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Goedenavond!

Succes allemaal!
Voor jullie ligt hét enige echte kwisboek van de Nulandse Kwis. Leuk dat jullie (weer) meedoen! De tweede
editie vorig jaar was genieten; zoveel deelnemers en zoveel enthousiasme. Wij zijn meteen doorgegaan met de
voorbereidingen voor deze derde editie. Het resultaat hiervan ligt nu voor jullie. Nu is het aan jullie… Veel succes
met het maken van de Nulandse Kwis 2018! Maar voordat jullie écht gaan beginnen, lees nog even de volgende
belangrijke mededelingen door.
Dank aan al onze sponsors
Zonder de steun van onze sponsors zou er geen Nulandse Kwis zijn. Daarom een groot applaus voor al deze
bedrijven die ons initiatief een warm hart toedragen. Wie dat zijn, vinden jullie op pagina 3.
Prijsuitreiking op zaterdag 12 januari
Noteer in je agenda: zaterdag 12 januari. Tijdens deze feestelijke avond (voor iedereen die er vorig jaar bij was:
wat was het gezellig hé!) in café-zaal Kerkzicht in Nuland reiken we de prijzen uit. Weet Familie van der Biezen
hun titel te verdedigen of gaat er dit jaar een ander team met de hoofdprijs vandoor?
En wie neemt dit jaar de Rode Wissellantaarn mee naar huis? Iedereen is van harte welkom bij de prijsuitreiking.
De zaal gaat open om 20.00 uur.
Bereikbaarheid organisatie
De organisatie van de Nulandse Kwis is vanavond van 18.30 – 23.30 uur te vinden in café-zaal Kerkzicht.
Op Facebook kun je de Geheime Opdracht via een livestream gedeeltelijk volgen. En op www.nulandsekwis.nl vind
je alle beeld- en geluidsfragmenten waarbij de kwisvragen naar verwezen wordt.
Kwisreglement en veiligheid
Daarnaast wijzen we jullie nog even extra op het kwisreglement.
Deze vind je op pagina 2. Lees het goed door, zodat je
weet welke spelregels er gelden. Tot slot: zorg goed voor je eigen
veiligheid en voor die van anderen tijdens alle buitenopdrachten.
Draag een veiligheidshestje en houd je aan de verkeersregels.
Zo, dat waren de huishoudelijke zaken. Nu snel aan de slag!
Veel kwisplezier.
Stichting Nulandse Kwis
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Kwisreglement

Kwisreglement
1.

De Nulandse Kwis bestaat uit tien categorieën van elk tien vragen. Daarnaast is er een geheime opdracht.

2.

Voor iedere vraag kun je tien punten behalen. Deze punten zijn bij sommige vragen verdeeld over subvra-		
gen. Wanneer het aantal subvragen drie of negen is, valt er één extra punt te behalen door alle subvragen 		
goed te beantwoorden. In totaal zijn er dus duizend punten te verdelen, exclusief de geheime opdracht.
Het team met de meeste punten wint.

		a. Niet of slecht leesbare antwoorden leveren geen punten op. Dit wordt door de organisatie beoordeeld
			 en staat niet ter discussie.
		b. Bij vraag 77 geeft de organisatie punten van één tot tien aan de hand van lengte. Bij vraag 44 aan de 		
			 hand van creativiteit en orginaliteit. Let op: begin op tijd aan deze opdracht.
		c. Bij de geheime opdracht krijg je te horen hoeveel punten hiermee te verdienen zijn.
		d. Bij sommige vragen moet je een foto of filmpje maken en aanleveren bij de organisatie. Volg hiervoor
			 expliciet de werkwijze op zoals bij de vraag is genoemd.
		e. Elke 10de vraag is een buitenvraag. Dit geldt alleen niet bij categorie 4.
3.

Voor de beste drie deelnemende teams zijn er geldprijzen. De eerste plaats neemt ook de wisseltrofee mee 		
naar huis. De laatste plaats ontvangt als ’Beste van de Leste’ de Rode Wissellantaarn. Beide wisselbekers 		
dienen voor aanvang van de volgende kwis weer bij de organisatie ingeleverd te worden. De prijsuitreiking 		
vindt plaats tijdens de feestavond op zaterdag 12 januari 2019 in café-zaal Kerkzicht in Nuland.

4.

Het kwisboek moet ingeleverd worden tussen 23.00 en 23.30 uur bij de organisatie van de Nulandse Kwis in 		
café-zaal Kerkzicht in Nuland. Lever je het kwisboek te laat in? Dan krijgt jouw team hiervoor punten in 		
mindering. De klok van Teletekst is hierbij leidend.

5.

Bij inlevering is alleen dit kwisboek geldig (kopieën dus niet). Daarnaast moeten alle pagina’s op de juiste 		
volgorde zitten. Is dit niet het geval dan krijgt jouw team punten in mindering.

6.

De antwoorden en uitslag van de Nulandse Kwis zijn bindend en staat niet ter discussie. Bij onvoorziene
situaties waarin dit reglement niet voldoet, beslist de stichting Nulandse Kwis.

7.

Deelnemende teams dienen zich bij activiteiten buitenshuis aan alle geldende verkeersregels te houden.
Advies: zorg dat iedereen die buiten actief is goed zichtbaar is.

8.

De organisatie maakt tijdens de kwis en de feestavond foto- en filmopnames voor gebruik op de website en
social media (Facebook) van de Nulandse Kwis. Deelnemen aan de Nulandse Kwis betekent dat je hiermee 		
akkoord gaat. Geef je geen toestemming? Mail dan voor aanvang van de kwis naar info@nulandsekwis.nl.

9.

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van deelname aan de
Nulandse Kwis. Voor meer informatie zie ons AVG reglement op onze site.

10. Deelnemen aan de Nulandse Kwis betekent dat je akkoord gaat met dit reglement.
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Sponsors

De Nulandse Kwis is mede mogelijk gemaakt door:

Rudizign • Hello Bier • Van den Bosch Meubelen
Castello • Verstappen van Amelsfoort b.v.
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Categorie:

Trug noar vruuger

1
Weet jij (nog) wie deze
Nulandse burgemeesters zijn?
Noteer de achternamen.
A. Godefridus
...............................................
Heereveld...................

B. Ger
...............................................
van Oerle

......................................................

......................................................
........................................

C. Theodorus
...............................................
Theunissen...................

D. ........Hans
...............................................
Netten.

......................................................

......................................................
......................................

.........

.......

E. ........Lambertus
...............................................
van erp......
......................................................
...............................................

2
Iedereen heeft wel eens een
ansichtkaart gestuurd. Ook in
Nuland zijn er in de loop van
de jaren vele verschillende
kaarten te koop geweest.
Welke straatnaam stond
er op de volgende
ansichtkaarten?

C. ..Molenstraat..
...............................................
......................................................
........................................

.......

A.Duyn
en Daelseweg
...............................................
........................................
...............................................
......................................................

.......

B. ...Kerkstraat
...............................................
....................................
......................................................
...........

D. .......Singel........................................
...............................................

E. ....Vladerackenstraat................
...............................................

......................................................
...............................................

......................................................

Categorie:

Trug noar vruuger
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A.

Het was maar een kleine ruimte waarin Kee van
Rooy haar snoepgoed verkocht. Toch kende
iedereen die in de jaren zestig en zeventig
opgroeide in Nuland het snoepwinkeltje bij café
‘Kerkzicht’. De woorden ‘Snuupke Keinje’ bracht
men dan ook meteen in verband met Kee.

B.

C.

D.

Hiernaast een vijftal foto’s van snoepgoed, wij
zoeken de juiste benaming van het snoepgoed!
A. Manna,
gepofte rijst/plofrijst
B. Boterbabbelaars,
Dutch butter candy,
...............................................
...............................................
......................................................
of rijstsnoepjes.

......................................................
roomboterwafels of boterwafeltjes

.Stroopsoldaatje..
............................................... E. ...............................................
C. ...............................................
...3-Musketiers. / Curly Wurly D. .....(chocolade)Knotslollies.
......................................................

...................................................... ......................................................

E.

Categorie:

Trug noar vruuger

5

Bankovervallen is iets van vruuger en nu, maar dit jaar vond de grootste
kraak ooit in Nederland plaats. De bankovervallers waren niet over één nacht
ijs gegaan. Alles was heel precies uitgedacht en de buit was dan ook heel
groot. Hieronder staan een aantal vragen over bankovervallen van vruuger
en nu. Wat weten jullie ervan?
A. Het verzet overviel een bank en maakte ruim 46 miljoen gulden buit.
Hoe werd de buit vervoerd?
........................................................................................................
13 kisten en/of vrachtwagen
B. Wie was de leider van dit verzet?
........................................................................................................
Derk Smoes
C. In welke plaats viel de eerste dode bij een bankoverval?
........................................................................................................
Amsterdam
D. Hoeveel kluisjes had de Rabobank in Oudenbosch?
........................................................................................................
(ongeveer) 600 Kluisjes
E. Wanneer was de première van de film Bankier van het verzet?
........................................................................................................
8 maart 2018
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Deze foto is gemaakt binnen onze gemeentegrenzen.
A. In welke plaats bevindt zich deze gevel?
..........................................................................
................’s-Hertogenbosch .....
B. Op welk adres bevindt zich deze gevel?
..........................................................................
......Hinthamerstraat 94 .....
C. Welke vereniging (we zoeken de volledige naam)
zit in dit gebouw gevestigd?
..........................................................................
.......Illustere Lieve Vrouwe Broederschap .......
D. Hoe wordt de vereniging in de
volksmond ook wel genoemd?
.....In de volksmond
..........................................................................
de Zwanenbroederschap genoemd ......
E. Hoeveel jaar bestaat de vereniging dit jaar (in 2018)?
..........................................................................
...........In 1318 opgericht dus 700 jaar........

Categorie:

Trug noar vruuger
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Onderstaande plaats kent historisch gezien een overeenkomst met een
stad als Nijmegen. In deze plaatsen spelen zich namelijk
bekende, traditionele volksverhalen oftewel sagen af.

A. Wat is de naam van de plaats
die jullie op de foto zien?
..............................................................
..........Stavoren.................
B. Welk traditioneel volksverhaal of
sage hoort er bij deze plaats?
..............................................................
...Het
vrouwtje van Stavoren......
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In de binnenstad van ’s-Hertogenbosch staan veel mooie huizen die al rond 1250
gebouwd werden. De Afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft veel
van deze huizen in 3D nagemaakt en online staan op de site:
s-hertogenboschopdekaart.nl. In het filmpje is één van deze reconstructies te zien.
Dit huis heeft de tand des tijds niet doorstaan.
A. Wat is de naam van dit huis?			

..............................................................
..Het
Hooghuis/Het Hooghuys............

B. Welke, ook voor Nuland bekende,
familie woonde na 1476 in dit huis?			

..............................................................
...(Familie)
Van Vladeracken.............

C. Een vestiging van welk merk onderging
in 2016 hetzelfde lot als dit huis in 1626? 		

..............................................................
....(Een
pand van de) Pearle.............

Categorie:

Trug noar vruuger

9
Vruuger had je echte hondenbanen: werk waarvan een groot
deel van de mensen niet blij werd om dat te doen.
Toch moest ook dat werk gebeuren.
Hoe werden deze hondenbanen/beroepen die bij
onderstaande foto’s horen genoemd?

A. ...............................................
......Rattenvanger.....

B. .......Luchtwachter.........
...............................................

......................................................

......................................................

Lantaarnopsteker
C. ................................................

Reetveger
D. ...............................................

E. ...............................................
..Porder/wekker../ aanzeggen..............

......................................................
of Lantaarnaansteker

......................................................

......................................................

Categorie:

Trug noar vruuger
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Dit jaar zijn de ommetjes in een nieuw jasje
gestoken. In juli zijn deze opnieuw geopend.
Op elk bord staat een blik op de geschiedenis
van Nuland. In de Duyn en Daelseweg vind je
meerdere borden.
Hoeveel van deze borden staan er in deze
straat?
.......6....
...............

Buitenvraag

Categorie:

Wondere Wereld
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De boeken van Harry Potter nemen je mee naar een wonderlijke
fantasiewereld. De boeken worden gelezen door alle leeftijden.
Hieronder staan verschillende beginzinnen van hoofdstukken uit het
laatste deel: ‘Harry Potter en de relieken van de dood’
Vind bij de vijf openingszinnen de juiste hoofdstukken.
Noteer het hoofdstuknummer en de titel.

A. “De volgende ochtend vroeg, nog voor de anderen wakker waren,
verliet Harry de tent en zocht in het bos naar de oudste, knoestigste
en meest onverwoestbare boom die hij kon vinden”.
................................................
Hoofdstuk
15;
De wraak van de kobold
B. “De twee mannen verschenen uit het niets,
................................................
slechts enkele meters van elkaar verwijderd,
................................................
Hoofdstuk
1;
op een smal, maanverlicht weggetje”.
De Heer van het duister regeert
................................................
C. “Zodra haar vinger het Duistere Teken raakte,
................................................
Hoofdstuk
30;
begon Harry’s litteken verschrikkelijk te branden”.
Het vertrek van Servus Sneep
................................................
D. “Als Knijster kon ontsnappen uit een meer vol
................................................
Hoofdstuk
11;
Necroten, zou het waarschijnlijk hoogstens een paar uur
De omkoop
duren voor hij Levenius te pakken had, dacht Harry”.
................................................
Hoofdstuk 2;
................................................
in memoriam
................................................

E. “Harry Bloedde”.

Categorie:

Wondere Wereld
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Er is haast geen mooiere, wondere wereld in Nederland dan de
Efteling. Het zijn vaak niet alleen de attracties die je in een wondere
wereld brengen, maar al tijdens het wachten waan je je in een
sprookje. Wij stonden ook te wachten bij een aantal attracties in het
park en hebben onderstaande foto’s genomen vanuit een wachtrij.
Bij welke attractie stonden wij te wachten?

A.

B.

C.

B. ..........Piraña.......
...............................................

C. ............Villa
...............................................
Volta..........

.....................................................

.....................................................

.....................................................

D. ........PandaDroom............
...............................................

E. ..........Joris
...............................................
en de Draak......

.....................................................

.....................................................

Wat is het nieuws achter deze foto?

..Het terug roepen van Volkswagens
......................................................
(wegens sjoemelsoftware of dieselschandaal)
......................................................
B.
Waar is deze foto gemaakt?
C.

E.

A. ........Monsieur
...............................................
Cannibale.....

14
A.

D.

......Californische Victorville.....
......................................................
En waarom is er gekozen voor deze locatie?
......................................................
...Het
klimaat (voorkomt roestvorming) .....

Categorie:

Wondere Wereld
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Dit jaar werd met medewerking van Radio 2 de eerste zaaimarathon gehouden
op 19 april. Dit werd georganiseerd om de bijenstand weer op te krikken.
Wij besparen jullie flauwe grappen over zaad en vragen om het potje in
jullie ‘Nulandse Kwis goodiebag’ te pakken. In het potje zitten namelijk vijf
verschillende zaadjes. Van welke bermplanten hebben wij de zaadjes gespaard.
We zoeken de Nederlandse benaming.
A. ........................................................................................
...Gras....................................
B. ........................................................................................
...........Zuring..........................................
C.
........................Herderstasje.............................................
........................................................................................
D......................Paardenbloem.........................................
........................................................................................
.......
E. ........................................................................................
Papaver / Klaproos./ witbol.................................
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Allemaal kijken we weleens naar boven: overdag als het licht is naar de
blauwe wolken hemel en ’s nachts bij helder weer naar de sterren of de maan.
En dat is best ver kijken zo met het blote oog. Met een sterker oog dan die
van ons worden prachtige beelden waargenomen. En vice versa, want er
wordt ook weleens terugkeken naar onze planeet.
Kunnen jullie de vragen over onderstaande afbeeldingen
beantwoorden?
A.
B.

Deze partij wolken (gassen) zijn prachtig gefotografeerd. Ze hebben 		
aan deze foto een naam gegeven. Wat is de titel van deze afbeelding?
Welke rivier zien we hier vanuit de ruimte op onze aarde?

A.
B.

A. .................................................
Mystic Mountain
.....................................................

B. ...De
...............................................
Nijl.............
.....................................................
........................

Categorie:

Wondere Wereld
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A.

Een groot deel van onze wondere planeet bestaat uit water. Hier is
dus genoeg ruimte voor allerlei soorten leven.
Hieronder vind je twee levensvormen.
Weten jullie de Nederlandse benaming van deze dieren?

................................................
......Portugees
Oorlogsschip..
................................................
........Physalia Physalis........

B.

................................................
.....Japanse
Spinkrab...........

B.

A.

................................................
......Japanese Reuzenkrab......
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Wondere Wereld
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Iedere Europese stad of land heeft zijn eigen wonderlijke
tradities, feesten, eten en drinken, gebouwen, ligging en
landschappen. Onderstaande tekeningen, afkomstig uit een
boek voor kinderen, geven deze bijzonderheden weer.
Naar welke Europese landen zijn wij op zoek?

A. ..............Letland..........
...............................................

B. ..Bosnië
...............................................
en Herzegovina. ..

......................................................

......................................................

C. ........Spanje...........................
...............................................

D. .......Denemarken..........
...............................................

E. ......San
...............................................
Marino..........

......................................................

......................................................

......................................................

Categorie:

Wondere Wereld
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NULANDSE
STREET ART
Street art: de een vindt het kunst de ander vindt er niets aan!
Op welk adres in Nuland (straatnaam en huisnummer) bevinden
zich onderstaande afbeeldingen?
Zet ze ook in de juiste volgorde van links naar rechts gezien.
A.

B.

Adres: ...Heeseind
............................
48.

C.

D.

Volgorde:...........-...........-...........-..........
..b........d....-.....a....-....c....

Buitenvraag

Categorie:

BN’ers
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Ooit was dit een veelbesproken foto.
Wie zijn deze dames op de foto?
Prinses Beatrix
Majoor (Alida) Bosshardt

.......................................................

Ebert Dollevoet deed al tien keer mee met de
Dakar rally. Helaas haalde hij nooit de finish.

22

A.

In welk jaar reed hij Dakar voor de eerste keer?

B.

......................................................
...........2003.......................
Hoeveel keer reed hij mee op een motor?

C.

......................................................
.4
x motor ( en 6 x auto )...............
Wie was het vaakst zijn navigator?

......................................................
.Marcel
Snijders.................
Wat had hij gebroken bij zijn eerste deelname,
B. ..........Piraña.......
.......strijd
C. ............Villa
Volta..........
waardoor hij de
moest staken?
D.

..............................................

.....................................................

......................................................
Elleboog./ arm .....................
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A.

Iedereen ziet ons wel eens lopen door ons mooie Nuland.
Weten jullie de achternaam van ons baasje?
C.

D.

E.

B.

A. ...Fam.
................................
Kusters.....
...............................

B. ................................
..Fam Maas
. C. ................................
..Fam van Wanrooy
...............................

...............................

D. ....Fam.
................................
Steennis ....

E. ...Fam.
................................
Dirks..

................................

...............................

Categorie:
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De stemmen van Bekende Nederlanders komen
vaak bekend voor als je ze hoort.

Zijn ze nog wel zo herkenbaar als deze stemmen zijn vertraagd?
Noem de voor- én achternaam van de vijf BN’ers die vertraagd te horen zijn.
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A.

......................................................................
......Douwe
Bob............................

B.

......................................................................
.....Twan
Huys..............................

C.

......................................................................
.....Ryanne
van Dorst.............................

D.

......................................................................
.....Beau
van Erven Dorens........................

E.

......................................................................
.....Linda
de Mol...........................
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A. ....Isa
...............................................
Hoes (actrice) .......

B. ..Douwe
...............................................
Bob (zanger) .....

.....................................................

.....................................................
...............................................

Ook de Nulandse Kwis
wordt genderneutraal. Na de
vrouwelijke rondingen van het
eerste jaar en de mannenogen
tijdens onze tweede editie dit
jaar: tatoeages. Deze plaatjes
pronken op het lichaam van
zowel mannen als vrouwen met
een carrière in de spotlight.
Weet jij van wie onderstaande
tatoeages zijn?
(Voor- en achternaam)

Danielle Damhuis
C. ...............................................

D. ..Johhny
...............................................
de Mol (presentator).......

E. ................................................
Arie Boomsma (presentator) ....

(Temptation Island).
.....................................................

.....................................................

.....................................................
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A.

De leden van de organisatie van de Nulandse Kwis beginnen
langzaamaan Bekende Nulanders te worden. Jullie kennen ons
zoals wij er nu uit zien. Ongelofelijk maar waar: wij zijn ook ooit jong
geweest. Wie herkent ons uit onze kinderfoto’s?
Graag voor- en achternaam vermelden.
B.
F.

E.
C.
D.
G.

H
A.

......................................................................
.........Daniëlle van der Veeken

B.

......................................................................
.....Heidi.van der Donk.........

C.

......................................................................
.Jacomijn.Stouten.......................

D.

......................................................................
......John.Gabriëls

E.

......................................................................
.....Laura..Verputten..............................

F.

......................................................................
.....Maarten.van der Heijden....................

G.

......................................................................
......Marion.Korsten......................

H.

......................................................................
....Nadie..Pittens.........................

I.

......................................................................
...Niels.Sommers...............................

J.

......................................................................
..Thijs.Kappen..................................

I.

J.
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Welke twee Nulanders zagen live dat in mei 2018 een
Frans gezin doodleuk bij de cheeta’s uitstapten en haalden hiermee een
interview in de Telegraaf?
Noem van allebei de voor- en achternaam.

A. ....................................................................
Stijn van der Donk.............
B. ....................................................................
Annelies Klaren...........

28

Veel tv-programma’s hebben naast een presentator ook een
medepresentator, panelleden of assistente. De presentator kennen we
vaak wel, maar we zijn benieuwd of jullie kennis nog wat verder reikt.
A.

Nevenstaand duo presenteerde in de 		
jaren zeventig een quiz. Wat is de naam van
de presentatrice op deze foto?
......................................................
..........Judith
Bosch...........

B.

In de jaren tachtig kwam er een quiz op tv 		
met een vast driekoppig panel. Wat is de 		
naam van dit panellid?
......................................................
.......Lous
Haasdijk................

C.

In de jaren negentig werd er een spelquiz 		
gepresenteerd door de man op de foto, 		
maar wat is de naam van zijn assistente?
......................................................
.........Cindy
Pielstroom..................
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Afgelopen jaar hebben Adrie en Carla van Roosmalen de
ovenhandschoenen aan de kant gelegd. Na jaren dag en nacht
gewerkt te hebben, vonden ze het wel mooi geweest. Tot vreugde van
vele Nulanders is er een opvolger gevonden: Dennis Schoenmakers.
Wetende dat een dorp als Nuland zonder bakker echt zonde zou zijn.
Samen met Carla en Adrie hebben wij drie vragen bedacht voor jullie.
A. In welk jaar bestond bakkerij van Roosmalen 25 jaar?
....................................................................
..............2013.......................
B. In al die jaren dat ze in Nuland de winkel hadden, maakten zij gebruik
van vaste krachten, maar ook van een aantal weekendhulpen. Waren het
meer of minder verschillende weekendhulpen dan het aantal jaren dat ze
de bakkerszaak hadden?
....................................................................
...............Meer.........................
C. Op welke dag bakte Adrie voor het laatst brood in de bakkerij in
Nuland?
....................................................................
...............19 -2018......vrijdag op zaterdag............
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De bekendste Nulanders zijn toch wel zeker de familie Van der
Valk. Hun hotel blijft nu nog steeds in beweging. Dit jaar is er
een “Gran Casino” aan toegevoegd. Hiervoor heeft men aan
de voorzijde van het Hotel een entree gemaakt voor het
“Gran Casino”. Bij de entree vind je een waterfontein.

Tegen de avond zien jullie verschillende kleuren.
Welke kleuren komen er voorbij in de fontein?
..........
geel/wit oranje
................................
Rood, groen, blauw,
................................

Buitenvraag

Categorie:

Breinbrekers

31

Kleine Daan staat met zijn vader Theo, opa Albert en oma
Lies bij een sluisje in de Tweede Wetering. Het is donker en
de brug is kapot. Toch moeten ze over de sluis naar de overkant.
Omdat hetOmdat
viertal maar
het viertal
één zaklamp
maar éénbijzaklamp
heeft, moeten
bij heeft,
ze per tweetal over de sluis
moeten
heen, ze
waarna
per tweetal
er éénover
terugdemoet
sluisom
heen,
de zaklamp weer
waarna er één terug moet
terug
om te
debrengen.
zaklamp weer terug te brengen.
Door het leeftijdsverschil lopen de vier op verschillende tempo’s: de jonge
Daan huppelt in een minuut naar de overkant, de iets bedachtzamere
Theo
Theodoet
doeterertwee
tweeminuten
minutenover,
over,de
dehoogbejaarde
hoogbejaardeAlbert
Alberten
enLies
Liesdoen
doener
respectievelijk
er respectievelijk
vier vier
en zes
en minuten
zes minuten
over.over.
De snelheid
De snelheid
waarmee
waarmee
de overde
oversteek
steek gemaakt
gemaakt
wordt,
wordt,
wordt
wordt
bepaald
bepaald
doordoor
de langzaamste
de langzaamste
(Daan
(Daan
en
enAlbert
Albertdoen
doenererdus
dusvier
vierminuten
minutenover).
over).
In hoeveel minuten is iedereen het snelst aan de overkant?
...13
.................
minuten.....
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Zoek de woorden die bij de volgende omschrijvingen horen in de puzzel.
De overgebleven letters vormen samen een nieuw woord.

f

l

o

w

e

r

p

o

w

e

r

1. Studio in Londen waar de Beatles hun songs opnamen. (5,4)

18. Zanger-gitarist van nr. 4 die de sitar introduceerde. (8)

2. Amerikaanse componist van 52 top-40 hits. (9)

19. Waren te vinden in o.a. de ‘Muziek Expres’. (9)

3. Nieuw centrum van de woonkamer door de komst van de tv. (8)

20. President van de VS 1961-1963. (7)

4. Meest invloedrijke band uit de muziekgeschiedenis. (7)

21. Vooral voor caravans kwam hier veel vraag naar. (8)

5. Hippies/Nozems/Provo’s. (8)

22. Vredesactivist/Hippie/Muzikant. (6)

6. Afrikaans land met burgeroorlog 1967-1970. (6)

23. De Engelse Mary Quant heeft dit mode-item bedacht. (7)

7. Eric Clapton zorgde mede voor een opleving van deze muziek. (5)

24. Geruchtmakend was die in de villa van filmregisseur Polanski. (5)

8. Brak door met het album ‘Blonde on Blonde’. (3,5)

25. Afro-Amerikaanse singer-songwriter en pianiste. (4,6)

9. Onze premier van 14-04-1965 tot 22-11-1966. (4)

26. Kinderprogramma met o.a. Willem Nijholt en Rob de Nijs. (6)

10. Legendarische band: …, Stills, Nash & Young. (6)

27. … Starr, drummer van nr. 4. (5)

11. Hippies die overlast veroorzaakte in centrum Amsterdam. (10)

28. Door de Britse ‘Merseybeat’ werd deze bekend. (4)

12. Voor deze puzzel won deze Ierse het Songfestival net te laat… (4)

29. Schoeisel dat destijds populair werd. (8)

13. Het Britse antwoord op nr. 8 had veel hippiefans. ( 7)

30. Queen of Rock ’n Roll, bestverkopende rockartiest. (4,6)

14. Tv-serie in zwart-wit met Rutger Hauer. (6)

31. Mijnwerkerszoon uit Wales, wereldster en sekssymbool. (3,5)

15 Wereldwijde nummer-1 hit uit 1970 van nr. 4. (3,4)

32. Communistische verzets- en guerrillagroep uit Zuid-Vietnam. (8)

16. Deden veel fans als de oog in oog kwamen met hun idolen. (6)

33. Japanse echtgenote van nr. 22. (4,3)

17. Hippie-musical die in 1967 in première ging. (4)
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2
3

5

A. ..........
10...

Het middelste getal in deze cijfervierkanten krijgen jullie door op
een bepaalde manier te rekenen met de andere vier getallen.
Welk getal hoort er op de plek van het vraagteken?

7

9

1

4

5

10

2
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?

10

11

6

6

7

9
B. ..........
11

3

1

8

7

6

10

3

5

?

5

4
5

3
5

11

C. ..........
20

1

1

2

2

4

5

10

1

?

22

3
5

2

Herkennen jullie deze breinbreker nog? Ook dit jaar weer puzzels uit het
televisieprogramma ‘De slimste mens?’. Natuurlijk zijn wij wel zo slim om
op zoek te gaan naar nieuwe trefwoorden. In elke puzzel zitten drie verbanden verstopt die ieder worden omschreven door vier trefwoorden.
Noteer de drie verbanden per puzzel.

1.

.......................................
.......Vet...............

2.

.......................................
.......Massage....................

3.

.......................................
.......Veeg...............

1.

.......................................
.......Staan.............

2.

.......................................
.....
Pijn..................

3.

.......................................
......Stam...............

1.

.......................................
.......Feit..............

2.

.......................................
.......Kas.................

3.

.......................................
......Scherm...................

Plantje		
Uit de pan
Zwaarlijvig 		
		
Happy Ending?
Salon 		
Helle
Voet			Thaise
Voet			
Thaise

Boom			Geen centje
Op instorten
instorten		
Cel
Jaap			
Jaap			Verdriet
Verdriet
Boompit		
Boompit		
Te woord

Strafbaar		 Glazen gebouw
Strafbaar		
Tekort 		
Wind
Oog			Gegeven
Oog			
Gegeven
Vaststaand		
Coulissen

Hot stone
Teken
Frituur
Gaaf!

Tribune
En moeite
Op de uitkijk
Vader

Beeld
Dus geen fictie
Het tweede
Broei
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Wij hebben een vijftal cijferrijen in een bepaalde logische volgorde gezet.
Kunnen jullie de logica ontdekken en zeggen welk getal er op de plaats
van het vraagteken hoort?
A.
1-3-2-4-3-? : ....5....
...............
B.

1-1-2-3-5-?

: ....8.....
...............

C.

7-4-6-3-5-?

: ....2....
...............

D.

9-2-7-5-2-?

: ...
...............
3.....

E.

3-8-4-9-5-?

: ...10.....
...............

36
Wat is de uitkomst van de volgende rekensom? We gaan uit van 28-12-2018.
A.

De voetbalplaatjes van Familie van der Sangen uit de Molenstraat mag je 		
wel heel vaak plakken in het Nulandia boek. Elk voetbalplaatje heeft 			
een eigen nummer. Tel deze nummers van alle plaatjes van deze familie bij
elkaar op.

B.

Tel alle leeftijden van de organisatie van de Nulandse Kwis bij elkaar op. 		
Haal deze leeftijden af van de uitkomst van antwoord a.

C.

Tel hierbij de leeftijd van pastoor Verbakel erbij op.

D.

Trek hier de leeftijd van Märel Bijveld af toen ze voor de eerste keer live op
tv kwam bij The Voice of Holland.

						.....................
.2420
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“Goeiemorrege!” Zo kennen veel mensen uit Brabant weerman Johan
Verschuuren. Gevolgd door een praatje over zon, sneeuw, regen, mist, etc. en
natuurlijk altijd zijn beroemde en beruchte weerspreuk. Johan Verschuuren was
jarenlang “de weerman” van Omroep Brabant.
De ouderen onder ons zullen hem nog wel kennen.
Thuis in het Nieuws ging ook eens bij hem op bezoek en kwam terug met een
aantal weerspreuken. Bij de weerspreuken komt vaak de naam van een Heilige
voor. Hieronder staan een aantal weerspreuken en nu is het aan jullie:
over welke specifieke datum gaat de spreuk?

A.

Sint Jacobus zonneschijn, voorspelt de winter fijn.
...............................................
.......25
juli.....................

B.

Op Sint Laurentius een regenvlaag, veertien dagen duurt die plaag
plaag.
...............................................
......10
augustus.......................

C.

Is het mooi weer op Eustáquio van Lieshout, dan wordt het de hele maand daarop
niet koud.
...............................................
.......30
augustus...............

D.

Regent het op Sint Jans Onthoofding, dan komen de noten in het geding.
...............................................
......29
augustus...............

E.

Is het schoon op Sint Giel, dan blijft het dat tot Sint Michiel. (hier 2 data noemen).
...............................................
.....1
september / 29 september.............
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A. Wat is het onderste kenteken?

B. Zoek de vijf even lange
meisjesnamen die door opeenvolgende
vakjes worden gevormd.
(schuin is niet opeenvolgend) Gebruik
elke letter maar 1 keer.

B.
A. ...33
...........................
IHA 62...

39

..............................................
..Heidi,
Diana, Lucia...
..............................................
...Maria
en Alice.........

De ene BN’er vindt het fijn om zijn gezin zo veel mogelijk buiten de
publiciteit te houden. De ander pronkt er maar al te graag mee. Hieronder
staan een aantal bekende gezinnen door elkaar gehusseld.
Zet de juiste familieleden bij elkaar en noem de ouders als eerste
(achternaam is niet nodig).

Annemarie - Bo - Emma - Kiki - Jesse - Michael - Kas - Simon - Barry - Joe
Valerie - Alec – David - Toby - Leontien - Levi - Floor - Edwin - Irene
Laut - Indy - Edwin - Stephan - Gabriella - Paul - Jochem - Anouk - Rosalie - Lynn - Roel
Marloes - Max - Boaz - Richard - Henkjan - Petra - Tijn - Annemarie - Daphne
1. Henkjan
..............................................................
(Smits) – Petra – Floor – Valerie

6. Edwin
..............................................................
(van de Sar) – Annemarie – Joe – Lynn

2. Anouk
..............................................................
(Smulders) – Edwin – Max – Bo

7. Richard
..............................................................
(Krajicek) – Daphne – Emma -Alec

3. Simon
..............................................................
(Keizer) – Annemarie – Kiki

8. Leontien
..............................................................
(van Moorsel) – Michael – Indy

4. Irene
..............................................................
(Moors) – Barry – Rosalie – Tijn

9. Jochem
..............................................................
(van Gelder) – Gabriella – David – Levi
– Jesse
5. Roel..............................................................
(van Velzen) – Marloes – Laut – Boaz 10. Paul
..............................................................
(de Leeuw) – Stephan -Toby – Kas
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De laatste jaren is door zebrapaden aan te leggen ons mooie
Nuland verkeersveiliger geworden. Althans dat hopen wij.
Weten jullie hoeveel witte strepen alle zebrapaden in Nuland samen hebben?
Duyn en Daelseweg: vijf witte strepen
vijf witte strepen................
................................
Zandstraat:
................................
Prins Bernhardplein: vijf witte strepen
Pelgrimstraat: zes witte strepen
Schoolstraat: zes witte strepen
Dorpstraat: vier + zes + vier witte strepen
Totaal 41 witte strepen

Buitenvraag
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Van ieder team dient er één persoon (16+) om 21.55u bij de
hoofdingang van de kerk te staan. De deur sluit vervolgens om
22.00u. Deze opdracht duurt circa 10 minuten.
Tip: neem pen en papier mee.
Regel: er mag géén mobiel gebruikt worden!

...............................
A:
Midden in de winternacht
A: ................................
...............................
B:
Stille nacht
B: ................................
...............................
C:
Wham: Last Christmas
C: ................................
...............................
about Christmas time
................................
D: Bryan
Adams: Something
...............................
and wine
E: ................................
Cliff Richard: Mistletoe

Buitenvraag
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Liedjes kunnen door van alles geïnspireerd zijn: de liefde, verdriet,
boosheid of de tijd van het jaar.
Daarom worden maanden ook regelmatig gebruikt in liedjes. Soms
zitten ze in de titel en soms worden ze in het nummer vernoemd.
Luister naar deze maandcompilatie via de volgende link en zet het
juiste fragment nummer bij de juiste maand.
nulandsekwis.nl/vragen, Nr 42

Januari		 ....4..
..........

Juli			..........
Juli			..1....

Februari		 ....9...
..........

Augustus		

..........
..6....

Maart			..........
Maart			...2...

September		

..........
..11.

April			..........
April			..8...

Oktober		 ..12...
..........

Mei			..........
Mei			..10...

November		

..........
...5...

Juni			..........
Juni			..7...

December		

..........
...3...

43
Zo komt jan splinter door de winter
A: ...............................................................
Ook het donkerste uur heeft maar zestig minuten
B: ...............................................................
Ik ben Sinterklaas niet
C: ...............................................................
sneeuw op het dak dan de pannen eraf
D: Beter
...............................................................
kent geen tijd
E: Gezelligheid
...............................................................

Spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen
zijn een weerspiegeling van de Nederlandse
geschiedenis. Vaak zijn ze een uiting
van volkswijsheid en ervaring. Hieronder
staan tien spreekwoorden, gezegden en
uitdrukkingen die (enigszins) met de maand
december te maken hebben. We hebben
wel de klinkers weggelaten.
Naar welke spreekwoorden, gezegden of
uitdrukkingen zijn we op zoek?

A. zkmtjnsplntrdrdwntr
B. khtdnkrstrhftmrzstgmntn
leven is een geschenk, maar we krijgen het niet cadeau
F: Het
...............................................................
C. kbnsntrklsnt
D. btrsnwphtdkdndpnnnrf
de drank zinkt drijven de woorden naar boven
G: Als
...............................................................
E. gzllghdkntgntd
F. htlvnsngschnkmrwkrgnhtntcd
Het
leven
is
een
feest
maar
je
moet
zelf
de
slingers
ophangen
H: ...............................................................
G. lsddrnkznktdrvndwrdnnrbvn
H. htlvnsnfstmrjmtzlfdslngrsphngn
December zacht en dikwijls regen geeft weinig hoop op rijke zegen I. dcmbrzchtndkwlsrgngftwnghpprkzgn
I: ...............................................................
J. nglngdldhbbn
Engelengeduld hebben
J: ...............................................................
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Ieder jaar in december is het weer zover. Tijdens de Kerstdagen vergeet de familie
van Kevin hem mee te nemen op vakantie. Hij is dan een paar dagen: Home Alone!
In de gelijknamige film zie je welke avonturen Kevin beleeft als hij alleen thuis is.
Hieronder staan vier afbeeldingen uit Home Alone.
Kies een van onderstaande afbeeldingen uit, trek alles uit de kast en maak de
gekozen afbeelding zo goed mogelijk na.
Stuur de foto met je teamnaam en teamnummer voor 23:30 uur op naar het
WhatsApp-nummer van de organisatie: 06-11507892.
Natuurlijk mag hij op Facebook gezet worden, toch?
(Deze foto’s kunnen geplaatst worden op Facebook of gebruikt worden tijdens de feestavond.
Hebben jullie dit liever niet? Vermeld dit bij het versturen van de foto)
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In december wordt er overal kerst gevierd, maar elk land doet dit op zijn
eigen manier. Beantwoord de vragen in de kruiswoordpuzzel. De woorden
die in het gele gedeelte ontstaat, vind je vrijwel overal ter wereld terug
tijdens het Kerstfeest. Puzzel ze!

A
B
C
D
E
F
G
H
I

In welk land vinden we vaak een poepend mannetje in de kerststal?
In veel landen wordt een tak aan het plafond gehangen. Als je onder de tak gaat staan, 		
mag je door iedereen zonder pardon gekust worden. Hoe noemen wij deze tak?
In welk land versieren ze de kerstboom griezelig met spinnenwebben?
De Duitse kerstmarkten liggen er vol mee: hartjes met een leuke tekst erop. Hoe worden
deze hartjes in Duitsland genoemd?
In Bulgarije gaan jonge mannen dansend de huizen langs. Hoe heet deze traditie?
Welke zeevrucht wordt er in Australië veel gegeten met Kerst?
Welke stad wordt er met Kerst afgesloten om hem vrij te maken voor rolschaatsers?
In een bepaald land zingen traditiegetrouw de kinderen van één school de winnende 		
nummers van de Kerstloterij. Wat is de naam van deze school?
Welke keten wordt in Japan dankzij een reclame tijdens Kerst massaal bezocht?
Oplossing: ......................................................
.......eten en drank.......................
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Als het op 31 december één minuut voor 12 uur is, wordt er op sommige
plekken in de wereld al Oud en Nieuw gevierd. In sommige steden zijn
de indrukwekkende vuurwerkshows al begonnen om het nieuwe jaar in te
luiden. Bijgaand zie je vijf afbeeldingen van grote steden met hun vuurwerk
show. We willen weten in welke stad dit zich afspeelt. Verder willen we
weten welke stad volgens de geldende tijdzone het eerst Oud en Nieuw
viert.
Zetten jullie de vijf steden dus ook nog even in de juiste volgorde?
Dus vermeld goed welke foto (A, B, C enz.) bij welke stad hoort
en welke stad het eerste Oud en Nieuw viert.

A.

B.

C.

D.
1.

......................................................................
......E
Sydney..........................

2.

......................................................................
......D
Tokio..................................

3.

......................................................................
......B
.Moskou...................................

4.

......................................................................
......C
Athene...................................

5.

......................................................................
......A
Rotterdam....................................

47
Door de jaren heen zijn er in
december ook best wat grootheden
of talenten van ons heengegaan.
Hieronder staan vijf personen
afgebeeld die in de laatste tien
jaar in de maand december zijn
overleden.
Noem de naam/artiestennaam en
zet ze op volgorde van overlijden.
Begin met de persoon die als
eerste overleed en eindig met het
meest recente overlijden.

E.

1.

...........................
..Jeroen
Willlems.
...........................
..3-12-12....

2.

...........................
.Zsa
Zsa Gabor..
...........................
...18-12-16....

3.

...........................
.George
Micheal..
...........................
..25-12-16...

4.

...........................
.Johnny
Hallyday..
...........................
...5-12-17...

5.

...........................
.Joost
Karhof...
...........................
....27-12-17.....
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A.

Begin december is Dieuwertje Blok niet weg te denken van de
buis. Haar Sinterklaasjournaal houdt alle kinderen flink bezig.
Wat weten jullie nog van het Sinterklaasjournaal:

Wat is de naam van de jaarlijkse weerman tijdens het journaal?
...............................................
..Jan
Boeren Fluitjes / Erik Dijkstra...

B.

Welke legende/sage teisterde de stoomboot in 2015?
...............................................
......De
witte wieven.......

C.

Welke piet was in 2016 eigenlijk te klein om het pietenhuis in te mogen, maar heeft
later wel haar strepen verdiend?
...............................................
..........Pietje
Puk.......

D.

Wie speelde de piet op naastgelegen foto?
...............................................
............John
Jones........

E.

In 2017 was er een meisje dat een pop met krullen in haar haar in haar schoen 		
had ontvangen. Van wie was dit de dochter?
...............................................
..............Daan
Schuurmans..........

49
In Nederland wordt Sinterklaas nog altijd feestelijk
onthaald. In de ene stad groter en gekker dan in de
andere. Zo is er ook een stad die zo groot uitpakt dat er
zelfs carnavalsverenigingen mee lopen. Een Nulandse
carnavalsvereniging is er ook al een aantal keer gespot
tijdens deze intocht.
In welke stad is dit?

......................................
....Amersfoort......

Categorie:

December

50
In de donkere dagen rond Kerst zorgen een aantal Nulanders voor wat extra Verlichting. In 2017 hebben wij
een rondje langs de versieringen gedaan.
Op welke adressen (straat en huisnummer) kwamen
wij onderstaande verlichting tegen?
A.
A.

Haverstraat
............................................................
5

B.

Korenbloemstraat
............................................................
11

C.

Raadhuisstraat
............................................................
18

D.

Heiweg
............................................................
35

E.

............................................................
Zomerdijk 60

B.

C.

D.

E.

Buitenvraag

Categorie:

Sport & Spel
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Een potje toepen, pokeren of rikken. Kaarten is immens populair
gebleven. Rikken is een kaartspel dat vooral in Brabant wordt
gespeeld. Dit wordt echter steeds minder. Niet iedereen snapt het
(redelijk) ingewikkelde spel. Op de foto staan de vier handen tijdens een potje rikken. Wat denken de spelers te gaan doen? Zet
het nummer van de hand die bij de juiste stap in het rikken hoort.
Speler 1 mag uit.
Open misère
Speler : .....4.........
................
Dit is een mooi rikje
Speler : .1.............
................
Piekje!
Speler : ....3..........
................
Ik kan hier wel mee beter rikken
Speler : .....2.........
................

Pokeren is een trend en vooral populair
onder de jeugd.
Weet je welke hand de winnende is?
...............................
..............4.........

Categorie:

Sport & Spel

Waar de gedoodverfde favoriet Nulandia 1 er niet in slaagde om
afgelopen seizoen kampioen te worden, wisten de Nulandse
dames van Nulandia VR1 dit klusje wel te klaren.
Beantwoord hierover de volgende vragen:

52
A.
A

Tegen welke club werden ze kampioen?
...................................................
.......O.S.S’20 ( O.S.S.)..............

B.
B

Wat was de uitslag?
...................................................
........1 - 6......................

C.
C

Ze konden de donderdag ervoor al kampioen worden
maar lieten het liggen. Tegen welke club was dit?
...................................................
.........HVCH...........................

D.
D

En wat was de uitslag?
...................................................
.........3-3..........................

E.
E

Dit kampioenschap zorgde voor een mooi slot van de
trainer bij Nulandia. Wat is zijn naam?
...................................................
..
Rinus Rijnbeek.............................

53

Het seizoen 2017/2018 was een mooi voetbal seizoen met veel
verrassingen in alle competities.
Noteer de specifieke voetbalgerelateerde overeenkomst:
A

Fc Twente, HSV, Hellas Verona
....................................................................
.....Gedegradeerd
in seizoen 2017/2018............

B

Nicolai Jörgensen, Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Renato Tapia
....................................................................
.....Eredivisionist
en/of op het WK .........

C

Lionel Messi, Mohamed Salah, Alireza Jahanbakhsh
....................................................................
.........Topscoorder
van de competitie.....

D

Alex Pastoor, Marcel Keizer, Frank de Boer, Erwin van de Looij
....................................................................
.Heeft
het seizoen niet afgemaakt bij hun club..........

E

Dennis Haar, Michael Reiziger, Martin Haar
....................................................................
......Trainer
van een belofte elftal (in de Jupiler League).....

Categorie:

Sport & Spel
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A.

Elke sporter krijgt vroeg of laat met blessures te maken. Soms hebben de
blessures helemaal niets te maken met de sport die ze beoefenen.
Hieronder vijf sporters die geblesseerd raakten op een speciale manier.

Welke voetballer raakte geblesseerd toen hij

A.

..............................................
....Alan
Wright.....

B.

..............................................
......Greta
Smith..................

C.

..............................................
.....Bryan
Robson.........

D.

..............................................
....Kristyna
Pliskova..........

E.

..............................................
.....Milan
Rapaic.......

ging rijden met zijn nieuwe Ferrari?
B.

Welke schaatsster blesseerde zich ernstig toen
zij feestvierde na het behalen van de zilveren
Olympische medaille?

C.

Welke voetballer blesseerde zich aan zijn teen
tijdens het wakker maken van zijn medespeler?

D.

Welke tennisster moest opgeven en verloor een
wedstrijd door een ventilator?

E.

Welke voetballer blesseerde zich aan het oog
doordat hij met de instapkaart in zijn oog prikte?

55
Tijdens de feestweek van Nulandia wegens
het 75 jaar bestaan, werd er op vrijdag 22 juni
het spelletje “koeschijten” georganiseerd. In
eerste instantie wilde het niet zo vlotten met het
schijten, maar uiteindelijk produceerde de koe
een enorme koeienvlaai welke terecht kwam op
twee aan elkaar liggende vakken.
Nu willen we weten in welke twee vakken
(nummers) deze enorme koeienvlaai terecht
kwam.
Om het niet al te moeilijk te maken bijgaand een
foto van de nummers die meededen. Kun je nog
altijd een gokje wagen!
.................................
........55
en 134.....

Categorie:

Sport & Spel
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Tom Dumoulin en Christopher Froome reden in 2018 allebei de grote rondes, de
“Giro d’Italia” en de “Tour de France”. Helaas werd Dumoulin bij allebei de koersen
tweede. Froome wist de “Giro d’Italia” te winnen en werd derde in de “Tour de
France”. Ze reden in totaal bij die tours 42 etappes over bijna 7.000 km.
Wat was het totale tijdsverschil tussen de beide mannen over deze etappes
(hierbij wordt de tijdstraf van Dumoulin meegerekend)?

.............................................................................
13 seconden in het voordeel van Froome.

Categorie:

Sport & Spel
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Veel sporters zijn echte waaghalzen. Voor sommigen kan het niet
extreem genoeg zijn. Voor deze waaghalzen worden er gelukkig
ook evenementen georganiseerd. Wat is de officiële naam van
onderstaande evenementen (plaats is niet nodig)?

A: ....Red
.........................................
Bull Crashed Ice.... B: ..Red
.........................................
Bull Knock out...

C: .....Red
.........................................
Bull Air Race....

D: Voor 1 bonus punt: wat is de grootste overeenkomst tussen deze evenementen?
..................................................................................................................
...............Red Bull / Dezelfde sponsor.........................
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Over de hele wereld vinden er jaarlijks sportevenementen
plaats. Zo ook bij de drietal foto’s welke jullie hiernaast
vinden. Op twee ervan vindt jaarlijks de finish plaats en op

A.

een ervan vindt jaarlijks de finale plaats.
Naar welke jaarlijkse sportevenementen zijn wij op zoek?

B.

C.

A.

..............................................
......Ronde
van Vlaanderen....
..............................................

B.

..............................................
......Australian
Open
..............................................

C.

..............................................
...Marathon
van Rotterdam...
..............................................

Categorie:

Sport & Spel
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Helaas, Nederland zag dit jaar geen oranje tijdens het Wereldkampioenschap
voetbal 2018 in Rusland. Wij hebben natuurlijk wel gekeken en zagen enkele
opmerkelijke verschillen tussen de spelers op het toernooi.

A. Wat was er bijzonder aan de eerste keeper van Egypte?
.Oudste speler..............
............................................................
B. Wat viel er op aan speler Roman Torres ?
.Zwaarste speler van toernooi ....
............................................................
C. Trent Alexander-Arnold was op het WK 2018 de jongste speler van Engeland,
maar door welk opmerkelijk feit kwam hij nog meer in het nieuws?
Langste achternaam op shirt./hij vroeg aan een zwangere vrouw of hij
............................................................
haar mocht neuken.......

Categorie:

Sport & Spel
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Op welk adres in Nuland (straat en huisnummer)
bevinden zich de onderstaande entree borden?
................................................................
.......Rijksweg
27 ( Julia Bar )..............

Buitenvraag

Categorie:

Beeld & Geluid
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Toen Philips het levenslicht zag was een van de eerste,
grote orders om 50.000 gloeilampen te leveren.
A. Voor welk gebouw was deze grote order?
B. Wat was de taakverdeling tussen de twee broers Philips?
A. ................................................................
De Hermitage/Winterpaleis...
B. ................................................................
Anton: verkoop/handelsgeest/koopman
................................................................
Gerard: productie/technische innovatie/onderzoek

62

Logo’s, emblemen en plaatjes: ze zijn overal en vaak herken je ze meteen.
Om het deze keer wat moeilijker te maken, hebben we alleen de omtrekken
en soms een klein deel van de binnenkant van de logo’s overgetrokken.
Herkennen jullie van welk internationaal, nationaal, klepeltionaal
bedrijf, instantie, organisatie deze logo’s zijn?
A.

A. Douwe
A
.......................................
Egberts

B.

C.

B. Lotto
B
.......................................
(Sport Italia)
C. Ermers
C
.......................................
Grondverzet
D. RDW
D
.......................................
(Rijksdienst voor Wegverkeer)
E. Nick
E
.......................................
Tielemans tegelwerken
F. ABN-Amro,
.......................................
G. Ferrari
G
.......................................

G.
H.

F.

H. Philips,
H
.......................................
I. M. .......................................
Langens gordijnen-vloerbedekking
JJ. Nickelodeon
.......................................

E.

D.

I.

J.

Categorie:

Beeld & Geluid

63

Poptopper the Final was (voorlopig) de laatste Poptopper die werd
georganiseerd door Andre, René, Tonnie en Wim. Heren nog hartstikke
bedankt, samen met jullie vrijwilligers, voor acht ontzettend leuke jaren. In
die jaren kwamen er ook altijd cryptische omschrijving op basis van foto’s
voorbij waarbij je dan moest raden wie de uitvoerende zijn en welk liedje
daarbij hoort. Wij als Nulandse Kwis hebben er nu ook voor jullie een aantal
gemaakt. We zoeken de uitvoerende: artiest(e) of bandnaam met het
daarbij behorende liedje (juiste titel).

C.

A.

B.

D.

E.

F.

I.

G.

H.

J.

A.

................................................................
...Sting
– An Englischman In New York.....

F.

B.

................................................................
.....Simple
Minds – Belfast Child.

G.. De
................................................................
Heikrekels – Waarom heb je me laten staan

C.

................................................................
Golden
Earring – When The Lady Smiles.

H.

D.

................................................................
..Red
Hot Chili Peppers – Snow (Hey Ho). I.

................................................................
....Chef
Special – Nicotine......................

E.

................................................................
..
Frans Duits & Django Wagner – In Ons Café..

J.

................................................................
...Men
At Work – Down Under..........

................................................................
....Boef
- Soufiane.............................

................................................................
...Toto
– Stop Loving You........

Categorie:

Beeld & Geluid
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Heel vroeger en zeker in het begin van de twintigste eeuw had je al zwartwit films. Die waren toen nog zonder geluid. De bekendste artiesten destijds op het witte doek waren toch zeker wel Charlie Chaplin en natuurlijk
Oliver Hardey & Stan Laurel oftewel de Dikke & de Dunne. Er waren toentertijd meerdere artiesten die aan de weg timmerden.
Geef de artiestennaam van de volgende personen hieronder:
A.

A:
A:

Mary Pickford.
...................................................

B:
B:

Mickey...................................................
Rooney.

C:

Harold...................................................
Lloyd.

D:

Pearl White.
...................................................

E:

Ben Turpin
...................................................

C.

B.

E.

D.

65
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A:

...................................................
..Het
snijden van stokbrood

Op de radio wordt weleens het
spel gespeeld “Het geluid”. Vaak
komt het geluid erg herkenbaar
voor, maar het is toch moeilijker
dan je denkt. We hebben twee
geluidsfragmenten voor jullie.

B:

...................................................
...Het
maken van gaatjes

Waarvan is het geluid?

		

met een perforator......

Categorie:

Beeld & Geluid
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Helaas wist Waylon ons maar tot de 18de plaats te brengen tijdens het
Eurovisie Songfestival.
Wat weten jullie allemaal van het songfestival?

A. Er bestaat al een aantal jaren een maximum van het aantal personen dat
op het podium mag staan per optreden tijdens het Songfestival. In welk jaar
is deze regel ingevoerd?
................................................................
1974
B. Een
Één keer werd het Songfestival in Nederland tijdens de uitzending van het
scherm gehaald, waarom?
................................................................
Vuurwerkramp Enschede
C. Hoeveel punten mag elk deelnemend land in totaal geven?
................................................................
58 punten
D. De jurk van Trijntje Oosterhuis zorgde voor veel ophef. Zij besloot hem niet
te dragen. Wie droeg deze jurk wel op tv?
................................................................
...................Edsillia Rombley...............
E. Met welk liedje was Nederland vertegenwoordigd toen Tim Douwsma de
punten van Nederland door gaf?
................................................................
......Calm after the storm.............

Categorie:

Beeld & Geluid
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Engelse liedjes vertalen naar de Nederlandse taal is vaak al een heel karwei.
Het wordt nog moeilijker als de liedtekst naar een andere vreemde taal is
vertaald. Tja, kom er dan nog maar eens achter welk liedje het is.
Hieronder enkele liedteksten.
Naar welke nummers zijn we op zoek (titel en artiest vermelden)?
We hebben de talen van deze vlaggen gebruikt.

A. Zu spät, meine Zeit ist gekommen
Schauder überliefen mich
Der Körper tut mir die ganze Zeit
weh
Auf Wiedersehen alle, ich muss
gehen
Muss euch alle zurücklassen und
mich der Wahrheit stellen
B. This is the story of a beautiful day,
when I as a little child, I wanted
happiness for the whole planet.
I wished and hoped that peace
would reign on Christmas eve
But everything remained the same
But everything remained the same
But everything remained the same
No no nothing has changed
Everything remained the same

C. Langzaom
Ik wil oe langzaom in oe nek aojemen
Laot me dingen in oe oor fluisteren
Zoda ge daoraon zult denke es ge nie mér
bé mé bent
Langzaom
Ik wil oe langzaom uitlkleje mi kusjes, m’n
handtekening zette op oewen doolhof en van
oe lichaam een mi de hand geschreven boek
maken
D. En als de wolken gaan slapen
kan men ons aan de hemel zien.
We zijn bang en zijn alleen.
God weet dat ik geen engel wil
zijn.
E. 我给我妈妈写了一封信。她住在遥远
的天堂。我把信系在风筝上，直到送
到她手上。她，我想念的她。

A.

................................................................
..Queen
- Bohemian Rapsody.....

D.

................................................................
....Rammstein
- engel....

B.

................................................................
..Les
Poppies - Non non Rien Change...... E.

................................................................
....André
Hazes - Vlieger.............

C.

Luiz Fonzie ( ft. Daddy Yankee) - 		
................................................................
Despacito....

Categorie:

Beeld & Geluid
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Elk land heeft zo zijn filmfestival(len) en de daarbij behorende
filmprijzen. Hieronder zien jullie vijf filmprijzen. Uit welk land
is de prijs afkomstig?
A.

................................................................
....Italië
(Venetië, gouden leeuw)...........

B.

................................................................
....Engeland
( BAFTA)..............

C.

................................................................
...Zwitserland
(Locarno, Gouden luipaard)

D.

................................................................
..Amerika
(Golden Raspberry Awards)

E.

................................................................
....Duitsland
(Berlijn, Gouden beer).....

A.

B.

C.
D.

E.

Categorie:

Beeld & Geluid
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‘Wie maakt dat ik niets meer lust. Wie verstoort mijn rust. Ja dat is
Peter, ja dat is Peter. Waarom doe ik alles fout. Ben ik warm of koud.
Dat komt door Peter, dat komt door Peter. Peter is mijn ideaal. Grijze
trui en rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar. Groot en knap en
achttien jaar. Peter vindt de meisjes dom. Kijkt niet naar ze om. Want
zo is Peter, want zo is Peter. Peter, Peter zie je niet. Dat ik ziek ben
van verdriet. Peter, ik ben verliefd. Peter zit in de hoogste klas. Ik wou
dat ik zo ver al was. Maar als hij dan eens naar mij keek. Was ik totaal
van streek.’
Nou dat was me vroeger het liedje wel!
Toen en nu zijn er nog voldoende personen met de naam Peter.
Herken jij ze? Wij zoeken van alle Peters de achternaam.

A.

F.

D.

C.

B.

E.

H.
G.

I.

J.

A.

................................................................
.....Boelens..(oud
burgemeester Maasd ).. F.

................................................................
......Wright................

B.

................................................................ G.
......Tosh.................................

................................................................
......Gabriel................

C.

................................................................ H.
.....Griffin.......

................................................................
......Pannekoek....................

D.

................................................................ I.
....Falk..........

................................................................
.....Maffay.................

E.

................................................................ J.
.....Stuyvesant.......

................................................................
....Sagan................

Categorie:

Beeld & Geluid
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Hoe goed letten jullie op als jullie door Nuland rijden,
fietsen of wandelen? Als je goed kijkt ontbreekt er bij
onderstaande foto’s een klein onderdeel. Wat missen
jullie op de foto?

A.

A. Onderstukje
......................................................
Z ontbreekt
B. Luchtrooster
......................................................
tussen deur en raam.
C. Vierde
......................................................
paaltje ontbreekt.
B.

C.

Buitenvraag

Categorie:

Kindertijd
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Herkennen jullie de onderstaande kinderprogramma’s?

A.
B.

D.

G.

C.

E.

F.

H.
I.

J.

A.

................................................................ F.
.....Vrijland.....................

................................................................
.....Kloontje
het reuzekind...........

B.

................................................................ G.
......Zakmes........................

................................................................
.....Belle
en Sebastian......

C.

................................................................
......Taarten
van Abel..........................
H.

................................................................
.....Spangas................

D.

................................................................ I.
......Hamtaro...............

................................................................
....Thierry
de Slingeraar......................

E.

................................................................
.....Familie
knots...................
J.

................................................................
....Villa
achterwerk...........

Categorie:

Kindertijd
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Tegenwoordig zitten de kinderen veel achter hun tablet, maar vroeger hadden we nog
echt speelgoed.
Naar welk kinderspeelgoed zijn wij op zoek?

A. Met dit speelgoed kun je kopieën maken van bijvoorbeeld krantenfoto’s. Ook kun je
van dit speelgoed een stuiterbal maken. Je kan er ook iets mee vastplakken.
Wanneer je het verwarmt, wordt het zo hard als steen en wanneer het afkoelt wordt
het weer soepel.
Ra ra wat is de naam van dit speelgoed?
...................................................................
......Silly
Putty../ kneedgum............
B. Het is een spel voor twee personen, je had een code, de losse onderdelen bestaan
in zes kleuren en je hebt een bruin speelbord. Welk spel bedoelen we?
...................................................................
......Mastermind...............
C. Van welk speelgoed is dit een onderdeel? (zie onderstaande afbeelding)
...................................................................
......Knikker/
Jodelbaan

Categorie:

Kindertijd
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De laatste jaren hebben kinderen op de basisschool vaak een vriendenboekje. Een
boekje met leuke vragen, een boekje met herinneringen dat je voor altijd wilt bewaren.
In de jaren tachtig hadden de kinderen (vooral de meisjes) vaak een poëziealbum. Een
boekje waar bijvoorbeeld een klasgenootje, nichtje of opa een versje in schreef. Wie
kent niet het aloude versje: begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach.
Wie vrolijk is in de morgen die lacht de hele dag.
Voor jullie de opdracht om een versje op rijm voor een poëziealbum te maken.
Dit handgeschreven versje moet verder aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het moet een handgeschreven gedichtje zijn en minimaal uit acht zinnen (regels)
bestaan;
Het moet de volgende woorden bevatten: meisje, lach, geven, rood,
zonneschijn, De Hoogakker.
Het versje moet opgevrolijkt worden met twee originele poëzieplaatjes;

handgeschreven versje (2 punten)
rijm (2 punten)
minimaal acht zinnen (2 punten)
Het moet de volgende woorden bevatten: meisje, lach, geven, rood,
zonneschijn, de Hoogakker (2 punten)
Het versje moet opgevrolijkt worden met twee originele
poëzieplaatjes (2 punten)

Categorie:

Kindertijd
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Vroeger was het kleinste speelgoed al goed genoeg. Verzamel onderstaand speelgoed,
stop dit in de diepvrieszak die in je ‘Nulandse Kwis goodiebag’ zit en laat dit zien
bij inlevering van jullie Kwisboek. Je krijgt twee punten per verzameld item.
Jojo
Kattenoog knikker
Duplo of Lego blokje
Troll Dolls
Klap armband

75
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Iedereen kent Bassie & Adriaan nog uit zijn kindertijd of uit de kindertijd van de kinderen.
Wat is de volledige naam van het seizoen waarin deze fragmenten voorkwamen?
Bekijk het filmpje.
A:
A.

Bassie &......................................................................................................
Adriaan en het Geheim van de Sleutel / De Nieuwe Avonturen van Bassie & Adriaan

B:
B.

Bassie......................................................................................................
& Adriaan en een Reis Vol Verassingen

C:
C.

Bassie.....................................................................................................
& Adriaan en de Huilende Professor

D:
D.

Bassie......................................................................................................
& Adriaan en de Plaaggeest / De Avonturen van Bassie & Adriaan

E:
E.

Bassie.....................................................................................................
& Adriaan en de Geheimzinnige Opdracht

Categorie:

Kindertijd
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Samen met je ouders, broertjes, zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes een bordspelletje
spelen. Onderstaand vijf foto’s van zo’n
bordspelletje.
Wij willen graag de namen weten van deze
spellen.

A.

B.
C.
D.

E.

A.

......................................................
.....Familie
poen........

B.

......................................................
....Onderuit..............

C.

......................................................
......Pim
Pam Pet.........

D.

......................................................
.....Muizenval...........

E.

......................................................
....(jeu
de ) Barricade............

77
Vroeger op school hebben we het (bijna) allemaal geleerd,
punniken! Met een klosje en een haaknaald frunniken.
Hopelijk kwam er na een tijdje een dikke sliert onder het klosje
uit. Extra knap was het wanneer de sliert uit verschillende
kleuren bestond. En wat je er dan daarna mee moest doen, is
ons nog steeds niet helemaal duidelijk. In de ‘Nulandse Kwis
goodiebag’ zit voor jullie ook een punnikklosje. Cadeautje van
de kwis, want na het uitvoeren van de opdracht mag je hem
houden. Maar eerst de opdracht:
Punnik een zo lang mogelijk koord. Hoe langer, hoe beter,
want de lengte levert punten op. De minimale lengte van
het koord is 20 cm, kortere punnikkoorden krijgen geen
punten. Ook voor creativiteit worden punten gegeven.
Inleveren: Lever jullie gepunnikte koord in met het
teamnummer eraan vast.

Categorie:

Kindertijd
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79

Stripfiguren; wie is er niet groot mee geworden?! Onderstaand
vinden jullie verschillende stripfiguren. Ze zijn wel een beetje verknipt
weergegeven. Wij zoeken de naam van de negen stripfiguren.

B.

A.

......................................................
...Michel
Vailant..........

B.

......................................................
..Dirk
Jan..................

C.

......................................................
...Asterix.....................

D.

......................................................
...De
rechter....................

E.

......................................................
....Rik
Ringers....................

F.

......................................................
....Tante
Sidonia..................

G.

......................................................
....De
rode Ridder.....................

H.

......................................................
...Donald
Duck...................

I.

....Superman..................
......................................................
C.

A.

D.

Aap, Noot, Mies zo beginnen de
meeste leesplankjes. We hebben
nog een vijftal andere leesplankjes
gevonden die niet altijd beginnen met
Aap, Noot, Mies. We hebben steeds
een woordje uitgegumd. Welk
woord ontbreekt hier? Let wel op: de
leesplankjes mogen dan wel op elkaar
lijken, maar schijn bedriegt.

E.

A.

...........................
.....Lijm......

B.

...........................
.......Gat.........

D.

...........................
..Oom......

C.

...........................
......Tys.......

E.

...........................
.Fik........

Categorie:

Kindertijd
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Nuland is een dorp met veel kinderen. Veel van
deze kinderen zijn één of meerdere dagen per
week te vinden bij het kinderdagverblijf Joepie
of de buitenschoolse opvang de Joepie club.
Op beide opvanglocaties (Dorpstraat en in de
Hazenkamp) hangt een kleurplaat.
Zoek de vijf verschillen tussen deze twee
kleurplaten en noteer ze in het kwisboek.
1.

...........................................................
Je
mist 1 bloem

2.

...........................................................
Andere
kleur step

3.

...........................................................
Raampje
weg bij eerste huis links

4.

...........................................................
Rookwolkje
rechts weg

5.

...........................................................
Truitje
linker jongen andere kleur

6.

Linkerrand hekje wel/niet gekleurd

Buitenvraag

20 18

Categorie:

2018
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Afgelopen jaar organiseerde Oss weer een mooie Halfvastenoptocht. Ondanks 			
de weersvoorspelling was het toch een mooie zonnige dag met vele prachtige wagens. 		
Beantwoord de volgende vragen over deze optocht:
A. Welke twee Nulandse verenigingen deden mee? En hoeveelste zijn ze geworden?
Naam:......CV
..............................................................
GE LULT DUR NEVE........
Uitslag:...9E..............
.............................
Naam: ..............................................................
CV DE KOEKWAUZEN.................................2E....
Uitslag: .............................
..........................
B. Uit welk dorp kwam de winnende prinsenwagen?
................................................................
.................GEFFEN...............
C. De top 3 van de grote wagens kwamen dit jaar allemaal uit hetzelfde dorp. Welk dorp?
Voor de hoeveelste keer op rij is dit?
................................................................
............Oijen, 2e keer............
D. Wat was de officiële datum van het Halfvasten van 2018?
................................................................
.............11 maart..............
E. Wat is de andere naam voor Halfvasten?
................................................................
.............Laetare...............
F. Welke onderscheiding zegent de Paus elk jaar met Halfvasten?
................................................................
.............De gouden Roos.............
G. Waar was de Halvastenoptocht voordat deze in Oss gehouden werd?
................................................................
..................Zeeland....................
H. Hoe laat startte de optocht?
................................................................
13:11....................
I. Wat was de startlocatie? (Straatnaam)
................................................................
Oostwal............

20 18
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A.

2018

In het weekend van 3 en 4 maart 2018 vierde ‘Kunstkring de Meent’ met
een expositie hun 25-jarig bestaan. Vele leden van de Kunstkring toonden
hun creaties. Hieronder vinden jullie een aantal kunstwerken die tijdens de
expositie te bewonderen waren.
Welk kunstwerk hoort bij welke kunstenaar?
Zet de juiste letter achter het juiste cijfer.
1. : .....E...........
...................

B.
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Categorie:

2. :

...................
.....C.........

3. :

...................
.....D..........

4. :

...................
.....B........

5. :

...................
.....A...........

1. Angela van Erp

2. Thea Snoeks

3. Els Cnossen
4. Joke Witjes
5. Henk van Helvoirt
C.

D.

E.

Op 7 juni 2018 stond er onderstaand artikel in het Brabants Dagblad. Het
artikel gaat over een opgezette tijger die te koop werd aangeboden op
Marktplaats.
De tijger blijkt geërfd te zijn van een oom uit
Nuland. Wat is de naam van die oom
(voor- en achternaam)?

Has Steenbergen
.......................................................
(ook goed is A. Steenbergen/
Adrianus Steenbergen)

20 18
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A.

Categorie:

2018

In 2018 werd een grote onbekende van de Volkskrant openbaar
gemaakt. Deze restaurant-recensent wilde anoniem een restaurant
beoordelen en wist zijn uiterlijk 21 jaar geheim te houden. In een
talkshow vertelde hij over zijn ervaringen door de jaren heen.

Wat is de voor- en achternaam van deze voormalig restaurant-recensent van de 		
Volkskrant?
...............................................
.....Mac
van Dinther........

B.

Over welk restaurant ging zijn eerste recensie?
...............................................
...(Xie
Xie ) van Heeswijk...........
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A.
B.

C.

D.
E.

A.

Afgelopen jaar organiseerde Join4Energy de 9e Mont Ventoux Challenge.
De stichting die opkomt voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.
Het team Brabant4Energy neemt hier elk jaar weer zeer fanatiek aan deel.
Samen met de Nulandse en omliggende gemeenschap weten ze elk jaar
weer een mooi bedrag bij elkaar te fietsen.

Met hoeveel deelnemers nam team Brabant4Energy dit jaar deel aan de
Mont Ventoux Challenge?
Ook in Vinkel deden ze goed hun best. Bij Danny’s Eeterij werd er een diner 			
georganiseerd door 2 studenten van ROC Leijgraaf. Hoeveel geld schonken deze 		
jongens uiteindelijk aan het team?
Er werd niet alleen naar boven gefietst op de wielrenfiets, maar ook op de
mountainbike. Zo ook door vier Nulandse vrienden. Met de carnaval zijn deze vrienden 		
altijd samen in een fanatieke carnavalsclub. Hoe heet deze club?
Een vrijwilliger die al jaren deel uitmaakte van de Join4Energy familie kwam tragisch 		
om het leven vlak voor de Challenge. Wat was zijn functie tijdens deze tocht?
In Nuland werd er een mooi feestje gehouden om geld in te zamelen voor het team uit 		
Nuland, genaamd Fout4Energy. Die dag was voor een aantal andere Nulandse sporters
ook een speciale dag. Wat vond er die dag nog meer plaats?
...........................
....19...

B.

D.
...........................
Motard/
begeleider
op motor

...........................
3990
(afgerond 4000)

C

...........................
...CV
de kroegtijgers

E.
...........................
Finale
Be Quick
dames 1 Zaalcompetitie

20 18
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2018

Op welk groot nieuwsfeit uit 2018 heeft onderstaande cartoon
betrekking?
Omschrijf deze zo goed mogelijk!

..........................................................
Omschrijving
van het nieuwsfeit met
..........................................................
steekwoorden:
redding, Thaise grot, 12
B.
voetballertjes/voetbalteam
..........................................................
..........................................................
..........................................................
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Op het einde van elk schooljaar nemen de kinderen uit groep 8 van
De Hoogakker afscheid van hun basisschooltijd door het opvoeren
van een schoolmusical. Dit jaar was het een vete die uitgevochten
moest worden tussen twee bakkers families.

Noem de beide familienamen van deze bakkers?
A.

................................................
........Familie
Bol		
....

B ..Familie
................................................
Bokkepoot...

Hoe heet het plein waaraan de beide bakkerfamilies hun winkel hadden?
C.

................................................
....Heibelplein.....

Een dag later schreef het Brabants Dagblad “Van school en wat nu?” In hun tijd op de
basisschool hebben de leerlingen van groep 8 al nagedacht over welk beroep ze later
graag willen gaan uitoefenen.
Welk beroep wil Silke later gaan uitoefenen?
D.

................................................
..........Verpleegster.......

Welk beroep wil Max later gaan uitoefenen?
E.

................................................
....Sportjournalist.........

20 18
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Welk boekwerk gaat na 2018 geheel 100% online
en beleeft nu dus anno 2018 zijn laatste editie?
....De
...............................................................
Telefoongids
/
Gouden gids....
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Dit jaar organiseerde Stichting Jeugdbelangen geen 2-daagse, maar een
3-daagse wandeltocht. Vele kinderen en volwassenen liepen op dinsdag,
woensdag en donderdag 5/6/7 juni 2018 een mooie route door en rondom
Nuland. Om niet te verdwalen kreeg iedereen elke avond bij de start de
nieuwe route op papier uitgereikt.
Onderstaande foto’s tonen de drie verschillende routes.
Welke route is op welke dag gelopen?

Blauw: ..........................................................
		
dag 1 dinsdagavond 5 juni
Roze: ..........................................................
		
dag 3 donderdagavond 7 juni
Groen: ..........................................................
		
dag 2 woensdagavond 6 juni

20 18
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In 2018 kon het team van Castello eindelijk weer aan de
slag op het Prins Bernhardplein. Langere tijd moest het team
noodgedwongen hun culinaire kunsten vertonen aan de
Industriestraat. De terugkomst van Castello in de dorpskern
moet natuurlijk gevierd worden. Castello trakteert op een
lekker ijsje!
Tussen 21:00 uur en 22:00 uur kun je terecht bij Castello
om geblinddoekt een ijsje te proeven.
Noteer hier welke smaak je geproefd hebt:
........................................................
.Stroopwafel..........

Buitenvraag

Categorie:

Bij de buren

Als een sporter wint, wordt er vaak tijdens de prijsuitreiking het volkslied
gespeeld. Een emotioneel moment voor veel sporters na jaren van
discipline, zwoegen en zweten.
Bijna elk land heeft wel zijn eigen volkslied.
Van welke Europese landen zijn de navolgende volksliederen?

91

nulandsekwis.nl/vragen, Nr 91

A.

...........................
Griekenland..
D.

92

B.

...........................
.Ierland

...........................
Denemarken..
E.

C

...........................
.Polen

...........................
.Verenigd
Koninkrijk/ Engeland

Het Nieuw-Zeelandse rugbyteam heeft meer talenten dan rugbyen. Ze
demonstreren ook graag hun volksdans: de Haka. Er zijn meer landen met
een eigen volksdans.
Weten jullie bij welke landen de volgende volksdansen horen?

nulandsekwis.nl/vragen, Nr 92

A.

...........................
....Ierland....
D.

B.

...........................
.....Turkije..

...........................
....Servië.
E.

C

...........................
..Israël....

...........................
...Griekenland......

Categorie:

Bij de buren
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Vroeger kende men de hele buurt, ging men bij elkaar op de
koffie en werd er een praatje gemaakt. Tegenwoordig kent men
vaak alleen de naaste buren. De mensen zijn meer op zichzelf.
Hieronder staan vijf afbeeldingen van woningen.
We zijn niet op zoek naar de bewoners van deze huizen, maar
wie woont er RECHTS naast (vanaf voorkant huis gezien).
We zijn op zoek naar de achternamen.

A.

C.

B.

E.
D.

D.

E.

A. van................................................................
A:
Nuland (Heijcamp)
B. de Boer
B:
................................................................
-Woudstra (Heeseind)
C. Wagemans
C:
................................................................
(Gaffel)
D. van................................................................
D:
Gemert (Zandstraat)
E. van................................................................
E:
Liempt (Pelgrimstraat)

Categorie:

Bij de buren
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Hier is hij weer! Naar welk adres
zijn we op zoek?
............................................
........Sint Janstraat 31....

In Nuland staat een huis
In Nuland staat een huis
In Nuland staat een huis, ja, ja
Tussen de Pelgrimstraat en het Heeseind van je hopsasa
In Nuland staat een huis
In Nuland staat een huis
En om dat huis daar staat een hekje
En om dat huis daar staat een hekje
Om dat huis daar staat een hekje ja, ja
Tussen de Pelgrimstraat en het Heeseind van je hopsasa
En om dat huis daar staat een hekje
En om dat huis daar staat een hekje
In Nuland staat een huis
In Nuland staat een huis
In Nuland staat een huis, ja, ja
Tussen de IJzerkampen en de Karreputstraat van je hopsasa
In Nuland staat een huis
In Nuland staat een huis
En aan dat huis daar hangen markiezen
En aan dat huis daar hangen markiezen
aan dat huis daar hangen markiezen ja, ja
Tussen de IJzerkampen en de Karreputstraat van je hopsasa
En aan dat huis daar hangen markiezen
En aan dat huis daar hangen markiezen
In Nuland staat een huis
In Nuland staat een huis
In Nuland staat een huis, ja, ja
Tussen de Hazenkamp en de sporthal van je hopsasa
In Nuland staat een huis
In Nuland staat een huis
En de mooie voortuin heeft veel grind en stenen
En de mooie voortuin heeft veel grind en stenen
De mooie voortuin heeft veel grind en stenen ja, ja
Tussen de Hazenkamp en de sporthal van je hopsasa
En de mooie voortuin heeft veel grind en stenen
En de mooie voortuin heeft veel grind en stenen

Categorie:

Bij de buren
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Iedereen kent wel het gezegde dat het gras bij de buren altijd groener is.
Wij hebben de proef op de som genomen en zijn bij de voetbalvelden van
Nooit Gedacht, EVVC, RKKSV en NLC03 geweest.
Nu is onze vraag:
hoeveel officiële wedstrijdvelden hebben deze clubs samen?
.............................................................
...................13................
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Elke verdienstelijke TV-serie heeft wel buren die naast de hoofdrolspelers
in de serie meespelen. Hoe heten de buren, buurman en/of buurvrouw in
de TV-series die hieronder zijn afgebeeld.
Bij vraag C zijn we alleen op zoek naar de buurvrouw.

A.
D.

C.

B.
E.

A. buurman
A:
..............................................................................
Wilson (TV-serie Home Improvement 1991-1999).
B. buurman
B:
..............................................................................
Buys (1988-1991) (TV-serie Zeg eens Aaa 1981-1993).
C. buurvrouw
C:
..............................................................................
Marcy Rhoades D’Arcy,/Jefferson D’Arcy
D. buurvrouw
D:
..............................................................................
(meisje) Penny (tv-serie Big Bang Theory 2007-2018).
E. Elizabeth
E:
..............................................................................
Hawksworth-Warden en Emmet Hawksworth (TV-serie Schone schijn 1990-1995)

Categorie:
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Hoor je ‘A JE TO’ dan denk je aan….. Buurman en Buurman!
De wereldberoemde buurmannen Pat en Mat zijn te bewonderen in korte
animatiefilmpjes waarin ze altijd aan het klussen zijn. Deze filmpjes zijn
legendarisch en bevatten altijd een aantal dezelfde kenmerkende gebeurtenissen en
attributen. Wij zijn heel erg benieuwd of jullie ook een geniaal Buurman en Buurman
filmpje kunnen maken, maar dan met acteurs i.p.v. animatie.
Het buurman en buurman filmpje:
•
Mag maximaal 3 minuten duren.
•
Buurman en Buurman zijn herkenbaar.
•
Er gaat natuurlijk iets mis met klussen, maar dat wordt ook weer opgelost.
•
Klussen gaat niet zonder gereedschap.
•
….A JE TO….

Verzend deze via Wetransfer voor 23.30 uur
naar: info@nulandsekwis.nl
Je vermeldt in de titel je teamnummer en teamnaam.
Hij wordt gejureerd via de mail.
(Deze film kan geplaatst worden op Facebook of gebruikt worden tijdens
de feestavond. Hebben jullie dit liever niet? Vermeld dit bij het versturen van de film)

Categorie:

Bij de buren
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Zoals bij iedereen bekend is, heeft vrijwel elk dorp tegenwoordig
een eigen dorpskwis. Daarom hier een aantal vragen van
collega-organisatoren uit de omringende dorpen.

A. Eindelijk is het nieuwe centrumplan in Rosmalen klaar, opgeleverd en zijn de winkels
open! Wat was de datum van de officiële opening van het nieuwe Rosmalens centrum?
B. In Lith worden door de gemeente kleine functieloze stukjes grond verkocht. Hoe heten
deze stukjes grond?
C. In 1983 werd de 10.000ste inwoner van Heesch geboren. Wat is de voor- en achternaam van deze persoon?
D. In de vorige eeuw werd er een liedje geschreven over Geffen, genaamd ‘Ons Durpke’.
Welke vier Geffenaren speelde dit lied wat ook op LP verscheen?
E. Vinkel is groots aan het uitbreiden: de nieuwe wijk heet ‘Vinkelse Slagen’. Van Wanrooij
is één van de bedrijven die hier woningen bouwt. Hoeveel typen woningen zijn er door dit
bedrijf gebouwd op dit nieuwe plan?
D.
................................................................
.Harry
van der Lee,
................................................................
Jan-Willem
van der Lee,
A.
................................................................
...................06-09-2018............
................................................................
Louis
Steenbergen en
................................................................
John
Steenbergen.....
B.
................................................................
................Snippergroen....................
C.

................................................................
...............Annemiek
Govers.....................
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E.

................................................................
.........6............................................

De laatste jaren zijn de speciaalbiertjes niet meer uit de kroeg weg
te denken en worden de supermarktschappen ermee gevuld. Een
jonge ondernemer uit ons buurdorp Rosmalen gaat hierin nog een
stapje verder. Je kunt bij Hello Bier elke maand een pakket met acht
verschillende speciaalbiertjes bestellen.
In ‘De Nulandse Kwis Goodiebag’ zit een Hello Bier biertje. Op de
website www.hellobier.nl vind je de omschrijving van een aantal
biertjes die in de goodiebag zouden kunnen zitten.
Welke omschrijving past bij jullie biertje?
.............................................................
C.............
Alleen proeven als je 18 jaar of ouder bent!

Categorie:

Bij de buren
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Aan welke straat in Nuland bevindt zich dit
onderstaande parkeerbord?
................................................................
..............Schoolstraat......

Buitenvraag

Tips & Tops

We hopen dat jullie weer genoten hebben! Mochten jullie nog tips of tops voor ons
hebben, dat kun je dan hier melden:
Tips:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Tops:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Tot slot

Tot slot
Deze derde editie van de Nulandse Kwis is tot stand gekomen dankzij de inzet van de stichting
Nulandse Kwis. Met veel enthousiasme hebben zij alle vragen bedacht, uitgewerkt etc...
Het resultaat is dit kwisboek.
Wij zijn weer trots op deze derde editie
van de Nulandse Kwis en hebben veel
plezier beleefd aan het maken ervan.
Hopelijk hebben jullie er ook van genoten.

Boven: Thijs Kappen, John Gabriels,
Jacomijn Stouten, Niels Sommers,
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