van die eerste 
keren die je nooit vergeet. 
Aan jullie om de herinnering op te halen: Neem een foto van 2 van jullie 
groepsleden in badkleding, vleugeltjes, een snorkel en een duikbril in bad. Natuurlijk 
ligt er een handdoek klaar om jullie af te drogen!  

  Zet deze foto op de USB-stick in het mapje ‘categorie 1. d’n urste keer’ – vraag 8

Pagina 22 en 23
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Vraag 9 

D’n urste keer… een spreekwoord lezen en weten wat de betekenis daarvan is.. dat 
valt niet mee! Hoe houd je ze toch allemaal uit elkaar? Zeker als in veel 
spreekwoorden ook nog hetzelfde woord voorkomt, is dat verre van eenvoudig.  
Hieronder staan een negental spreekwoorden waarin het woord ‘eerste’ voor komt. 
Geef het spreekwoord en de betekenis die erbij hoort dezelfde kleur.  
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a. 

b. 

c. 

Vraag 10 

D’n urste keer… een vrouwelijke burgemeester! Zoals we allemaal weten was 
Mevrouw Smulders-Beliën de allereerste vrouwelijke burgemeester van 
Nederland. We hebben een aantal vragen over onderstaand bericht: 

a. Noteer de naam van dit evenement en het jaartal waarin het
evenement plaatsvond.

b. Wie nam de rol van Mevrouw Smulders-Beliën op zich?
c. Bij aankomst werd zij vergezeld door 2 “motoragenten”. Wie speelden

deze rollen? Noteer hun namen. 

Hartje Zomer Festijn in 2009

Bea Liebregts

Paul van Hoof en Jan Adriaans
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graf isch ontwerp

www.burolef.com  info@burolef.com  06-38919550

Giegaz Energie
Services

            sponsoren   
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- Oekraïne: 926 punten

- Nederland: 505 punten

- Zweden: 1278 punten

- Oostenrijk: 441 punten

- Denemarken: 376 punten 

a.       b.     c.   d.   e. 

f.       g.     h.    i.    j. 

Vraag 1 

In 2016 mocht Douwe Bob ons ‘Koude Kikkerlandje’ vertegenwoordigen op het 
Eurovisie Songfestival. Hij haalde namens Nederland een 11e plaats  met een totaal 
van 153 punten. 

Hoeveel punten sprokkelde elk land bij elkaar in de periode van 2012 t/m 2016?: 

Vraag 2 

Ieder land heeft er wel één, een typisch nationaal gerecht. Schrijf het nummer van 
het juiste land uit het rijtje hieronder bij de juiste letter. 

1. België 4. Frankrijk 7. Italië 10. Zweden
2. Turkije 5. Filipijnen 8. Israel
3. India 6. Noorwegen 9. Duitsland

3

1

6

2

5

9

8

7

4

10
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Vraag: 

Antwoord: 

Land 1: 

Land 2: 

Land 3: 

Setar Rostam: Ron Sandee: 

Helena van Ham:  Mirian Raes: 

Montse Toyos Mendez: José Vennix: 

Marina Prokofieva:  Ted Eltink: 

Messina Huybrechts: Kim Luykx: 

Vraag 3 

Ook in Biest-Houtakker wordt vandaag (7 oktober 2016) een dorpsquiz gehouden. 
Wij willen graag van jullie willen weten wat de vraag en het antwoord is van deze 
quiz in categorie 7, vraag 2. 

Vraag 4 

Er is een punt in Europa waarbij je door het afleggen van circa 3 km door drie 
verschillende landen komt en ook door 3 verschillende tijdzones. Noem de 3 
desbetreffende landen. 

Vraag 5 

De Beerzen zijn ondanks haar kleine formaat toch een echt multi-culti-dorp met vele 
verschillende nationaliteiten. In welk land zijn de volgende (voormalige) Beerzenaren 
geboren?: 

Welke kleuren zitten er in het wapen van Biest-Houtakker?

Groen, zilver en goud

Finland

Noorwegen   (Kirkenes)

Rusland

Irak

Oekraïne

Spanje

Rusland

België 

Indonesië

Brazilië

Brazilië

Brazilië

Zuid-Korea
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Vraag 1: 

Vraag 2: 

a.       b.     c.   d.   e. 

f.       g.     h.    i.    j. 

Vraag 6 

Bekijk eerst het filmpje op de meegeleverde USB-stick, welke staat onder 
‘Categorie 2. De wereld rond in 10 vragen’- vraag 6.

Geef antwoord op de twee vragen die gesteld worden. 

Vraag 7 

Ieder land heeft van oudsher wel één of meerdere karakteristieke klederdracht(en). 
Schrijf het juiste land uit het rijtje hieronder bij de juiste foto. 

1. Slowakije 4. Lapland 7. Griekenland 10. Italië
2. Groenland 5. Vietnam 8. Tsjechië
3. Bulgarije 6. Kenia 9. Denemarken

 

 

Maart 2016

18 = California Roll, 22 = Paling Roll, 30 = Kram met maïs salade,

33 = Kangoeroe, 38 = Mosselen Teriyaki (8 stuks), 39 = Kip Teriyaki (4 stuks), 

41 = Zeetong (1 stuk), 43 = Garnalen saté (3 stuks)

3

1

9

8

7

6

10

2

4

5
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10 Albanese Lek: € 0,07 5 Amerikaanse dollar: € 4,47 

75 Hongaarse Forint: € 0,25 1500 Vietnamese Dong: € 0,06 

50 Jordaanse dinar:  € 63,08 15 Arubaanse gulden: € ------ 

200 Poolse Zloty: € 46,67 2000 Bosnische Mark: € 1021,07 

80 Servische dinar:  € 0,65 1001 Chileense peso: € 1,34 

1. 4. 

2. 5. 

3. 

Vraag 8 

In Nederland betalen we al vele jaren met de euro. Onderstaand zie je tien 
verschillende munteenheden uit diverse landen. 
Wat is de waarde van deze bedragen in Euro’s op 7 oktober 2016? (afronden op 2 
cijfers achter de komma) 

 

 
 

 
 

Vraag 9 

Ieder land kent zijn eigen taal. In veel gevallen is de taal van een land als een 
handtekening. 

Hieronder staat een zin in vijf vreemde talen. Welke talen zijn dit? 

1. Üdvözöljük a kvíz
2. 퀴즈에 오신 것을 환영합니다
3. Chào mừng bạn �ến �ố
4. Velkommen til quiz
5. Bem-vindo ao questionário

Hongaars

Koreaans

Vietnamees

Noors

Portugees

Bedragen zijn bij benadering, een kleine afwijking is mogelijk
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Vraag 10 

Tegenwoordig communiceren we steeds meer via social media zoals Whatsapp, 
Twitter en Facebook. Een brief versturen naar bijvoorbeeld een penvriend(in,) zoals 
vroeger, is er nagenoeg niet meer bij. Vandaar deze uitdaging. 

In de goodiebag vinden jullie een blanco envelop met daarop “categorie 2, vraag 
10”. (in deze envelop zitten een blanco etiket en een “Beerse Kwizz retour-envelop”). 

OPDRACHT: 
1. Stuur de blanco envelop met daarin de retour-envelop per post naar een

adres dat zo ver mogelijk van de Beerzen vandaan ligt. Laat de geadresseerde
een foto maken van de originele “Beerse Kwizz retour-envelop” bij zijn/haar
plaatsnaambord.

2. Laat de foto in de originele “Beerse Kwizz retour-envelop” terugsturen naar
het adres wat hierop reeds vermeld staat.

LET OP!! DE ENVELOP DIENT UITERLIJK OP 14 OKTOBER OM 23.59 UUR OP HET 
GENOEMDE ADRES BINNEN TE ZIJN!! 
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Plaagdier Preventie Jongbloed
Voor Bestrijding en/of Preventie van plaagdieren

Nick Jongbloed
Industrieweg 12a
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E info@vakgaragevanvroenhoven.nl  |  WWW.VAKGARAGEVANVROENHOVEN.NL

VAN VROENHOVEN
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a. Shrek f. Olaf

b. Tweety g. Suske

c. Octo (Tentakel) h. Pluto

d. Buzz (Lightyear) i. Obelix

e. Snoopy j. Tokkie Tor

Vraag 1 

Herken jij deze stripfiguren? Schrijf de juiste naam bij de juiste letter.  

a b c 

f e d 

g h i j 
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a. Kapitein Haak

b. Anne

a. Katja

b. Haribo

c. Chupa Chups

d. M & M's

Vraag 2 

Wie is het?!  
We gaan het spel “Wie is het - Disney editie! spelen”. (Zie foto) 
Weet jij wie het is?  
Veel succes!! 

a. Persoon 1
Ik ben op zoek naar iemand die:

• Zwarte haren heeft
• Een hoofddeksel op heeft
• Een snor heeft (let op geen baard!!)

Nu gaan we “Wie is het - Reisspel editie! spelen”. (Zie foto) 
b. Persoon 2

Ik ben op zoek naar iemand die:
• Wit haar heeft
• Een bril draagt
• Oorbellen draagt

Vraag 3 

Even je snoepkennis testen!  
Van welk merk is dit snoep afkomstig? 

e. Napoleon
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a. 22

b. Bruin, lichtblauw, roze, oranje, rood, geel, groen, donkerblauw

c. € 60,-

d. € 400,-

e. € 4590,-

f. € 5690,-

g. € 250,-

h. € 1000,-

i. € 150,-

j. € 200,-

k. € 930,-

Vraag 4 

We gaan Monopoly spelen!  
(Zie foto voor de goede editie) 

a. Hoeveel straten zijn er in totaal in
het hele spel?

b. Noem alle kleuren van de straten.
c. Wat is de prijs van de goedkoopste

‘wijk’ (1 kaartje van 1 straat is een wijk)?
d. Wat is de prijs van de duurste ‘wijk’?
e. Als je alle straten zou kopen, welk bedrag moet je dan betalen?
f. Als je dan ook nog de stations en de nutsbedrijven erbij koopt, wat is dan het

totale bedrag?
g. Als je een hotel wilt kopen voor de goedkoopste straat, welk bedrag ben je

dan aan de bank verschuldigd?
h. Daarna wil je een hotel kopen voor de duurste straat, welk bedrag ben je dan

verschuldigd aan de bank?

i. Wat is de prijs van het elektriciteitsbedrijf?
j. Welk bedrag krijg je als je langs start komt?
k. Je bent in het bezit van de straten van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

In Amsterdam heb je er elk 3 huizen op staan, en in Den Haag en Rotterdam
heb je op alle straten een hotel staan. Je wordt aangeslagen voor straatgeld,
wat moet je in totaal betalen?
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Vraag 5 

Bij sommige logo’s weet je meteen waar het over gaat. Test jouw logokennis! En vul 
de goede antwoorden hieronder in. 

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

7. 8. 9. 10.           11. 

.								1. K			: Kellog's

2. I: Disney

3. N: 	
4. D: Disney XD

5. E: Netflix

6. R: Mars

7. K: Skype

8. W: Microsoft Word

9. I: Nickelodeon

10. Z: Ziggo

11. Z: Zapp NPO 3

Snickers
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a. Boekenbakkers

b. Sen Wilting

c. Job Manders

d. 2391

a. Efteling, Pardijn

b. Toverland,
Toos Toverhoed

c. Julianatoren, Jul
de muis

d. Walibi, Walibi

e. Duinrell, Rick de
Kikker

Vraag 6 

Weetjes! 
Kun jij achterhalen wat er zoal gebeurd is in de Beerzen? 

a. Aan welke nationale wedstrijd deed Nikita van Gestel mee in 2013?
b. Welke 12-jarige jongen was dit jaar de gelukkige winnaar van het voorjaars- 

toernooi 2016 van Sankawa?
c. Wie was de gelukkige mini van de maand om op 9 januari 2016 om 18:00 de

eerste bal te serveren?
d. Afgelopen jaar verzorgde Jeugd Vakantie Werk tijdens de talentendag op de

basisschool in Middelbeers voor leuke activiteiten. Een van de spelletjes was
de vraag hoeveel snoepjes er in een pot zaten.
Hoeveel snoepjes waren dat?

Vraag 7 

We zijn allemaal wel eens naar een pretpark geweest. Maar herinneren jullie ook de 
mascottes nog die op de parken thuis horen? 
Geef van onderstaande mascottes de juiste naam en het pretpark waar ze thuis 
horen. 

b a 

c d e 
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a. Piet Piraat f. Goofy

b. Barbabella g. Patrick

c. Knorretje h. Bob de Bouwer

d. Mickey Mouse i. Mega Mindy

e. Katrien Duck j. Tom

Vraag 8 

Hier zijn onze nieuwe striphelden. Ze bestaan uit meerdere strip/televisie figuren. 
Weet jij van welke figuren deze onderdelen zijn? 
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Zet deze foto op de USB-stick in het mapje 

‘Categorie 3. Op de kleintjes letten’ – vraag 10 

a. Hertog Janstraat 8

b. Ontginningsweg 6

c. Sportparklaan 4

d. Postelplein

Vraag 9 

We zijn op zoek gegaan naar speelplekken in de Beerzen. Kun jij deze speelplekken 
vinden? Niet alle speelplekken zijn openbaar, maar wel duidelijk te zien. Schrijf de 
straatnaam en het huisnummer op of de naam van het pleintje. 

Vraag 10 

	

	

Jullie kennen vast allemaal de film “The Minions”. 
Schmink van één van jullie teamleden zijn of haar 
gezicht tot de Minion die je hiernaast ziet.  
(LET OP: MET BRIL!) 
Klaar? Maak hier dan een foto van! 

a b 

d c 
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Alex Vroegh 
Administratie Belastingadvies 
tel. 06-388 99 448 
Oranjestraat 2 5091 BL Middelbeers

alex.vroegh@oamkb.nl 

www.garagevdheijden.nl

Vestdijk 65
Middelbeers
 

Huidverzorging Arianne

Bloemendaal 2

5688 GP  Oirschot

Tel. 0499 - 32 49 36

info@huidverzorgingarianne.nl

www.huidverzorgingarianne.nl

R&C Handel en Verhuur
Industrieweg 5 5091 BG Middelbeers

e-mail: info@rcmachines.nl
www.rcmachines.nl

tel. Roel: +31 (0)6 275 185 57
tel. Cyril: +31 (0)6 551 449 47

IBAN NL24 RABO 0170 0806 84
BIC RABONL2U

KvK nr. 54352649
Btw nr. NL 8512.70.992.BOI

R&C Machines staat voor u klaar
als u op zoek bent naar:

ʹ� ŽŶĚĞƌŚŽƵĚͬƌĞƉĂƌĂƟĞ�ĂĂŶ�ŐƌŽŶĚǀĞƌǌĞƚͲ
en landbouwmachines;

– leveren van onderdelen/slijtdelen;
– handel en verhuur van machines;
ʹ� ƉĞƌƐĞŶͬůĞǀĞƌĞŶ�ǀĂŶ�ŚǇĚƌĂƵůŝĞŬƐůĂŶŐĞŶ

en toebehoren;
ʹ� ŵĂĐŚŝŶĞŬĞƵƌŝŶŐĞŶ�ǀŽůŐĞŶƐ�ŚĞƚ
� �DdĞ<ͲŬĞƵƌŝŶŐƐƐǇƐƚĞĞŵ͘

sŽŽƌ�ǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕
ŶĞĞŵ�ŐĞƌƵƐƚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĞƚ�ŽŶƐ�ŽƉ͗

R&C Machines
� /ŶĚƵƐƚƌŝĞǁĞŐ�ϱ
� ϱϬϵϭ��'�DŝĚĚĞůďĞĞƌƐ

ŝŶĨŽΛƌĐŵĂĐŚŝŶĞƐ͘Ŷů
www͘ƌĐŵĂĐŚŝŶĞƐ͘Ŷů

� dĞů͘��Ǉƌŝů�'ĞďŽĞƌƐ͗�ϬϲͲϱϱϭϰϰϵϰϳ
� dĞů͘�ZŽĞů�,ŽŽƐĞŵĂŶƐ͗�ϬϲͲϮϳϱϭϴϱϱϳ

Moniek Kolsters     www.mooiekist.nl     info@mooiekist.nl     06-38238578
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Vraag 1 

De Beerse brandweer moest vrûûger ok al regelmatig utrukke vur branden, 
ongelukken en andere zaoke. Kekt mar ins in de krantenknipsels op de volgende 
twee bladzijden. Deze krantenknipsels geven ok antwoord op enkele cijfers die ge 
onder in de Sudoku kunt opschrêve. Hierdoor kunde verder met de Sudoku en kunde 
deze misschien wel hillemaal afmaken! 

A. Hoe laat was er een kleine brand in Westelbeers (getallen van elkaar
aftrekken)

B. Hoeveel oproepontvangers krijgt het korps De Beerzen? (getallen bij elkaar
optellen)

C. Wanneer (cijfer van datum) gaf men een aanwijzing dat men van een
boerderij aan de binnenkant een "paleis" aan het maken was?

D. Hoeveel hectare werd er verwoest op een zondag in het natuurreservaat "De
Keyenhurk"? (cijfers bij elkaar optellen)

E. Mevrouw de Brouwer bracht samen met haar man het … jarig zoontje in
veiligheid.

F. Bij de regionale brandweerwedstrijden op 15 mei behaalde de brandweer uit
Middelbeers de 1e prijs. Met hoeveel punten? (getallen van elkaar aftrekken)

G. Hoeveel bedraagt de schade (meer dan … ton) aan hetgeen wat tot de
grond toe afbrandde?

H. Hoeveel balen stro zijn er verloren gegaan?  (getallen bij elkaar optellen)
I. Hoeveel inzittenden hadden getuigen uit de omgeving zien weglopen?
J. Wanneer werd er een schoorsteenbrand gemeld? (getallen van elkaar

aftrekken)
K. Hoeveel zeugen kwamen er bij een brand om?
L. Rond welke tijd brandde er een stacaravan volledig uit?  (getallen bij elkaar

optellen)
M. Hoeveel meter lag de brandput van de waterleiding? (eerste cijfer)
N. Hoe laat raakte een Diessenaar met zijn auto in de slip? (cijfer van het hele

uur)

3 4    1      2      9       8      5

2      9 5       3       4 6

1      5       7      4 6      9       3      2

6       1       3     2      7       8      5      4       9

3      9      4       2      6      1

9      4       2      5      6 7      8       3

3       6      9       4      2      1       7      8

4      2       1      8      3       7      6       9      5

7      8 6      1 3    4
Andere oplossingen
zijn mogelijk.
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1. Een skon koei moete smèrgens goan zien, een skon meid sovens.

2. ‘Nen Boer blie ‘nen boer, ok ès ie nie mèr boert.

3. Gelijk hedde, Kepot gadde.

4. Lillijk in de luier, skon in de sluier.

5. Dè is er inne van ’n lek-me-vestje.

6. ’t Lof is langer as de leste mis.

7. Es de gròòte de goei waore, dan zaogde ze van weed.

8. ‘Nen Ouwe mens en ’n ouw perd zen geen klote werd, mèr ’n ouw wijf en

’n koei zijn aalty goei.

9. Van veure op z’n vader lijken en van achter op hil z’n familie.

a. Boven vlnr: Jan Eltink, Janus
Timmers, Sjef Heeffer, Piet van Hoof,
Jan Kolsters
Onder vlnr: Piet Heeffer,
Mevr. Smulders-Beliën, Ad de Kroon

b. Zet de foto op de USB-stick in

het mapje ‘Categorie 4. Krek as 

vruuger’ – vraag 3 

Vraag 2 

Brabant stikt van de wijsheje. Da er een kern van waorheid in zit, das wel duidelijk. 
Vul het ontbrekende woord/ontbrekende woorden in op de lijnen. Probeer ut zo 
goed mogelijk op z’n Brabants te schréeve! 

Vraag 3 

Hieronder ziede een foto van “ons Mevrouw” meej nog 7 miense. 
a. Noem van 4 van deze miense de goeie naam, dan kredde punte.
b. Mar de miste punte (en dè zên er veul) kunde verdienen door de foto zo goed
mogelijk na te maoke.



     4   krek as vruuger

28 

1. Kantverbinding 6. Halfhoutverbinding

2. Kantverbinding 7. Scharnierende verbinding

3. Zwaluwstaartverbinding 8. Scharnierende verbinding

4. Pen-gat verbinding 9. Pen-gat verbinding

5. Pen-gat verbinding 10. Pen-gat verbinding

a. Peter Bressers / CDA

b. Jan Appels / De Gewone Man

c. Maria Willemsen-Eltink / Beers Welzijn

d. Geert-Jan Vennix / Beers Welzijn

e. Mies van Roosmalen / CDA

f. Frans Timmers / Beers Welzijn

g. Frans Liebregts / CDA

h. Jan van Lieshout / De Gewone Man

Vraag 4 

Vrûûger makte ze van hout al veul interessante dingen.  Bij onder andere het 
ontbreke van spijkers en skroeve makte ze verbindingen van hout zo da ze nie ut 
elkaar konne vallen. Hieronder enkele voorbilde van deze verbindingen. Gif de juiste 
benamingen van de verbindingen: 

Vraag 5 

De Beerzen kenden nogal wa politieke partijen. Hieronder ziede enkele foto´s van 
Beerse raadsleje van vrûûger. Schrijf hunne naom op en ok van welke politieke partij 
zij lid waore of misschien nog wel lid zen. 
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1. Columbus

2. James Cook

3. Marco Polo

4. Vasco da Gamma

5. Alexandrine Tinné

i. Werknemersgroepering

j. De Vrije Democratische Partij

(vraag 5) 

i. Van welke politieke partij is dees lijst?
j. Of er al niet genoeg politieke partijen in de Beerzen waren, wilde er een

nieuwe partij hoge oge gaon gooie tijdens de geminteraadsverkiezingen?
Over welke politieke partij hebben we het?

Vraag 6 

Verrekes lang geleje hebben enkele pioniers de moed en het lef gehad om op zoek 
te gaon naar landen/gebieje die men toen nog niet kende. Men noemde deze 
miense  “ontdekkingsreizigers”. Hieronder staan enkele trefwoorden (3 per 
ontdekkingsreiziger), die ge kunt linken an ontdekkingreizigers uit het verleje.  

Schréef de 5 ontdekkingsreizigers die we zoeken op: 

i. 

j.
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a. Tommie - Sesamstraat

b. De baron - Bassie en Adriaan

c. Cas Spijkers

d. Meneer de Uil - Fabeltjeskrant

e. Bassie - Bassie en Adriaan

f. Pipo de Clown

g. Rijk de Gooyer - Reaal verzekeringen

h. Johnny Flodder - Flodder

i. Jiskefet Edgar - Debiteuren/Crediteuren

j. Pisa - Spaan en Vermeegen 

Vraag 7 

Op de tillevisie zen int verleje al wa uitspraoke gedaon. De miste blêve nie hange, 
mar er zen er bij die we kunne blêve linken aon bepalde typetjes/miense. Witte gij bij 
wie onderstaande uitspraoke hore? 

a. Poehéé
b. Drommels
c. Walla
d. Oogjes dicht en snaveltjes toe
e. Allememachies
f. Dag vogels, dag bloemen,

dag kinderen
g. Foutje… bedankt
h. Hé Sjakie, ouwe rukker
i. Sjezus man
j. Koud hè

Vraag 8 

Un groep van basisschool “De Beerze” te Oostelbeers onderhield un aantal 
oorlogsgravuh. In deze gravuh ligge de inzittenden van un vliegtuig da in de twidde 
wereld oorlog is neergestort in de Beerzen. We willuh graag wa weten over dees 
vliegtuig en de inzittenden: 

a. Noem de namen en de functies/expertise (in het Engels) van alle inzittenden
van het vliegtuig.

b. Bij welk squadron behoorde dit vliegtuig?
c. Welk type vliegtuig was ut en welk serienummer haj dees vliegtuig?
d. Waar vandaan is het vliegtuig opgestegen en wa hadde ze als opdracht?

a. 1. Michael Carleton Skarrat - Pilot
2. Robert John Dickie - Navigator
3. John Michael Ward - Bomb
4. Cyril Keith Deed - Mid upper gunner
5. Graham Fowler Day - Rear gunner
6. Russel Ian Steward - Wireless air operator
7. Thomas Charles Newman - Flight engineer

b. RAAF No. 460 Squadron

c. Lancaster MK III, PB 225

d. Opgestegen vanuit Binbrook (Engeland), het doel was het Duitse
spoorwegknooppunt Nippes bij Keulen (Köln) in Duitsland
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a. Om de grens tussen Tilburg en Eindhoven te beschermen tegen een invasie
van de Belgen.
b. Op de Oostelbeerse Heide. Ter hoogte van waar nu de Driehoek is.

c. Anthony Egidius Smulders

d. Hoedje van papier

e. Luitenant-Generaal Cort Heyligers met reserve divisie, Luitenant-Generaal Meijer
met de 3e divisie en Luitenant-Generaal van Saksen-Weimar-Eisenach met 2e divisie

f. Baest, Heide, Driehoek, Hoogeind en Neereind

g 1.  Fl. 0,25

g 2.  Fl. 2600,-

g 3.  Fl. 8000,-

Vraag 9 

In de jaore 1831 tot 1834 is er in de Beerzen een legerkamp gewist. Waor dit kamp 
voor diende, hoe het er aan toe ging en waor het precies gevestigd was, da willen 
we gerre van jullie weten. 
a. Waarum was dit legerkamp hier een aantal periodes gevestigd?
b. Waor was het legerkamp in de Beerzen gevestigd?
c. Wie was in deze periode de Burgemister van de Beerzen?
d. Uit deze periode stamt ok een bekend kinderliedje. Wa is de naom van dees liedje?
e. Welke 3 legerleiders zaten mee hun divisie in deze periodes in het legerkamp in

de Beerzen?
f. Welke 5 gehuchten maokte in die tijd deel uit van Oostelbeers?
g. Wa was in die tééd het loon van;

1. Een soldaat (per dag)
2. Majoor (per jaar)
3. Luitenant – Generaal (per jaar)
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Vraag 10 

We hebbe nog un ouw kwartetspel in de kaast gevonden. We wille gerre vijf 
kwartetten ut dit spel volledig maoke. 

Van vijf kwartetten hebben we ieder un kaort in de haand. Welke drie koarte 
ontbreken bij onderstaande vijf kwartetten? Vul de lege vakken in. 

OPENBARE
GEBOUWEN

POSTKANTOOR 

OUDE

DORPSGEZICHTEN

KERKSTRAAT 

MONUMENTALE
BOERDERIJEN

DR. J. V.D. 
MORTELAAN 

SPORT	
ACCOMMODATIES

DE KLEP 

BEDRIJVEN	 HEK 

BOUWMACHINES 

Gemeentehuis Wit-gele 
kruisgebouw

Politiebureau

Westelbeerse-
dijk

Vestdijk Doornboom-
plein

Kerkstraat Voldijnseweg Willibrordstraat

Visvijver Gymzaal Gemeen-
schapshuis

De Kroon Bijsterveldt B.V. C.A.V.
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            sponsoren
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a. Cellulitis f. Wondroos

b. Melanoom g. Brandwond

c. Krentenbaard h. Wratten

d. Decubitus i. Steenpuist

e. Waterpokken

Vraag 1 

Akelige plaatjes… Bij een medische rubriek horen soms akelige plaatjes. We 
beginnen daar maar meteen mee, dan hebben we die achter de rug. De volgende 
wonden of huidaandoeningen komen regelmatig voor. Benoem de wonden of 
huidaandoeningen op de plaatjes. 
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a. Automatische Externe Defibrillator

b. Voor reanimatie

c. 9

d. 5

e. 3

f. 

g. 

h. 

1 januari 1982 en 1 maart 2015 

Vraag 2 

AED… Veiligheid en snel in kunnen grijpen bij excessen krijgt steeds meer prioriteit. Je 
ziet dan ook steeds vaker een AED in je woonplaats opduiken.  

a. Waar staat AED voor?
b. Waar dient een AED voor?
c. Hoeveel AED’s zijn er aanwezig in Middelbeers?
d. Hoeveel AED’s zijn er aanwezig in Oostelbeers?
e. Hoeveel AED’s zijn er aanwezig in Westelbeers?
f. Noem 2 AED plaatsen in Oostelbeers (gebouw, straatnaam, huisnummer)
g. Noem 2 AED plaatsen in Middelbeers (gebouw, straatnaam, huisnummer)
h. Noem 2 AED plaatsen in Westelbeers (gebouw, straatnaam, huisnummer)

Vraag 3 

Om lokale mensen ook aan het woord te laten, hebben we een bekend Beers 
persoon bereid gevonden iets voor ons in te spreken. 
We zijn er erg trots op dat we voor deze eerste Beerse Kwizz medewerking hebben 
gekregen van deze persoonlijkheid in Beers.  
Luister aandachtig naar zijn vragen zodat jullie hiermee flink kunnen scoren!!  
Noteer datum en jaartal!! 
Kijk hiervoor op de USB-stick bij ‘Categorie 5. Een rib uit mijn lijf’ - vraag 3. 

Brandweer DeBeerzen Willibrordstraat14 FirstResponderTeam 
Dorpshart Doornboomstraat 38 
Hugo van Wely Oranjestraat33 
Sport-en Bewegingscentrum Allure Industrieweg 16  
Sporthal De Klep Sportparklaan4 
Verzorgingshuis De Vestakker Ganzeakkers 5 
Welkoop `t Ven 1 
Jumbo `t Ven 1a 
Café de Zwaan Hoogdijk 32 
Jan vd Bors Smidsstraat

	

Landgoed De Stille Wille StilleWille 1   
Café-zaal`t Dorpsplein Kerkstraat10a   
EHBODeBeerzen(evenementen) Lindeakker2 
Basisschool De Beerze Beukenhaag1 
Wilton`s Hof Steenovenweg4 

Camping Rakelbos Schepersweg10a Westelbeers 
De Spreeuwelse Heide Spreeuwelsedijk9 
DeRoerdomp Ontginningsweg10 Westelbeers 
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a. Dokter Corrie h. Doctor Evil

b. Drs P i. Dr. Einstein

c. Dr. Phill j. Dokter Bernard

d. Doctor Rossie k. Doctor Who

e. Dr. Martens l. Dr Oetker

f. Dokter Tinus m. Dokter Deen

g. Dr. House

Vraag 4 

BD-ers… diegene die in Oost-West-Middelbeers wonen kennen waarschijnlijk wel de 
huisartsen Dr. Mutsaerts, Dr. Fellinger en vroeger Dr. Pouw. Naast deze BBD (Bekende 
Beerze Doctoren) bestaan een groot aantal BD-ers (Bekende Doctoren). Geef de  
doktersnamen die bij de volgende BD-ers horen. 
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a. Schurftmijt (Demodex)

b. Schurftmijt (Cheyletiella)

c. Vlo

d. Schurftmijt (Sarcoptes)

e. Huisstofmijt

f. Oormijt (Demodex)

g. ----- 

Vraag 5 

Lieve beestjes… Kruipende beestjes doen het op de foto altijd wel goed, maar 
kunnen in het echt een bron van ergernis zijn. Op de volgende plaatjes staan een 
aantal parasieten die bij mens of dier ziektes of irritaties kunnen veroorzaken. 
Geef de volgende lieve beestjes een naam. Enkele van deze lieve beestjes zijn 
schurftmijten. Door hun wetenschappelijke naam te noteren kunnen extra punten 
worden gescoord. 
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1. Vertebrae

2. Clavicula

3. Scapula

4. Humerus

5. Costae

6. Radius

7. Ulna

8. Coccygis

9. Femur

10. Patella

11. Fibula

fragment 1. Chirurgenwerk 

fragment 2. Flying Doctors 

fragment 3. Ja zuster, nee zuster 

fragment 4. Medisch Centrum West 

fragment 5. Vinger aan de Pols 

Vraag 6 

Het skelet van het menselijk lichaam bestaat uit ± 200 botten. Allen hebben 
ze mooi klinkende, Latijnse namen. We vragen van jullie om de volgende 11 
botten op de juiste volgorde te zetten, van boven naar beneden (van hoofd 
naar voeten) 
Humerus, Fibula, Scapula, Costae, Coccygis, Femur, Clavicula, Vertebrae, 
Ulna, Radius, Patella. 

Vraag 7 

In het verleden zijn er veel medische programma’s op de buis geweest. Op 
de USB stick staan een aantal (herkennings)melodieën van diverse medische 
programma’s. Weet jij welk televisieprogramma bij welk fragment hoort? 
Luister en vul in.   

Kijk hiervoor op de USB-stick bij ‘Categorie 5. Een rib uit mijn lijf’ - vraag 7. 
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Omcirkel het juiste antwoord 

1. A B C 

2. A B C 

3. A B C 

4. A B C 

5. A B C 

6. A B C 

Vraag 8 

Vroeger werd de geneeskunde op een heel 
andere manier uitgevoerd. Door deze 
‘experimenten’ werd er veel geleerd, daarvan 
maken we nu nog steeds gebruik. We hebben 
dus veel aan onze verre voorouders te danken. 
Om jullie kennis uit de oudheid te testen volgen 
hier een aantal medische vragen: 

1. Een vroeg model van het voorwerp dat we zoeken werd in de 9e eeuw
door de Arabieren gebruikt voor oogoperaties. In 1853 ontwikkelde de
Schotse arts Alexander Wood een moderne versie, het voorwerp werd
gebruikt om de gevreesde ziekte pokken uit te roeien. Over welk
voorwerp hebben we het?
A De Katheter 
B De injectiespuit 
C De wondhaak  

2. Welk dier werd ruim 4000 jaar gebruikt bij de behandeling van
verwondingen, infecties en andere aandoeningen?
A Bloedzuiger 
B Mier 
C spin 

3. Van welk materiaal werden condooms gemaakt
die de oude Romeinen gebruikten?
A Blinde darm van jonge dieren 
B Geitenblaas 
C Linnen 

4. De bloeddruk wordt in deze tijd gemeten met een manchet rondom
de arm. Waarom was het meten vroeger zo vervelend?
A De meter werd in de ader gestoken 
B De patiënt moest de meter doorslikken 
C De manchet ging om de hals  

5. Wanneer werd de koortsthermometer uitgevonden?
A 1836 
B 1626 
C 1726 

6. Wie hadden als eerste een door de werkgever
betaalde ziektekostenverzekering?
A De oude Romeinen 
B De oude Egyptenaren 
C De oude Grieken 
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Dokter Smulders 

Vraag 9 

Medisch gezien is het goed om de hersenen te trainen, vandaar dat we voor 
jullie een woordzoeker hebben gemaakt. Uit deze woordzoeker komt een 
vraag tevoorschijn. Let op:  We willen het antwoord op deze vraag weten. 
Alleen dan kunnen er punten worden gescoord!! 

O P E R A T I E N I R U W I 

G N I Z E N E G T N O R E W 

K E T G T H U I S Z O R G A 

Z W C S I U H N E K E I Z S 

U G E H T P D E E T H E R S 

S N J E O E S T S C A N E D 

T I N O K K K G S B L O E D 

E G I N E T E I S A R A P T 

R R B L O E D A N A L Y S E 

I O E I L E R I N G R O Z B 

E Z I P M R E T S I E L P E 

L R R B A C T E R I Ë N E R 

M E D I C I J N E Z I U L S 

V V I N F U U S E T K E I Z 

BACTERIËN  KWEEK PIL VERZORGING 
BLOED LUIZEN PLEISTER ZIEKENHUIS 
BLOEDANALYSE MEDICIJN RÖNTGEN ZIEKTES 
ECHO MEDISCH SCAN ZORG 
GENEZING MRI STERIEL ZUSTER 
GIPS ONTSTEKINGEN THUISZORG  
INFUUS OPERATIE URINE  
INJECTIE PARASIETEN VERPLEEGSTER 
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Vraag 10 

In februari 2016 kwam het volgende bericht in het nieuws: 
Vul (alle!!) ontbrekende woorden in op de grijze lijntjes om te weten waar dit bericht 
precies over gaat. 

160 donoren voor poepbank 
DI 23 FEBRUARI, 09:29 

BINNENLAND 

ANP 
Bij de ‘poepbank' in het Leids Universitair Medisch Centrum hebben zich 160 
donoren gemeld. De bank begon twee weken geleden. 

Bij de fecesbank, zoals de ‘poepbank' officieel heet, wordt menselijke ontlasting 
ingezameld. Die onlasting kan na bewerking worden getransplanteerd bij 
patiënten met hardnekkige bacteriële infecties. 

De coördinator van de fecesbank, Liz Terveer, is tevreden met het aantal 
aanmeldingen, ook al is 95 procent niet geschikt. "Toen het nieuws over de 
fecesbank naar buitenkwam stroomden de aanmeldingen binnen", zegt 
Terveer. 

Donoreisen 

Volgens Terveer weet niet iedereen aan welke eisen een donor moet voldoen. 
Mensen moeten onder meer jonger zijn dan 50 jaar, in de buurt van Leiden 
wonen en een regelmatige stoelgang hebben. 
In de fecesbank kan nu een voorraad voor de komende zes maanden worden 
aangelegd. Terveer verwacht dat de vraag daarna zal toenemen. Het 
ziekenhuis hoopt dat in de toekomst ook patiënten met de ziekte van Crohn en 
colitis ulcerosa kunnen worden behandeld.  

feses	
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            sponsoren

VAN GILS
keuken- en interieurbouw
Tel. 06-20862879 • www.vangilsinterieurbouw.nl
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a. Kim Sandee

b. Zangeres van coverband Driven

c. Content Magazine

d. Editie 17

a. Anne Schellekens  /  Eva Neggers

b. Anne Wilson  /  Eva Neggers

c. Westelbeers  /  Oostelbeers

d. The Voice of Holland en Holland's Got Talent  /  Junior Songfestival

e. Geen van beide  /  Junior Songfestival

Vraag 1 

Dat er veel (muzikaal) talent in de Beerzen rondloopt, is niets nieuws. Het wemelt ervan! 
Eén van deze muzikale talenten heeft onlangs op de cover van een tijdschrift gestaan.  

a. Over welk muzikaal talent gaat dit?
b. Hoe/waar voert dit talent zijn/haar muzikaal talent uit?
c. Hoe heet het tijdschrift waarvan hij/zij de cover sierde?
d. Op welke editie van dit tijdschrift stond hij/zij?

Vraag 2 

Een ander voormalig Beers muzikaal talent heeft het zelfs tot op tv geschopt. 

a. Over welk muzikaal talent gaat dit? (eigen naam).
b. Wat is de artiestennaam van dit talent?
c. In welk van de drie Beerzen heeft hij/zij gewoond?
d. Aan welke tv-programma’s heeft hij/zij meegedaan? (noem er minimaal 2)
e. Bij welk van deze tv-programma’s haalde hij/zij de finale?
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a. Gordon - Kon ik maar even bij je zijn

b. The Cats - Lea

c. Mouth & Macneal - How do you do

d. The Beach Boys - Sloop John B

e. Michael Jackson - One day in your life

a. Kinderkoor Eigenwijs

b. Lizette Kolsters

c. Manfred Smolders

d. 29 jaar

e. ABBA - Mamma Mia

Vraag 3 

Welke artiest + titel stonden op nummer 1 in de Nederlandse Top 40 op de 
geboortedag van onderstaande organisatieleden? 

a. Maud Rooijakkers
b. Judith van Wagenberg
c. Michel van Vroenhoven
d. Irene Hems
e. Anouk Nooijens

Vraag 4 

Zingen in een kinderkoor; voor vele Beerzenaren de eerste aanraking met muziek! 
Van solo zingen in de kerk tot ‘herdertjes bij nachte’ in een levende kerststal. Voor 
sommigen een jeugdsentiment, voor de kleinsten misschien nog een dagelijks ritueel. 
Wat weten jullie van het kinderkoor? 

a. Wat is de naam van het kinderkoor in Middelbeers?
b. Wie is de huidige dirigent van dit koor?
c. Wie begeleidt dit koor momenteel muzikaal?
d. Hoeveel jaar bestaat het kinderkoor al?
e. Het kinderkoor heeft een eigen lied. Op welk bestaand lied is deze tekst

geschreven? Noem de originele naam + titel van dit lied.
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a. Gnarls Barkley - Grazy f. Hans de Booij - Annabel

b. Foo Fighters - Everlong g. Little Richard - Long tall Sally

c. Justin Bieber - What do you mean? h. Michael Jackson - PYT

d. Guns 'n Roses - Sweet Child O'Mine i. Lady Gaga - Paparazzi

e. The Doors - Light my fire j. Metallica - Enter Sandman

a. Emerson, Lake & Palmer f. Van Halen

b. Weezer g. Nirvana

c. Dead Kennedys h. Scissor Sisters

d. The XX i. Deadmau5

e. Bauhaus j. Radiohead

Vraag 5 

Op de USB-stick die bijgesloten zit staan tien muziekfragmenten in het mapje 
‘Categorie 6. De toon is gezet - Vraag 5’.  

Beluister de fragmenten en noteer per fragment de naam van de band/artiest en 
de titel van het nummer. 

Vraag 6 

Hieronder staan logo’s afgebeeld van diverse bands. Over welke bands gaat het? 

Noteer de juiste bandnaam bij de juiste letter: 
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a. Enrique Eglesias

b. Can You Hear Me

c. EK voetbal

d. 2008

Vraag 7 

Evenementen en muziek; in tijden een gouden combinatie. Sommige evenementen 
hebben zelfs een eigen titelsong. Laat je muzikale evenementenbrein kraken en 
geef antwoord op onderstaande vragen. 

TEKST 
Ik lig op ramkoers. Ik ben niet van plan toe te geven. 
Kan mijn positie niet verklaren of de staat waar ik in verkeer. 
Waar ik ben zijn geen grenzen, geen muren, geen plafonds. 

Geen onderbreking, dus laat, laat het feest beginnen. 

Hey, hey, ga er helemaal voor. DJ spelen maar. 
Hey, hey, kan je me horen? Oooow. 

a. Wie zong(en) bovenstaande vrij vertaalde tekst op een groot (inter)nationaal
evenement?

b. Wat is de titel van dit nummer?
c. Om welk evenement gaat het hier?
d. In welk jaar werd dit nummer op dit evenement (voor het eerst) gezongen?

Vraag 8 

Onderstaande lp-hoezen dateren nog uit de ‘goeie ouwe tijd’ en staan op zolder 
stof te happen zoals je ziet. Zonde, want vinyl is anno 2016 weer helemaal ‘hot’!  
Pak een poetsdoek en stof de lp-hoezen af! Wat zou er dan onder het stof vandaan 
komen?  

Geef per lp-hoes aan wie de band/artiest is en de bijbehorende titel. 

a. Bruce Springsteen - Born in the USA

b. Madonna - Like a virgin

c. Nirvana - Nevermind

d. Patti Smith - Horses

e. Simon & Garfunkel - Bookends

f. The Rolling Stones - Love you live
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a. Altijd is Kortjakje ziek

b. Sinterklaas Kapoentje

Zet jullie filmpje op de USB-stick in het mapje ‘Categorie 6. De toon is gezet’ – vraag 10 

Vraag 9 

Eens kijken hoe muzikaal jullie zijn! 
Hieronder zie je twee muziekstukken. Ga op zoek naar de dichtstbijzijnde piano of 
ander instrument en ontdek welke melodieën er achter verscholen gaan. 

Vraag 10 

Gooi je schaamte overboord en haal de Freddie Mercury in je naar boven. Deze 
opdracht eist zang- en acteertalent! Je gaat namelijk spelen in de wereldberoemde 
clip van Queen: ‘I want to break free’!  

Wat heb je nodig: 
- Getalenteerde teamleden;
- Digitale filmcamera (evt. telefoon);
- Computer waarmee je je gemaakte film op de USB-stick zet;
- Essentiële attributen (o.a. stofzuiger) die je nodig hebt bij het fragment uit de videoclip.

Werkwijze: 
- Op de bijgeleverde USB-stick vind je een fragment uit de bekende videoclip

‘I want to break free’ (in het mapje ‘Categorie 6. De toon is gezet’ – vraag 10).
- Speel dit fragment zo goed mogelijk na!
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            sponsoren

Plaagdier Preventie Jongbloed
Voor Bestrijding en/of Preventie van plaagdieren

Nick Jongbloed
Industrieweg 12a
5091 BG MIDDELBEERS

06-41816417
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a. 206-555-0185

b. 50 tinten vrij

c. Op een boot in Frankrijk

a. Congo Trinidad

b. Madame Jeanette

c. Habanero

d. Jalapeno

Vraag 1 

Wie heeft er niet van gehoord, de trilogie van ‘50 tinten grijs’, het was een hit in 2012 
en in 2015 kwam er ook nog een film van! Wat weten jullie er van? 

v Over de film:

a. In het begin van de film ‘50 tinten grijs’ geeft Mr. Grey een visitekaartje aan
Anastasia. Welk telefoonnummer staat hierop?

v Over de trilogie:

b. In welk boek gebruiken Mr. Grey en Anastasia voor het eerst handboeien?

c. Op wat voor soort locatie en in welk land was dit?

Vraag 2 

Er zijn veel verschillende soorten pepers. 
Ze zijn vaak pittig van smaak, de één is heter dan de ander. 
Per soort zit er veel verschil in. 
Weten jullie de namen van deze pepersoorten? 

d. 

a. b.

c.
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Fucking 

a. Eyes wide shut c. Shortbus

b. Porky’s d. When Harry met Sally

Vraag 3 

De plaatsnaamborden van dit Oostenrijkse dorpje werden veelvuldig gestolen. In 
2005 zijn de gewone borden vervangen door nieuwe borden die beter bestand zijn 
tegen diefstal. Welk dorpje met ongeveer 100 inwoners en een naam die in deze 
kwizzcategorie thuishoort, had te maken met deze diefstal? 

Vraag 4 

De meesten van jullie hebben wel eens een erotisch getinte film gezien.  
Hieronder vind je een aantal afbeeldingen van erotische scènes uit bekende films. 
Weten jullie over welke films het gaat? 

a. b. 

d. c.
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a. De cultuurboerderij in Westelbeers

b. Samir Matroud

1. Cayenne peper

2. Gember

3. Koriander

4. Peterselie

5. Rozemarijn

a. DUrability

b. REliability

c. EXcellence

Vraag 5 

In één van de 3 Beerzen bevindt zich een prachtige muurschildering van onder meer 
een naakte vrouw. Deze muurschildering is gemaakt door een vluchteling uit Syrië en 
symboliseert de onrust in Syrië. 

a. Waar bevindt zich deze muurschildering?
b. Wat is de naam van deze Syrische kunstenaar?

Vraag 6 

We gaan jullie zintuigen testen! 
In de tas zitten 5 bakjes met verschillende  
kruiden. Kunnen jullie, door middel van zien, 
voelen, ruiken en proeven de juiste  
benaming geven aan de  
kruiden? 

Vraag 7 

Eén van de grootste condoomfabrikanten ter wereld levert allerlei soorten 
condooms en heeft een eigen ‘sextoys’-lijn. De naam is samengesteld uit de eerste 
letters van drie woorden die de basiskwaliteiten van het merk vertegenwoordigen. 
Noem deze drie woorden. 
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c. December 1985

d. Mei 1999

€ 21,15 

Zet deze foto op de USB-stick in het mapje ‘Categorie 7. Gewaagd en 

gepeperd’ – vraag 10 

Vraag 8 

Playboy is een erotisch getint tijdschrift opgericht door Hugh Hefner. 
De eerste playboy verscheen op 1 oktober 1953. 
Van het blad bestaan edities in diverse talen. 
Kunnen jullie de juiste maand en het juiste jaartal onder deze Playboy covers zetten? 

Vraag 9 

De meesten van jullie zullen wel weten dat we in de Beerzen een naturistencamping 
hebben. Als je als volwassene lid wilt worden van ‘Zon en Leven’ per vandaag      
(7 oktober 2016) hoeveel betaal je dan? 

Vraag 10 

Maak een selfie van de oudste en de jongste persoon uit jullie team met 
een duckface. 
Hebben beiden een goede duckface, dan krijg je hier punten voor. 
We zijn benieuwd naar het mooie resultaat! 

	

	

a. b. c. d.

a. April 1978

b. Januari 1997
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            sponsoren 

Altijd weer je eigen sfeer
AmbiAnce 

Specialist in: buitenzonwering, binnenzonwering, markiezen, screens,  
terrasoverkappingen, pergola-systemen, garagedeuren 

en meer aanvullende buitenleven producten.

*

* vraag naar de voorwaarden

Ambiance Zonwering
Kolsters
Beerten 17
5081 AN Hilvarenbeek
T (013) 505 48 03

KOLSTERS@AMBIANCE-ZONWERING.NL - WWW.AMBIANCE-ZONWERING.NL/KOLSTERS

Kom naar onze showroom 
en laat je inspireren!

logo 2 kleuren

logo 1 kleur

Hoogdijk 2c | 5091 CH Middelbeers | 013 - 514 33 19

Funcky Hair 
Di
Wo
Do
Vr
Za

09.00 - 17.00u
09.00 - 17.00u
09.00 - 17.00u
09.00 - 20.00u
08.00 - 14.00u
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a. Fam van Gestel – Verhagen,
ook wel Hanneke Verhagen:
kruidenierswaren

b. Familie Smetsers ; hier naaide
men zakken voor meel van
molenaars en boeren

c. Miet de Graaf (ook v/d Sande
genoemd) en Thomas van
Eeten: kruidenierswaren

d. Fientje en Janske Smulders:
SPAR winkel/ kruidenierswaren

e. Lies v/d Loo en Nol van Beers:
Bakkerij

c.

Vraag 1 

Er zijn veel ondernemers actief in de Beerzen. Vroeger hadden we in de Beerzen al 
diverse winkels die allerlei producten/diensten aanboden. Onderstaand zie je 5 
foto’s van vroeger met daarop een pand waar destijds een winkel was gevestigd of 
waar een dienst aan de inwoners werd aangeboden.  
We zoeken de achternaam van de toenmalige eigenaar(s) met daarbij de 
producten/diensten die zij aanboden. 
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a. Groentekwekerij Oppers

b. Tijs Schellekens

c. R&S Advies BV

d. Timmermans administratie en advies

e. Zorgboerderij Wilton’s Hof VOF

f. Firma van Eeten

g. Scil animal care company BV

h. ORC Events

i. J.J.A.H. van Vechel

j. VOF van Iersel – Smits revisie

Vraag 2 

Veel bedrijven herken je direct aan de slogan die zij gebruiken. Vaak zijn dit pakkende 
teksten die gemakkelijk blijven hangen. Een voorbeeld hiervan is “leuker kunnen we het 
niet maken, wel makkelijker” van de Belastingdienst. Natuurlijk hebben verschillende 
Beerse ondernemers ook een slogan die makkelijk in je hoofd blijft hangen. 
We zijn op zoek naar de bedrijfsnaam (zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) 
van de Beerse ondernemingen die horen bij onderstaande slogans: 

a. “vers van het land naar de klant”
b. “ijzersterke kwaliteit”
c. “uw adviseur voor het buitengebied”
d. “tijdig en betrouwbaar”
e. “opbloeien en opgroeien in de natuur”
f. “mode – wonen – slapen”
g. “veterinary excellence”
h. “bedrijfsuitje, vrijgezellen dag of familiedag”
i. “specialist in oldtimer en auto restauratie industrieel spuitwerk, keukens etc.
j. “specialist in revisie van motoren”

Vraag 3 

Niet alle Beerse ondernemers hebben een winkelpand nodig om hun dienstverlening 
aan te bieden. Dit gebeurt natuurlijk ook vaak bij de klant thuis. Zij hebben met hun 
bedrijfswagen altijd het juiste materiaal bij zich om hun vak uit te kunnen oefenen. 

Je ziet op de volgende pagina 5 kentekens van bedrijfswagens van Beerse 
ondernemers. Om jullie te helpen staat er ook een deel van het bedrijfslogo bij,deze 
staan in willekeurige volgorde. 
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a. Jan van Kerkhof

b. Tino de Koning

c. Hans van Agt

d. Wil Stokmans

e. Peter van Dijk

7 Kg 

(vraag 3) 

De vraag is: Van welke ondernemer is deze bedrijfswagen? 

Vraag 4 

Natuurlijk hoort bij het winnen van een Kwizz ook een mooie prijs!! 
Degene die het kwizzboek in het begin van de avond opgehaald heeft, heeft de 
bokaal alvast kunnen bewonderen, en hopelijk voor jullie ook goed bekeken! 

Schat het gewicht van de bokaal zoals het winnende team hem op 15 oktober 
overhandigd krijgt. Rond af op 0,5 Kg. 

Vraag 5 

Op de USB-stick bij ‘Categorie 8. Herken ik jou  niet ergens van’ – vraag 5 wordt een 
vraag gesteld door een bekende Nederlander. Deze stelt een vraag over een 
Beerse onderneming. Kijk eerst naar het filmpje op de usb stick. 

a. Geef antwoord op de vraag die de BN’er stelt in het filmpje.
(antwoord op de volgende pagina)

Natuurlijk willen we ook wat weten over deze BN’er! 

b. 1. Wat zijn de volledige voor- en achternaam van deze bekende zanger?
2. Met welke single (zijn 3e single) brak hij in 1991 door in Nederland?
3. Wat verkocht hij voor zijn muzikale doorbraak?

(tussen 6,5 en 7,5 kg)
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b. 1. Gordon Heuckeroth

a.     f.  Vestdijk 13 – de Vest 

b. Schepersweg 3 - Schaapskooi g. Antoniusstraat 8 – Den Blitz

c.      h. Lindeakkers 12 – de Linde 

d. ‘t Ven 24 – Marinjo i. Spreeuwelsedijk 7 – De Hoef

e. Kosterstraat 13 - Yvonne j. Driekhoek 25 – ‘t Drieske

c. Zet het filmpje op de USB-stick
in het mapje ‘Categorie 8. Herken ik
jou niet ergens van’ – vraag 5

(vraag 5) 

c. Zing met 3 personen van je groep het volledige refrein van het lied waarmee
deze BN’er in 1995, 19 weken lang in de Nederlandse top 40 stond. Film dit en
zet het filmpje op de UISB-stick.

a. Maart 1996

2. Kon ik maar even bij je zijn

3. Damesondergoed

Vraag 6 

Niet alleen bedrijven zijn door hun logo of naam makkelijk te herkennen. In de 
Beerzen hebben we ook veel huizen staan die een naam hebben. Hieronder staan 
10 foto’s van huizen die in de Beerzen staan en die een eigen naam hebben. 

Wat is de naam van het huis en wat is de straatnaam inclusief huisnummer? 

Voldijnseweg 13 - Lindehof 

 
Westelbeersedijk 47 – Aen’t Dekske
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Nummer: 1 

a. Rijwielhandelaar

b. Klassenassistent

c. Kantinebeheerder

d. Effectenhandelaar

e. Begrafenisondernemer

f. Gedragstherapeut

g. Scheepstimmerman

h. Gemeenteraadslid

i. Kaartjesverkoper

j. Diamanthandelaar

Vraag 7 

Hoe goed kennen jullie de smaak van de eierkoeken van onze eigen Beerse Bakker? 
In de goodie bag zitten 3 verschillende eierkoeken in genummerde bakjes. Proef en 
pik er de juiste eierkoek uit die gebakken is door de Beerse Bakker. 
Schrijf hieronder het juiste nummer op van het desbetreffende bakje. 

Vraag 8 

We hebben van 10 fictieve Nederlandse ondernemers hun visitekaartje gekregen. 

Als je de letters op het visitekaartje in een andere volgorde zet, kun je hiermee zijn of 
haar beroep vormen. Kunnen jullie ons helpen aan de juiste beroepen? 
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1. Geknipt by Loes

2. Mooie Kist

3. Jongbloed Plaagdierbestrijding

4. Timmermans administratie en advies

5. Timmermans hoveniers

Vraag 9 

Zoals jullie weten kan de Beerse Kwizz niet bestaan zonder zijn sponsoren, waarvoor 
onze grote dank!! Het is jullie vast al opgevallen dat deze begunstigers natuurlijk 
vermeld staan in dit kwizzboek. Echter zijn er 5 sponsoren dubbel afgedrukt. 

Welke zijn dit? 

Vraag 10 

De drie baarzen in het wapen van Oost-, West- en Middelbeers symboliseren  
de "drie Beerzen".  Deze zijn dan ook verwerkt in het logo van de Beerse Kwizz. 

Zorg ervoor dat er vanavond 1 persoon uit jullie team tussen 20.15 en 22.15 uur bij de 
Cultuurboerderij is geweest en laat deze persoon het aantal vissen tellen die in de 
kom zwemmen. 

a. Hoeveel vissen bevinden zich in de kom?

b. Welke link heeft het aantal vissen in de kom met de Beerse
kwizz?

a. 14

b. Aantal organisatieleden die het kwizzboek tot stand hebben
gebracht
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            sponsoren 

Moniek Kolsters     www.mooiekist.nl     info@mooiekist.nl     06-38238578

OMSCHRIJVING: 

v.v. Beerse BoysKLANTNAAM:

van Eeten

JOB MANAGER: Marc van den Hout

DATUM: 05-02-2016

FORMAAT: 2440 x 600 mm

MATERIAAL: Aangeleverd bord

AFWERKING: Glans laminaat

1173 Sponsorbord van Eeten

KLEURPRINTS z i jn  indicatief  en mogen
niet a ls k leurenreferentie voor
drukwerk worden gebruikt .

BRO belettering bv

Moorland 3G

5688 GA Oirschot

T 0499 57 88 26

info@BRObelettering.nl

Voorstel A

Voorstel B
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a. ‘t Hupke f. Juliana

b. Beerse Boys g. ‘t Hoogeind

c. OVS h. Huivert

d. Westelbeers i. FC Knudde

e. ‘t Voorteind j. Vriendenclub

Vraag 1	

Beerse voetbalverenigingen  
De geschiedenis van de Beerzen kende nogal wat voetbalverenigingen. Ga maar 
eens na welke voetbalverenigingen dit zijn. De meeste van deze verenigingen 
hebben 2016 niet meer gehaald. Om jullie alvast vooruit te helpen hebben we er 
één cadeau gedaan, de rest zul je zelf in moeten invullen.  

 

  

Vraag 2	

Wè gan we doen!  
Eén teamlid komt in het “blauw-geel” naar de gymzaal van ’t Dorpsplein. 

v De teamnummers 40 tot en met 59 worden om 19.30 uur verwacht.
v De teamnummers 60 tot en met 75 worden om 20.15 uur verwacht.
v De teamnummers 1 tot en met 19 worden om 21.00 uur verwacht.
v De teamnummers 20 tot en met 39 worden om 21.45 uur verwacht.

Vraag 3	

Beers Dakar 
Elk jaar, zo aan het begin van het nieuwe jaar wordt de Dakar-rally gehouden. Zo 
ook dit jaar. Aan deze laatst rally hebben ook enkele “Beerzenaren” actief hun 
bijdrage geleverd.  

a. Welke “Beerzenaren” zijn in de laatste Dakar-rally actief geweest & wat
hebben ze gedaan?

b. Eén van de “Beerse” deelnemers reed een verdienstelijke rally. Wat is de
naam van het team & wie waren zijn Nederlandse rally - teamgenoten?

c. Op welke plek kwam deze rallyrijder binnen in de eerste etappe?
d. Wat was zijn beste etappe notering van deze rally?
e. Wat was zijn slechtste etappe notering van deze rally?

a. Jan van Gerven (motorrijder) Gert Bakkers (monteur BAS team) Janus der

Kinderen (monteur M.A.N. trucks)

b. BAS Dakar team; Marco van Geel, Casper en Sjors van Heertum, Hans-Jos

Liefhebber

c. Deze is niet verreden

d. 28 ste

e. 60 ste
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a. Pythische Spelen, Isthmische Spelen en Nemeïsche Spelen

b. Delphi, Korinthe en Nemea

c. Apollo, Poseidon en Zeus

d. Johnny Weismuller, Herman Brix en Buster Crabbé

e. Johnny Weismuller: goud bij 100 meter vrije slag en 4 x 100 meter vrije slag 

Herman Brix: zilver bij kogelstoten

Buster Crabbé: -----

f. 1. Puerto Rico 2. Koeweit (onder de vlag van IOC) 3. Kosovo 4. Bahrein

5. Ivoorkust 6. Viëtnam 7. Tadjikistan 8. Jordanië 9. Fiji 10. Singapore

g. Wade van Niekerk

h. Kaori Icho

i. Ferry Weertman

j. Virginia Thrasher 

Vraag 4	

Olympische spelen 
Eens in de 4 jaar worden er Olympische spelen gehouden. Dit jaar ook en wel in Rio 
de Janeiro. Hierbij enkele vragen over de Olympische spelen.  
In de Griekse oudheid werden er naast de Olympische spelen nog 3 spelen 
gehouden, waar de prijs voor de winnaar een krans was.  

a. Noem de namen van deze 3 spelen
b. Noem de plaatsen waar ze werden gehouden
c. Noteer ter ere van welke god ze werden gehouden

In 1928 waren de Olympische spelen in Amsterdam. 3 Olympische medaillewinnaars 
op deze spelen, speelden later de rol van Tarzan in de gelijknamige film.  

d. Noem de namen van deze 3 Olympiërs
e. Noteer welke medailles ze wonnen in 1928.
f. Welke 10 landen wonnen in Rio de Janeiro hun 1e gouden medaille ooit op

een Olympische spelen?

Hieronder staan enkele feitjes over medaillewinnaars van de Olympische spelen in 
Rio de Janeiro. Geef bij ieder feitje de juiste medaille winnaar. 

g. Wordt al 3 jaar getraind door zijn oma.
h. Wint als 1e 4 keer Olympisch goud op een rij.
i. Dankzij de Bouwmarkt is gaan zwemmen.
j. Was de eerste winnaar van een gouden medaille in Rio de Janeiro.
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1. 139 punten

2 a. Softbal 

2 b. Squash 

2 c. Dammen 

2 d. Ultimate Frisbee 

2 e. Curling 

3 a. Barani - Turnen 

3 b. De nummer 1 -  Darten 

3 c. Lage Argentijnse forehand - Hockey 

3 d. F-Duct -  Formule 1 

Vraag 5	

Enkele sportvragen 
1. Snookertafel.

De man met de keu is aan de beurt. Als hij nu in één beurt alle ballen van de
tafel wegspeelt, wat is het maximum aantal punten dat hij kan halen? We
gaan ervan uit dat hij steeds gebruik kan maken van de punten van de kleur
bal met de hoogste punten.

2. Over welke sport gaat dit?
a. On-deck batter
b. Je mag kiezen of je links of rechts met de opslag begint. Daarbij moet

wel 1 voet binnen het serveervak staan.
c. Je mag diagonaal zetten naar elk vrij veld, zolang je geen andere

steen tegenkomt.
d. De wedstrijden van deze zelfregulerende en non-contact sport worden

meestal tot rond de 17 punten gespeeld.
e. Vegen.

3. Naar welke sporttermen & welke sport zijn we op zoek?
a. Een acrobatische beweging bestaande uit een voorwaartse salto met

halve schroef.
b. Annie’s Room
c. Techniek waarmee de bal met de zijkant van de stick, net boven de

krul, wordt geslagen.
d. Een systeem om de topsnelheden op rechte stukken te verhogen.
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a. Frits van Gestel

b. Tilburg STV. Orion en Landstede Volleybal

c. Alle clubs zijn gestopt in verband met financiële problemen

Vraag 6	

Sportman van het jaar 
Elk jaar wordt er in de gemeente Oirschot een sportman van het jaar gekozen. Zo 
ook dit jaar.  

a. Wie is begin dit jaar gekozen tot sportman van het jaar 2015 in de gemeente
Oirschot?

b. Bij welke clubs speelde hij tot aan het einde van afgelopen seizoen op het
hoogste niveau in Nederland?

c. Wat is de overeenkomst tussen zijn voormalige clubs?

Vraag 7	

Nummer 14 
24 maart j.l. overleed de legendarische nummer 14, de tot nu de beste voetballer 
die de Nederlandse geschiedenis heeft gekend; Johan Cruijff.  Johan was niet alleen 
bekend & beroemd om zijn voetbal- & later om zijn trainerskwaliteiten, maar vooral 
de overbekende uitspraken van hem, maakte deze man markant. 
Hieronder staan 10 (onvolledige) uitspraken van Johan. Maak deze uitspraken 
volledig! 

a. Het moeilijke van een makkelijke wedstrijd is om een zwakke tegenstander
slecht te laten voetballen.

b. Als je sneller wilt spelen kun je wel harder lopen maar in wezen bepaalt de
bal de snelheid van het spel.

c. Hoe simpeler hoe beter want hoe minder keuze je een speler laat hoe
meer kans dat hij het juiste doet.

d. Om te beginnen is er maar één bal en die moet je dus hebben, maar
waar het dus in wezen om gaat, is: wat doe je met die bal?

e. Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een
ander.

f. Als ik jou vraag te laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan. Maar
dan weet ik meteen ook wat je niet kan, want dat laat je niet zien.

g. Als iedereen zijn taak doet speel je op zijn minst gelijk.
h. Als je ergens niet bent, ben je óf te vroeg of te laat.
i. Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite me te vergissen.
j. Als je een speler ziet sprinten is hij te laat vertrokken.
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2 a. Ajax – Bayern München 

2 b. 7 november 1978 

2 c. Wim Meutstege 

2 d. 0 - 8 

3 a. Ajax 

3 b. Andrej Jeliazkov 

3 c. 4 - 1 

3 d. Joop Hiele 

4. Bij de Cruijff Courts

(vraag 7) 

2. Hierbij een opstelling van een team waarin Cruijff stond opgesteld; Piet Schrijvers,
Ruud Krol, Kees Zwamborn, Jan Everse, Hans Erkens, Søren Lerby, Tjeu La Ling, Ruud
Kaiser, Simon Tahamata & Johan Cruijff.

a. Welke wedstrijd was dit (namen van de 2 teams)?
b. Wanneer werd deze wedstrijd gespeeld?
c. Wie is er in de opstelling weggelaten?
d. Wat was de uitslag van de wedstrijd?

3. We hebben nog een vraag over een wedstrijd waarin zowel Ruud Gullit als Johan
Cruijff scoorde en waarin Johan in de 74e minuut werd gewisseld.

a. Tegen welk team scoorde Johan in de 14e minuut?
b. Wie was de vervanger van Johan in de 74e minuut?
c. Wat was de uitslag van deze wedstrijd?
d. Wie stond er in het doel bij het team van Johan Cruijff?

4. Nummer 14 was het rugnummer van Johan. Waar komt men nummer “14” van
Johan Cruijff terug in de vorm van “CREATIVITEIT” steeds tegen in Nederland?
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Vraag 8	

Beroemde sportfragmenten 
De Nederlandse sportgeschiedenis kent vele beroemde sportfragmenten. Hieronder 
staan een aantal uitspraken van fragmenten uit deze geschiedenis. Zoek hierbij het 
juiste sportfragment. en plaats deze beeldfragmenten op de bijgeleverde USB-stick. 

Zet deze fragmenten op de USB-stick in het mapje ‘categorie 9. Da is sportief’ – 
vraag 8 – a, b, c, d, e, f, g, h, i en j	

a. Hij doet het, hij doet het, hij doet het, hij doet het, hij doet het, hij doet het, hij
doet het. Kom op ……... 

b. En hij staat. En ik sta, het is ongekend.
c. Het is, nou, nou, nou. 21.65. ik wil het zien, ik denk het wel.
d. En dit is de schitterende tijd en een schitterende triomf. Goud, goud.
e. Goed. Oh wat een goal.
f. Dit is een kroon op mijn werk. Na 5, 2e plaatsen.
g. Rij nou toch door. Hij denkt dat hij er is.
h. En hij schiet de bal erin. We spelen nog officieel 20 seconden.
i. Ach,  je mag janken. Als je weet wat ik allemaal meegemaakt heb vandaag,

dat hou je niet voor mogelijk.
j. Ongelooflijk. Dit is na 1 jaar en laten we het afronden 3 maanden carrière.

Vraag 9	

Kermisactiviteit	
Met Middelbeers kermis is het allang een traditie dat er een solexrace wordt 
gehouden. Voordat ze  begonnen met deze race hebben ze eerst nog een andere 
activiteit georganiseerd.  Later is deze activiteit nog samen georganiseerd met de 
solexrace, maar uiteindelijk is de solexrace gebleven en is het ………. van de 
kalender geschrapt. Maak maar eens een leuk filmpje van deze verdreven activiteit. 

Zet dit filmpje op de USB-stick in het mapje ‘categorie 9. Da is sportief’ – vraag 9 
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a. Bridge

b. Trampoline springen

c. Waterpolo

d. Summo Worstelen

e. Baan wielrennen

f. Scrabble

g. Padel

h. Australian Football

Vraag 10	

Speelvelden 
Er wordt wat gesport in de wereld. Deze sporten moeten ook ergens worden 
beoefend. Dit met de regels die hier bij horen. Hieronder zie je 8 plekken waar een 
bepaalde sport wordt beoefend. Om welke sporten gaat het? 

a 

b 
a

c 
a

d 
a

e 
d
a

f 
e
d
a

g 

h
g
f
e
d
a
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            sponsoren

D. Liebregts
CONTAINER VERHUUR

• puin- en afvalcontainers
• opslag containers
• tuinafval
• levering zand, gebroken puin, metsel-,

vloeren- en grintzand
• grond- en sloopwerken

Middelbeers – Telefoon: (013) 844 00 66

Judith hairstyling
voor een afspraak bel:

Judith Kroot 0630054534 / 013-5141234
Slotenmaker 34
5091 GP  Middelbeers
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a. 4 keer f. 3 keer

b. 3 keer g. 1 keer

c. 3 keer h. 2 keer

d. 5 keer i. 2 keer

e. nooit j. 3 keer

a. Ard Timmermans en Renate Doornbos

b. René Deenen en Nicole Nouwens

c. Tino de Koning en Sandra Hermans

Vraag 1 

Trouwen… deze dag wordt vaak beschouwd als één van de mooiste dagen van 
iemands leven. Sommige mensen blijven getrouwd tot de dood hen scheidt, andere 
mensen trouwen vaker dan één keer. 

Hoe vaak zijn onderstaande bekende personen getrouwd, inclusief hun huidige 
huwelijk? 

a. Frank Sinatra f. Angelina Jolie
b. Boudewijn de Groot g. Gerard Depardieu
c. Demi Moore h. Nicole Kidman
d. Joan Collins i. Brad Pitt
e. Greta Garbo j. Sean Connery

Vraag 2 

In de Huis-aan-Huis zien we regelmatig felicitaties voor kersverse ouders. Wie zijn de 
trotse ouders van de baby’s die genoemd worden in onderstaande felicitaties?  

LET OP! Van de moeders willen wij de meisjes-achternaam weten. 
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- Wendy van Dijk en Erland

Galjaard

- 5 september 2014

Namen: Anne van de(n) Hout en Geert Hems 

Jaar: 2002 

 

Vraag 3 

Trouwen is ook bij bekende Nederlanders erg populair. De meest exotische oorden 
worden hiervoor uitgekozen. Er zijn zelfs koppels die twee keer met elkaar trouwen 
om hun liefde voor elkaar opnieuw te verklaren. 

Wie is het onderstaande bekende Nederlandse echtpaar en wanneer zijn zij in het 
huwelijksbootje gestapt? Wij willen van beiden de voor- en achternaam (van vóór 
het huwelijk). 

Vraag 4 

Tijd voor een leuke doe-opdracht! Er bestaat een ritueel dat 
pas-getrouwde stellen met veel lawaai worden uitgezwaaid als 
ze de feestlocatie verlaten. Er worden dan blikjes en een bordje 
“just married” aan het voertuig bevestigd.  

OPDRACHT: 
Stuur 1 persoon tussen 21.30 uur en 22.30 uur naar het Doornboomplein en zorg dan 
dat je 10 blikken en een bordje met jullie teamnummer en ‘Just Married’ erop, aan 
jullie voertuig bevestigd hebben. Kom je lopend, bevestig dan de attributen aan 
een riem of een touw. 

Dus… trek die blikken worst maar open of warm dat soepje maar lekker op! 

Vraag 5 

Jong geleerd is oud gedaan! Ieder jaar tijdens de Roefeldag  
mag er een jong “paartje” in het huwelijk treden. Zij worden dan 
“in de echt verbonden”. Hier is een “paartje” uit de oude doos. 
Wie zijn deze kinderen (volledige namen) en in welk jaar zijn zij 
“getrouwd”? 
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a. Casament f. Gifting

b. Troue g. Matrimonio

c. Bryllup h. Mariage

d. Bainise i. Boda

e. Nuptias j. Slub

a. Kenia d. Korea

b. Mongolië e. Soedan

c. Mauritanië

Vraag 6 

In het Nederlands hebben we een naam voor het in het huwelijk treden, namelijk; 
bruiloft of trouwerij. 

Wat is het woord voor bruiloft in onderstaande talen? 

a. Catalaans f. IJslands
b. Afrikaans g. Italiaans
c. Deens h. Frans
d. Iers i. Spaans
e. Latijns j. Pools

Vraag 7 

We hebben het net al even gehad over het huwelijksritueel van de blikjes achter 
een voertuig. Zo hebben veel verschillende landen een eigen ritueel bij een huwelijk. 
Hieronder staan vijf rituelen en een negental landen. Vul in het antwoordvak achter 
elke letter het juiste land in. 

China – Kenia – IJsland – Mauritanië – Chili – Korea – Soedan – Mongolië - Schotland 

a. In _________ spugen vaders op het hoofd en de borsten van de dochter die
gaat trouwen. Zo worden ze gezegend!

b. In _________ moeten bruid en bruidegom een kuikentje doden aan het eind
van de bruiloft. Vervolgens moeten ze het kuiken uit elkaar halen en de lever
beoordelen. Het is belangrijk daarbij een goede lever te vinden want anders
begint het ritueel opnieuw!

c. In _________ worden vrouwen volgestopt met allerlei voedsel tot zij moeten
overgeven. Dit is bedoeld om de bruid aantrekkelijker te maken. Dikke
vrouwen worden namelijk als mooier beschouwd dan slanke vrouwen!

d. In ________ is het de gewoonte om na het huwelijk de bruidegom van zijn
sokken te ontdoen, een touw om de enkels te knopen en de voeten te
beslaan met vissen. Dit ter voorbereiding van de huwelijksnacht.

e. In ________ is het in het zuiden toegestaan om van de vrouw te scheiden
wanneer zij niet in staat is twee kinderen te baren. Een huwelijk is daar
namelijk pas compleet met twee kinderen!
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1. Simone Geerts 4. Sjef van Hoof

2. Wendy Colsters 5. Maikel van de Wal

3. Kerstin van Winkel / Thorelli

Vraag 8 

Boer zoekt vrouw… Yvon Jaspers heeft al menig boer aan een partner geholpen. 
Echter het koppel op onderstaande foto had elkaar al gevonden zonder hulp van 
Yvon. Hun dag was zeker compleet met al deze schattige bruidskinderen. Wie zijn de 
5 kinderen die op deze foto omcirkeld zijn? We willen graag de voor- en 
achternaam van deze kinderen weten. Voor de meisjes betekent dat hun meisjes-
achternaam. 

Vraag 9 

Zo trouw als een hond... Deze twee honden zijn daar een goed voorbeeld van. 
Vul in het antwoordvak de juiste namen in. 

1. De negenjarige ______(a)_____ kan niet praten en is
heel gevoelig voor de aanraking van mensen.
Zijn trouwe hond ______(b)_______ wijkt echter nooit
van zijn zijde en mag altijd dicht bij de jongen
blijven, zelfs wanneer hij in het ziekenhuis moet
worden opgenomen!
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a. James Isaac

b. Mahe

c. Miguel Guzman

d. Capitan

Maak hier een foto van en zet de foto op de USB-stick in het mapje 
‘Categorie 10. Ja ik wil... of toch nie’ – vraag 10 

(vraag 9) 

2. Sinds de dood van zijn baasje _____(c)_____in 2006
waakt deze hond bij het graf.
Nadat  zijn baasje was overleden nam zijn familie
de hond ______(d)_____ in huis. Echter verdween de
hond en de familie dacht dat hij dood was totdat
ze hem bij het graf van zijn baasje terugvonden!

Vraag 10 

Het is altijd maar weer de vraag of ie nog past....... die droomjurk waarin je trouwde. 
Alleen is het vanavond niet de vraag of de jurk joú nog past, maar of de jurk een 
mannelijk teamlid past! Want, kleren maken de man en deze keer ook de vrouw! 

Graag willen wij dat bijgaande foto zo exact mogelijk wordt nagebootst, alleen 
draagt nu een vrouw het pak en een man de jurk!  
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     sponsoren   
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Stuur één lid van je team naar het Oude Kerkje in Middelbeers en neem de A4 flyer 
van de Beerse Kwizz die, in juni 2016, bij de Huis aan Huis zat mee. Let op! Dit is je 
toegangsbewijs, zonder flyer kun je niet deelnemen aan de geheime opdracht! 

v De teamnummers 1 tot en met 19 worden om 19.45 uur verwacht.
v De teamnummers 20 tot en met 39 worden om 20.30 uur verwacht.
v De teamnummers 40 tot en met 59 worden om 21.15 uur verwacht.
v De teamnummers 60 tot en met 75 worden om 22.00 uur verwacht.

Te laat aanwezig betekent dat jullie team geen punten krijgt voor deze categorie. 

1. Witte geit 11. (tap)Kraan

2. Opgezette fazant 12. Kaars

3. Pak hagelslag 13. Tasje Beerse Kwizz

4. Zak aardappelen 14. Messenblok

5. Koptelefoon 15. Printer

6. Weegschaal 16. Lid van de organisatie

7. Poef 17. WC pot

8. Waterkoker 18. Microfoon

9. Klok 19. Kinderfiets

10. Stoel 20. Afwasmiddel
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            sponsoren 

HIMBERGEN
HONDENBROK

®

www.himbergenvogelvoeders.nl

Coaching & Project management

Empower You Sandra Bijl
06 51 899 589

sandra@live-your-choice.com
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