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Hoera! De zesde editie van de Nulandse Kwis is een feit! Leuk dat jullie meedoen. Voor jullie ligt het kwisboek 
waar wij met veel enthousiasme en plezier aan hebben gewerkt. Nu is het aan jullie… Veel succes met het maken 
van de zesde Nulandse Kwis! 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 14 januari
Noteer in je agenda: zaterdag 14 januari. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens een feestelijke avond in 
café-zaal Kerkzicht in Nuland. Wie volgt Familie van der Biezen op als winnaar en gaat er dit jaar met de hoofdprijs 
vandoor? En wie neemt dit jaar de Rode Wissellantaarn mee naar huis? Iedereen is van harte welkom bij de 
prijsuitreiking. 

Bereikbaarheid organisatie
De organisatie van de Nulandse Kwis is vanavond van 18:30 uur tot 23:30 uur aanwezig in café-zaal Kerkzicht of 
elders in het dorp bij één van de opdrachten. Op www.nulandsekwis.nl vind je alle beeld- en geluidsfragmenten 
waar bij de kwisvragen naar verwezen wordt. De organisatie is te bereiken via telefoonnummer 06-20444809.

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 veiligheidshesje en houd je aan de verkeersregels. 

Zo, dat waren de huishoudelijke zaken. Nu snel aan de slag!

Veel kwisplezier.

Stichting Nulandse Kwis

Goedenavond!

Succes allemaal!
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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 subvragen. 
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 sommige vragen moet je een foto of filmpje maken en aanleveren bij de organisatie. Volg hiervoor 
 expli ciet de werkwijze op zoals bij de vraag is genoemd.  
 c. Elke 10de vraag is een buitenvraag.
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 14 januari 2023 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 staan 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 en Instagram) 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 website.

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

Kwisreglement



Nellen Schoonmaakdiensten - Snackbar Theo Dirks - 
Verstappen van Amelsvoort - KCS Nuland - Van Lijssel Transport 

- DJJS - Autorijschool E. van Weert - Het goede gevoel - 
Meijer Colors@Home - Van Lith Elektrotechniek
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De Nulandse Kwis is mede mogelijk gemaakt door:

Sponsors



1 Wie helpt ons aan de namen van de drie omcirkelde personen? 
We willen de voor- en achternaam weten.

In het verleden heeft Nuland een actieve vereniging gekend in het 
organiseren van toertochten en motorcrosswedstrijden. 

Graag willen we van jullie weten:
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Categorie:
Uit d’n ouwe doos

A. Wat is de oorspronkelijke naam van deze vereniging?

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

B. Wie waren de oprichters van deze vereniging?

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

C. Welke organisatie is nu nog actief en ontstaan door leden die
 voorheen in het bestuur van deze vereniging zaten?

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

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

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

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

A.

B.

C.

Saskia Draad / Saskia van Aspert

Patrick Lunenburg

Anne-Mieke Verhoeven / Anne-Mieke Kwaks

NMAC (Nulandse Motor en Autoclub)

Sjaak van den Bosch, J. van Heugten, Jan van Alphen en W. Theunissen

Rooms Katholiek Bond voor Ouderen ‘Ons Welzijn’



Al 57 jaar lang valt er elke maand een Klepel in ieders brievenbus. Menig 
kwis heeft al vragen gehaald uit de Klepel. Wij zijn terug gegaan naar de 

eerste jaren van de Klepel. Advertenties stonden toen ook al in de Klepel, 
meestal zelf getypt. Een logo had bijna nog geen enkele Nulandse 

ondernemer. Hieronder vind je een tiental oude advertenties. 
Wij willen graag weten in welke straat deze ondernemer was gevestigd.
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A. ...................................................

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

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

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

E. ...................................................

F. ...................................................

G. ...................................................

H. ...................................................

I. ...................................................

J. ...................................................

A. B. C.

Categorie:
Uit d’n ouwe doos

D.

E. F. G. H.

I.

J.

Dorpstraat

Rijksweg

Heiweg

Duyn en Daelseweg

Prins Bernhardplein

Heeseind

Kerkstraat

Zandstraat

Kerkstraat

Prins bernhardplein
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Categorie:
Uit d’n ouwe doos

Al sinds 1951 hangt er in de kerk in Nuland, net als in bijna alle kerken, een 
kruisweg. Wij hebben er vijf op de foto gezet (niet alle 14). 

Zet de foto’s in de juiste volgorde van de kruisweg. 

..........-..........-..........-..........-..........

A. B.

C.

D. E.

C A E D B
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We hebben in Nuland niet veel oude gebouwen, 
maar dit huis staat er al erg lang. Het is in de 
loop van tijd wel verbouwd. 
Herkennen jullie het pand en weten jullie het 
huidige adres?

In 1969 kwam de bekende elpee “Abbey Road” uit van The Beatles. 
Daarop staan heel veel hits. 

Wij hebben hierover een aantal wetenswaardigheden voor 
jullie gevonden:
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Categorie:
Uit d’n ouwe doos

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

A. Welk lied bestaat uit 14 verschillende woorden en duurt langer dan zeven minuten?

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

B. Hoe heet het eerste nummer van George Harrison dat als A-kant 
 werd uitgebracht?

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

C. Onder welke naam deed John Lennon mee op Elton Johns’ versie van “Lucy In The
 Sky With Diamonds”?

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

Dorpstraat 5 (5a of 5b is fout)

I Want You

Something

(dr.) Winston O Boogie 
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Er is in ons mooie Brabant één molen die uniek is in zijn soort, doordat deze 
door zowel wind als water aangedreven kan worden. 

Graag willen wij van jullie weten:

Bij het 44-jaorig bestaan van ‘t Waoterrijk zat bij ‘t Logbuukske een 
kwartetspel. Uit hoeveel kwartetten bestond dit spel?

Categorie:
Uit d’n ouwe doos

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

A.  Hoe heet een molen met een combinatie van wateraandrijving en luchtaandrijving?

..........................................................................................................................
B.  Noem twee bakkers in de omgeving, waarvoor ze momenteel graan malen in 
      deze molen?

..........................................................................................................................
C.  Wat wordt er naast meel nog meer geproduceerd op deze plek?

..........................................................................................................................
D.  Hoe heet het mechanisme waarmee bij deze molen de wieken op de wind 
      gezet kunnen worden?

..........................................................................................................................
E.  Uit welke rivier wordt het water gehaald om deze molen op waterkracht aan 
      te drijven?

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

9
De Rijksweg is nooit onze gemeentegrens geweest, daarom even 
een blik aan de andere kant. 

A. In welk jaar is de naam Dierenbos voor het vakantiepark in Vinkel geïntroduceerd?

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

B. Hoe heet de woonwijk die tegen dit vakantiepark aan ligt en in het verleden 
 onderdeel van dit park heeft uitgemaakt?

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

C. Welk pand in een aangrenzend park is oorspronkelijk gebouwd op Nulands 
 grondgebied, waarvan na de gemeentelijke herindeling de grond is overgedragen
 aan Rosmalen?

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

11 kwartetten

Watervluchtmolen

Bakkerij Doomernik, Bakkerij Lamers en Bakkerij Bekkers

Walnootolie en lijnolie

Kettingkruiwerk 

De Aa

2009

het Soperse Bos

Het huis van de Toekomst (op het park van het Autotron)
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Categorie:
Uit d’n ouwe doos

Buitenvraag

Toevallig of niet, maar op deze twee verschillende adressen bevinden 
zich precies dezelfde gevelstenen. Op welke twee adressen (straat + 

huisnummer) in Nuland bevinden zich deze gevelstenen?

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

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

A.

B.

Hoogstraat 5

Papendijk 6
Kerkdijk 7

Heeseind 31a



bn  'er sbn  'er s
kwisw

bn  'ers
kwis

11
Waarschijnlijk ken je het spelletje “Win met de zin” wel van Radio 538? 

Wij hebben vijf bekende Nulanders een zin in laten spreken. 
Wie zijn deze bekende Nulanders? 

We willen graag de voor- en achternaam weten.

Heel Holland bakt, wie kent het niet? Alle lekkernijen die ze maken, knap 
hoor! Maar wij hebben in Nuland ook heel veel goede bakkers, want op 

29 mei van dit jaar heeft Ziekenactie “Het Open Venster” de wedstrijd 
“Heel Nuland bakt” georganiseerd. 

Wie waren de nummers 1, 2 en 3?

Categorie:
BN’ers

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

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

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

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

E. .......................................................................................

12

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

........

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

........

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

........

www.nulandsekwis.nl/vragen

Annie Smits - v.d. Ven

Gijs van der Aa / Gerrie van der Aa

Joep van Grinsven

Wilma Gabriels - v.d. Leest

Joost Korsten

Tim Egelmeer

Gerrie Glaudemans-Gabriels

Lena Heijmans
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13

Categorie:
BN’ers

A. Wie is de oud Ajax-trainer (voor- en achternaam), die bij hem in de stoel ligt?

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

B. Wie staan er onverwacht aan de deur bij de astronaut? 

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

C. Met hoeveel Brabantse studenten deelde hij een studentenkamer?

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

Al jaren kennen wij in Nuland de Brulboeiavonden. Een van de 
tonpraoters is Dirk Kouwenberg. Dirk heeft intussen ook diverse 

prijzen buiten onze dorpsgrenzen gewonnen. Elk jaar treedt hij weer 
op als een ander typetje. 

Hieronder een aantal vragen over een drietal typetjes:

‘t Waoterrijk bestaat dit jaar 55 jaar. In die jaren zijn heel wat Prinsen 
Carnaval de revue gepasseerd, maar vlak ook zeker de Adjudanten niet 

uit! Zonder Adjudanten waren de Prinsen stuurloos geweest.
Welke Adjudant hoorde in het betreffende jaartal bij de Prins?

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

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

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

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

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

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

A. Prins Nulando 1 – 1696/1970 B. Prins Neptunus I 1977/1978 C. Prins Wim d’n Uurste 1991/1993

D. Prins Klaas d’n Uurste 2001 E. Prins Marcel d’n Uurste 2011

Frank de Boer (tandarts)

Gaston van de postcode loterij (astronaut)

3 studenten. (student)

Jan van Dijk J. van Eeden Tiny van Tienen

Frans van Nistelrooij Ton van Aggelen
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16

Begin dit jaar was het tv-programma “Make Up Your Mind” te zien. Daarin 
werden bekende Nederlanders omgetoverd naar een Drag Queen. Wij hebben 

John en Gera de Wit bereid gevonden om van een bekende Nulander een 
Drag Queen te maken.

Wij willen van jullie weten welke bekende Nulander jullie herkennen in deze 
Drag Queen (voor- en achternaam).

Categorie:
BN’ers

Alle deelnemende groepen bij de jaarlijkse dorpszeskamp hadden afgelopen 
jaar weer veel werk besteed aan de playbackshow.

Welke groepsnaam hoort bij welke playback-act?

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

www.nulandsekwis.nl/vragen

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

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

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

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

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

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

A. B. C.

D. E.

VEUL SCHIK  -  FC LEMMIWINKS  - ALT SCHIK  
DE STROIHUPKES  -  H. PETERSE NATUURSTEEN 

Ad Tielemans

H. Peterse Natuursteen Veul Schik De Stroihupkes

FC Lemmiwinks Alt Schik



bn  'er sbn  'er s
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bn  'ers
kwis

Borrelen met collega’s, BN-ers doen het ook. In welk 
televisieprogramma spelen/speelden deze BN-ers samen?

Categorie:
BN’ers

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

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

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

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

E. ..............................................

A. B. C.

D. E.

17

18

Wie kent het liedje “Living Doll” niet van Cliff Richard and The Young Ones. 
Maak één van de twee foto’s zo goed mogelijk na en stuur deze foto 

via WeTransfer, onder vermelding van jullie teamnummer, samen met 
de andere opdrachten vóór 23:30 uur naar info@nulandsekwis.nl. 

Expeditie Robinson

Goede Tijden Slechte Tijden / GTST

Oogappels

Smeris

Married At First Sight



Categorie:
BN’ers

19
Hieronder staan drie rijtjes met foto’s. Één persoon hoort steeds 

niet in het rijtje thuis. Wie is deze persoon (voor- en achter-
naam) en waarom hoort hij/zij niet in het rijtje thuis?

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

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

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

A.

B.

C.

bn  'er sbn  'er s
kwisw

bn  'ers
kwis

Jeroen van Koningsbrugge, Hij was Judas in the Passion. De overige mannen 
speelden ooit als Jezus. / Tim Akkermans: door corona ging de voorstelling niet door.

Frank Kramer. Hij presenteerde Boggle. De rest presenteerden ooit Lingo. 

Rik van Westelaken. Hij was een winnaar van ‘Wie is de Mol’. De rest speelden ooit als Mol/
presentator van wie is de mol.



Categorie:
BN’ers
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Buitenvraag

Geen Bekende Nulanders, maar Belangrijke Nulanders, die 
een AED-apparaat bij hun huis hebben hangen voor het geval 

snel ingrijpen nodig is. Wij willen graag weten op welke 
adressen de afgebeelde AED-apparaten hangen. 

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

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

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

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

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

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

A. B. C.

D. E.

Starodub
Industriestraat 14

Oude gemeentewerf
Zandstraat 43(A)

Jan van Erp
Heeseind 38

Kookstudio kookplezier
Dorpstraat 3A

Familie Schippers
Waterleidingstraat 10
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Vind jij de juiste weg in het doolhof? 

Welk getal ontstaat er als je de cijfers die je tegenkomt
 bij elkaar optelt? 

Categorie:
Breinbrekers

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

Begin

Einde

47
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Tegenwoordig heb je allerlei functies op je mobiel, waar je geen of maar 
af en toe gebruik van maakt. Wij hebben met de macro-stand van onze 
mobiel een aantal foto’s van voorwerpen gemaakt die we bijna allemaal 

in huis hebben. Wat herken je?
22

Categorie:
Breinbrekers

Los onderstaande woordzoeker op.

A.
B.

C.

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

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

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

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

Computer muis Afstandsbediening Pootje van bril

M i s s c h i e n  z i t  j ij w e l  i n  h e t  w i n n e n d e  t e a m  d i t  j a a r



Categorie:
Breinbrekers

24

25 Welke letters zoeken we?

Los de sudoku puzzels op en maak de rekensom. 

......... & ......... 

7 6 8 3 8

E W



26 Onderstaande puzzels herken je misschien wel uit het 
televisieprogramma ‘De Slimste Mens’. In iedere puzzel zitten drie 

verbanden verstopt die ieder worden omschreven door vier trefwoorden. 
Noteer de drie verbanden per puzzel.

Categorie:
Breinbrekers

1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. ...................................................................................................

1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. ...................................................................................................

1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. ...................................................................................................

A.

B.

C.

Schat
Figuur
Slinger

Denk
Shuttle
Klus/klussen

Fluit
Geel
Donna
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Categorie:
Breinbrekers

Twee van deze Robin Hoods zijn identieke tweelingen: 
Welke twee zijn dat? Omcirkel ze. 

De stokjes zijn gevallen. In welke volgorde moeten ze weggenomen 
worden om nummer 12 te bevrijden? Op de stokjes die verwijderd 
worden mag geen ander stokje meer liggen.

......-......-......-......-......-......-......-......-......-......-......-......

A.

B.

8    10     7     3     2    11    5      4    13    1     6     9



Categorie:
Breinbrekers

28

29
Tijdens deze donkere dagen is fietsverlichting erg belangrijk voor 
de verkeersveiligheid. Daarnaast kost het veel geld wanneer je je 

verlichting niet op orde hebt en je hiervoor een boete krijgt.
Dit terwijl je voor € 1,49 al het goedkoopste setje voor- en achterlicht 

kunt kopen bij de Action.

Hoeveel van bovengenoemde setjes fietslampjes kun je bij de 
Action kopen voor het boetebedrag voor volwassenen inclusief 

de administratiekosten?

Deze oude foto roept - als je goed kijkt - een onprettig gevoel op. 
Waar komt dit door? 

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

...........................................................................................................46 stuks

Hand op schouder van het meisje rechts onder.
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Categorie:
Breinbrekers

Buitenvraag

Ga op zoek naar hetgeen dat je ziet op de foto’s en zoek er de 
aantallen bij waar we om vragen!

Vermenigvuldig het aantal zitelementjes (foto A) met het aantal gaten 
in het voetbalbord (foto B).

Tel daarbij op het aantal vierkante gaten aan de linkse zijde (foto C). 
Deel dit vervolgens weer door het aantal buitenlampen (foto D).

Dit alles vermenigvuldig je met het aantal bladeren (foto E) en je trekt 
hier het ontbrekende getal van foto F vanaf.

Wat is de uitkomst van deze som? ................

A. C.B.

Tenslotte tel je het aantal betonnen losse zitelementen welke je bij 
een eigenaardig voorwerp in Nuland vindt (foto G) erbij op.

D.

E. F. G.

26/25



Categorie:
Beeld & geluid

31 Liedjes zingen over je familie is iets van alle tijden. Jong zingt over oud en 
oud over jong. Soms twee generaties samen. Wij geven jullie tien 

omschrijvingen en wij willen graag de naam van het liedje weten. 

A. Nederlandse zanger. Videoclip is opgenomen tijdens een concert in het   
 Gelredome. Dit lied was de 14e nummer 1 hit van deze zanger.
 .........................................................................................................
B. De tekst van dit lied werd geschreven voor een tv-programma dat nooit
 werd gemaakt. De partner van de artiest maakte de muziek. Won in 1996   
 de Annie M.G. Schmidt Prijs.
 .........................................................................................................
C. Nederlands kindsterretje die ook in het Duits zong. Zong een liedje voor zijn
 oma. Heeft nadat hij de baard in zijn keel kreeg geen hits meer gescoord.
 .........................................................................................................
D. Engelse zanger schreef dit liedje in 1970. Werd moslim en veranderde zijn
 naam officieel in 1978. Zijn vader was Grieks en zijn moeder Zweeds.
 .........................................................................................................
E. Tekst van dit lied is geschreven door Annie M.G. Schmidt. Gezongen in 
 TV-serie in 1967, maar later ook in een musical. 
 .........................................................................................................
F. Een Nederlandse vader en zoon, allebei soulzangers zongen samen dit
 lied.
 .........................................................................................................
G. Nederlandse zanger van het levenslied had in 1990 een grote hit met dit
 lied. Zijn zoon werd later ook zanger.
 .........................................................................................................
H. Nederlandse zanger had een hitje met dit lied in 1971. Het werd vertaald
 vanuit het Engels door Peter Koelewijn.
 .........................................................................................................
I. Dit lied is door de zanger zelf vertaald van het Engels naar het Nederlands
 en is in 2021 uitgebracht. Het origineel is in 2018 geschreven door een
 Russische-Amerikaanse zangeres. 
 .........................................................................................................
J. Nederlandse zanger tradt ook vaak op met zijn dochter. Zanger nam het
 liedje op na de geboorte van zijn eerste kleinkind. 
 Werd uit het Frans vertaald.
 .........................................................................................................

Dochters - Marco Borsato

Geen kind meer - Karin Bloemen

Omaatje lief - Heintje / oma so Lieb

Father en sons - Cat Stevens

Mijn opa - Hetty Block en Leon Jongewaard

Father en Friend - Alain Clark en Dane Clark

Kleine jongen - Andre Hazes

Pappie loop toch niet zo snel - Herman van Keeken

In mijn bloed - Snelle

Een glimlach van een kind - Willy Alberti



Categorie:
Beeld & geluid

32

33
Films hebben vaak een herkenbaar begin met een eigen intro. We hebben 

tien intro’s uitgekozen en hebben ze telkens per twee gemixt. 
Van welke films zijn deze intro’s?

A. ........................................................&.......................................................

B. ........................................................&.......................................................

C. ........................................................&.......................................................

D. ........................................................&.......................................................

E. ........................................................&.......................................................

Hieronder staan twee rijtjes met afleveringen van twee populaire series op 
streamingsdiensten. Het eerste rijtje met afleveringen is vertaald van het 

Engels naar het Nederlands. Het tweede rijtje is vertaald van het Nederlands 
naar het Engels. Geef de juiste vertaling van de afleveringen en zet ze in

chronologische volgorde.

www.nulandsekwis.nl/vragen

A.  Razende Stieren
 De volgende generatie
 Titanenstrijd
 De koning van Spanje
 Omslagpunt
 Grote verwachtingen
 Kookpunt

B. Whoo is his cousing
 To hunt
 It ‘ll be fine
 Declaration of war
 Pencil! Yeee Pencil!
 An eye for an eye
 Jealousy

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

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

The longest day     The Godfather

The king of Spain
The next generation
Boilling point
Great expectations
Raging Bulls
Clash of the titans
Tipping point

Oorlogsverklaring 
Jaloezie
Oog om oog
Jagen
Komt goed
Potlood! Yeee potlood!
Wie is zijn neef

James Bond (No time to die)   Spiderman

Grease      Pirates of The Carribean 
      (Curse of the Black Pearle)
Jaws       Rocky (ll)

The Lion King     ET



35

34
In de afgelopen jaren zagen we bekende (oud-)Nulanders 

bij diverse tv-programma’s.
Hebben jullie ook goed opgelet?

Bekende Nederlandse acteurs speelden ooit mee in 
internationale films/series.

Welke Nederlanders zie je op onderstaande foto’s en uit 
welke producties komen de foto?

Categorie:
Beeld & geluid

A. Wie was er te zien bij De Slimste Mens 2022? 

...............................................................................................................
B. Wie was één van de briefschrijfsters bij Boer Zoekt Vrouw 2022?

...............................................................................................................
C. Wie was er te zien bij Sportlab Sedoc 2021?

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

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

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

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

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

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

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

A. B. C.

D. E.

Peter Faber / A bridge 
too far / brug te ver

Antonie Kamerling / 
The exorsist (dominion)

Daphne Deckers / 
Tomorrow never dies

Sylvia Hoeks / 
Bladerunner (2049)

Lotte Verbeek / The 
Blacklist

Fieke Opdam

Franka van Crey

Thijs van Druenen



Categorie:
Beeld & geluid

36 De meeste van jullie kennen wel de superhelden De Hulk en 
Spiderman. Wij hebben twee nieuwe superhelden samengesteld. 

Welke vijf superhelden herkennen jullie hier?

A. ....................................................
B. ....................................................
C. ....................................................

D. ....................................................
E. ....................................................

A-B-C

D-E

Black Panther 
Iron Man
Dr. Strange

Moon Knight
Gamora



Categorie:
Beeld & geluid

37

Wie kent “Nederland in beweging” niet?

Maak met je team (minimaal vijf personen) een filmpje van 
maximaal één minuut. Wijs een Olga Commandeur aan in jullie team 

en volg allemaal haar instructies op. Wees creatief en zorg dat we 
jullie als sporters herkennen!

Stuur je filmpje via WeTransfer, onder vermelding van jullie teamnummer, 
samen met de andere opdrachten vóór 23:30 uur 

naar info@nulandsekwis.nl



Categorie:
Beeld & geluid

38

A. Welke BN’er mag zich de Nulandse Maestro noemen?
 .........................................................................................................................

B. Wie waren de andere BN-ers die meededen?
 1. .........................................................................................................................
 2. .........................................................................................................................
 3. .........................................................................................................................

C. Noem vier van de acht muzieknummers die tijdens de avond werden gedirigeerd
 door de BN-ers. Naam van de artiest of titel muziekstuk.
 1. .........................................................................................................................
 2. .........................................................................................................................
 3. .........................................................................................................................
 4. .........................................................................................................................

D. Welk stuk werd door de winnaar gedirigeerd na de prijsuitreiking?
 .........................................................................................................................

Harmonie Union heeft op 25 juni 2022 de dirigentenwedstrijd
Maestro georganiseerd (bekend van TV). 

Vier BN-ers (Bekende Nulanders) namen het dirigeerstokje in de hand.

Hans van der Donk

Jared Kerkhof
Mart van Lokven
Esther Korsten-Meijer

James Bond Medley - John Barry
Highway to hell - ACDC
Pirates of the Caribean - Hans Zimmer
Girls - Anouk
I will follow him - Sister Act
Who wants to live forerver - Queen
This is what it feels like - Armin van Buren
I will wait - Mumford & Sons

Radetzkymars



Categorie:
Beeld & geluid

39

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

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

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

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

E. .......................
............................

Ook wij houden van een spelletje! 
Welke tv-programma’s uit het heden en het verleden 

moesten wij raden?

We zijn er bijna! Wedden dat Vijf tegen vijf

Meneer Cactus 
show

Expeditie Robinson



Categorie:
Beeld & geluid

40

In Nuland staat wederom een huis ja ja…. 

Deze keer zingen “De Meezingers” het liedje voor jullie. 
Luister, geniet en noteer de straatnaam en het 

huisnummer van het huis waarover gezongen wordt. 

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

Buitenvraag

www.nulandsekwis.nl/vragen

Korenbloemstraat 1



Gezelschapsspellen spelen we allemaal wel eens. Het is een traditie. 
Uiteraard vernieuwen spellen en komen er steeds nieuwe spellen bij. 

Graag testen we jullie kennis over onderstaande spellen.
41

Categorie:
sport & spel

A. ....................................... B. ....................................... C. .......................................

D. ....................................... E. .......................................

A. Hoeveel gulden moet je 
betalen als je hier vijf nacht-
en blijft logeren?

B. Hoeveel overwinnings-
punten heeft deze speler?

C. Hoeveel gulden ontvang 
je van elke medespeler als je 
zoon is geboren in dit spel?

D. Hoeveel punten krijg je 
voor de schoppenvrouw als 
je deze kaart na afloop van 
het potje duizenden nog in je 
hand hebt?

E. Hoe heet deze moderne 
versie van dit oude spel?

fl. 3000,- 5 overwinningspunten fl. 1000,- van elke medespeler

100 of 200 minpunten Monopoly extreem bankie-
ren / Monopoly elektronisch 
bankieren



43

Er zijn veel bekende topsportkoppels in Nederland. Welke sport 
beoefent of beoefende de partner van onderstaande personen?42

Categorie:
sport & spel

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

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

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

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

E. .................................................

A. B.

C.

D. E.

A. Hoeveel Olympische medailles wonnen Sven Kramer en Irene Wüst samen?
......................................................................................................................
B. Welke Nederlander is de enige ter wereld die meegedaan heeft aan drie 
     verschillende soorten Spelen?
......................................................................................................................
C. Waarom mocht Stien Kaiser in 1964 niet meedoen met de Olympische 
     Spelen? 
......................................................................................................................
D. Met welke topschaatster deelde Irene Wüst op de eerste twee 
     winterspelen haar kamer? 
......................................................................................................................
E. Wie won er wel een Olympische medaille tijdens de Winterspelen van 1988 maar      
     mocht niet meelopen met de openings- en sluitingsceremonie? 
......................................................................................................................

Weet jij het antwoord op onderstaande vragen over de 
Olympische Spelen?

Melissa Wijfje - schaatsen

Naomi van As - hockey

Reinder Nummerdor - (beach)volleybal

Ranomi Kromowidjojo - zwemmen

Tess Wester - handbal

22

Jeroen Straathof

Ze was te oud

Renate Groenewold

Monique Velzenboer shorttrack was nog een demonstratie sport



Sommige sporters dragen “bijna” hun hele sportcarrière hetzelfde 
rugnummer. Vaak wordt het ook als een handelsmerk gezien. 

Welk rugnummer hoort bij welke sporter?

44

Categorie:
sport & spel

A. ...................................... B. ...................................... C. ......................................

D. ...................................... E. ...................................... F. ......................................

G. ...................................... H. ...................................... I. ......................................

J. .......................................

4 (Theo Bos) 32 ( Magic Johnson) 8 (Luciana Aymar)

99 ( Wayne Gretkzy) 5 (Franz Beckenbauer) 46 (Valentino Rossi)

3 (Babe Ruth) 18 ( van Zamorano) 66 (Alexander Trent 
Arnold)

7 (Barry Sheen)



Categorie:
sport & spel

45

46

Hieronder zie je vijf verschillende sectoren van Formule 1 circuits. In 
welke plaats liggen deze circuits? 

In de jaren 70 werd de Autocrossclub Geffen opgericht.
Vele jongens uit Nuland vonden hierin hun hobby. Door de week sleutelen 

en zondags rijden maar. Voorruit eruit en gas op de zuigers!

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

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

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

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

E. ..............................................

A. B. C.

D. E.

A. Welke Nulander heeft aan de wieg gestaan van deze autocrossclub?
............................................................................................................................
B. Hij zorgde ook voor de hoofdsponsor, wie/wat was dat?
............................................................................................................................
C. Op welk braakliggend terrein, destijds in Nuland, werd de kasteleinscross
 gehouden?
............................................................................................................................

Abu Dabhi

Bakoe

Portimo

Spa / Spa Francorchamps / Stavelot

Zandvoort

Stan Crab

Zilver contant zegels

Op Heiduinen



Op zondag 13 mei 2022 is Nulandia 1 kampioen geworden.

47

Categorie:
sport & spel

A. Naar welke klasse is Nulandia 1 gepromoveerd?
............................................................................................................................
B. Welke elftallen van Nulandia zijn ook kampioen geworden?
............................................................................................................................
C. Welke spelers hebben na het kampioenschap afscheid genomen van
 Nulandia 1?
............................................................................................................................
D. Hoe heet de trainer die Nulandia 1 naar het kampioenschap 
 heeft geleid?
............................................................................................................................
E. Hoe heet de nieuwe trainer van Nulandia 1?
............................................................................................................................

3e klasse

JO16-1, Nulandia 4, JO15-1, Nulandia 5, Nulandia 6

Joris Razenberg, Luuk van der Doelen, Geert Korsten, Rik Korsten

Mark van Delft

Giovanni Henskens



48

Categorie:
sport & spel

49

Hoeveel amateurvoetbalclubs liggen er binnen een straal van acht 
kilometer van de velden van R.K.V.V. Nulandia?

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

Dit jaar waren er weer veel Wereldkampioenschappen. 
Wat weet jij over de WK’s?

A. In de hoeveelste minuut werd het eerste doelpunt van het Nederlands elftal
 gescoord tijdens het WK voetbal?
............................................................................................................................
B. Wie werd het eerste gewisseld in de derde wedstrijd van het Nederlands elftal
 tijdens het WK voetbal?
............................................................................................................................
C. Met het WK roeien behaalde Nederland twee gouden medailles. Wie is de 
 Nederlander die al meer gouden medailles gewonnen heeft en hoeveel 
 gouden WK medailles heeft hij in totaal gewonnen? 
............................................................................................................................
D. Hoeveel sets verloren de Nederlandse dames met het WK volleybal in 
 Nederland?
............................................................................................................................
E. Hoeveel gouden WK medailles heeft Harrie Lavreysen in totaal gewonnen 
 bij alle WK’s waaraan hij mee deed?
............................................................................................................................

15 clubs

84e minuut

Klaassen / Depay / Boudiaf / Muntari / Assadalla

Corné de Koning, 5 medailles

17 sets

11 medailles



Buitenvraag

Categorie:
sport & spel

50

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

Al jaren kunnen kinderen in Nuland zich vermaken in diverse speeltuinen.

Sinds kort is er in Nuland ook een speeltuin/beweegtuin voor ouderen.
Welk gelijkwaardig toestel vind je in de beweegtuin voor ouderen en ook 

in de speeltuin bij Heiduinen?

Loopbrug



51

Categorie:
Natuur

Elk dier heeft zijn eigen kenmerkende ogen. Aan jullie de taak om aan te 
geven van welk dier deze ogen zijn. Je hoeft geen ras te benoemen, 

alleen het soort dier.

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

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

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

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

E. ............................................... 
 

Konijn 
...............................................

Hert 
...............................................

Koe
...............................................

Eland
...............................................

Hond
...............................................
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Categorie:
Natuur

Ga maar even op zoek in de kast, want wellicht hebben jullie ze dit jaar ook 
gespaard: de dierenplaatjes bij de AH voor in het boek “Ons Doldwaze 

Dierenrijk”. Zo niet, dan wordt het gewoon wat langer zoeken. 
Hebben jullie voor ons de antwoorden op de volgende vragen:

A. Waarom zijn flamingo’s roze?
.................................................................................................
B. Welk dier staat er op plaatje nr. 82?
.................................................................................................
C. Wat is de naam van de derde categorie?
.................................................................................................
D. Als je de Bengaalse tijger optelt bij het dikbuikig varken en je deelt deze weer
    door de Afrikaanse olifant, welk getal krijg je dan? (afronden op een heel getal)
.................................................................................................
E. Welk nummer heeft de spiraal gehoornde antilope?
.................................................................................................
F. Op welke bladzijde staat de Vietnamese moskikker?
.................................................................................................

G. H. I. J.

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

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

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

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

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

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

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

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

Welke dieren zijn hier afgebeeld?

Door het voedsel dat ze eten (veel kreeft en garnalen)

Driehoornkameleon

Sneller dan het licht of niet / snelle en slome dieren / snel en sloom

42

94

Bladzijde 21

Neushoornvogel Prachtkever Groene kameleon Luiaard



54

53
We hebben vijf liedjes, die iets te maken hebben met 

dieren, aan elkaar geplakt en achterstevoren gezet. 
We willen de originele artiesten en de titels van de liedjes weten? 

Categorie:
Natuur

In het laboratorium hebben wij een aantal foto’s gemaakt van granen 
terwijl deze onder de microscoop liggen. 

Wat ligt er onder de microscoop?

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

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

A. B. C. D. E.

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

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

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

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

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

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

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

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

A. ..............................................................................................................................
B. ..............................................................................................................................
C. ..............................................................................................................................
D. ..............................................................................................................................
E. ..............................................................................................................................

www.nulandsekwis.nl/vragen

Gerst Haver Mais Tarwe Triticale

Culture Club - Karma Chameleon
Prince (& The Revolution) - When doves cry
Survivor - Eye of the tiger
Jewel Akens - The birds and the bees
The Tokens - The lion sleeps tonight



Ook in de omgeving van Nuland is prachtige natuur te ontdekken. 
Welke ‘groene’ locaties in de nabije omgeving zijn hieronder 

weergegeven? 
55

Categorie:
Natuur

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

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

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

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

E. ...................................................

F. ...................................................

G. ...................................................

H. ...................................................

I. ...................................................

J. ...................................................

A. B. C.

F.E.

D.

G. H.

I. J.

Polderkerk

Sint Jozefoord

Karregat / Karreput

Engelenstede

Nulandia / Voetbalvelden

Zandverstuiving Rosmalen

Geffense Plas

Nulandse Heide

Sparrenburgbos

Wamberg
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Categorie:
Natuur

A. In welke Nederlandse dierentuin(en) leeft dit dier?

..............................................................................................................................
B. Wat zijn de namen van de twee bewoners die in 2017 voor een tijdje in een
 Nederlandse dierentuin kwamen wonen?
..............................................................................................................................
C. Wat is de oudste dierentuin van de Benelux?
..............................................................................................................................
D. In welke Nederlandse dierentuin(en) leeft het nijlpaard?
..............................................................................................................................
E. Welke dierentuin kwam ooit in het nieuws doordat een ‘relatie’ tussen een
 bezoeker en een bewoner gigantisch uit de hand liep? 
..............................................................................................................................

Koning, keizer, admiraal, poepen moeten we allemaal. 
Deze slogan wordt nog steeds herkend. 

Herkennen jullie de merken van de velletjes WC-papier in de goodiebag?
57

A. .....................................................................................
B. .....................................................................................
C. .....................................................................................
D. .....................................................................................
E. .....................................................................................

Zoek degene op in je team die vaak in de dierentuin is geweest, dan zijn 
de vragen zo beantwoord!

Burgers Zoo (zeekoe)

Wu Wen en Xing Ya

Artis

Wildlands Emmen, Safari Park Beeksche Bergen

Diergaarden Blijdorp (Bokito incident)

Edet
Page
Sammy
Popla
Albert Heijn
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Categorie:
Natuur

59

Bijna iedereen zal de zin “Oh buurman, wat doet u nu?” wel herkennen 
van de film “Flodder”. Zo zijn er wel meer films en series met van die 

scenes, waar je het soms wat warm van krijgt. 
Uit welke films/series komen deze scenes? Graag de volledige titel.

Nuland, Nuland, is er wat mooiers dan Nuland…?
Hieronder zie je afbeeldingen van planten en struiken in Nuland. 

Welk plaatje hoort er niet in het rijtje thuis en waarom?

A. B. D. E.C.

www.nulandsekwis.nl/vragen

A. ..............................................................................................................................
B. ..............................................................................................................................
C. ..............................................................................................................................
D. ..............................................................................................................................
E. ..............................................................................................................................

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

18+

Bridgerton
Fifty Shades Darker
Turks fruit
Sex Education
Titanic

A Distel want dit is geen straat in Nuland



60

Buitenvraag

Categorie:
Natuur

Op de voorgevels en in de voortuinen van 
Nulandse huizen wil het weleens een beestenboel zijn. 
Op welke adressen (straat + huisnummer) hebben 
we deze dieren vastgelegd?

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

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

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

A.

B.

C.

Klepelstraat 3

Akkerstraat 32

Achtersteweg 1



61 Van welke bedrijven of merken zijn onderstaande logo’s?

Categorie:
Jong geleerd is oud gedaan

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

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

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

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

E. ...........................................................

F. ...........................................................

G. ...........................................................

H. ...........................................................

I. ...........................................................

J. ...........................................................

A. B. C. D.

E. F. G. H.

I. J.

Happy Horse

Zwitsal

Lodger

Bugaboo

Tumble ‘n dry

Olvarit

Stokke

Weleda

Prenatal

Welkom Kraamzorg



Categorie:
Jong geleerd is oud gedaan

62

63 Het advies van de Wereld Gezondheid Organisatie en UNICEF is om een 
baby zes maanden borstvoeding te geven. In Nederland krijgt ongeveer 

19% van de baby’s tot zes maanden borstvoeding.
Wat weet jij over borstvoeding?

A.  Hoe heet de eerste melk die mensenmoeders produceren?
...................................................................................................................
B.  Welke fases maakt de melk gedurende de borstvoedingsperiode door?
...................................................................................................................
C.  Hoe heet iemand die je kan adviseren over borstvoeding?
...................................................................................................................
D.  Van welk merk is dit kolfapparaat? 
...................................................................................................................

A. In welk jaar werd de huidige pastorie in Nuland in gebruik genomen?
..........................................................................................................................
B. Wanneer is de middeleeuwse kerk van Nuland afgebroken?
..........................................................................................................................
C. Op welke dag en tijd is de Hemelvaartsmis in Nuland gehouden dit jaar?
..........................................................................................................................
D. Hoe vaak per week kan je in Nuland naar de vieringen in de kerk?
..........................................................................................................................
E. Welke geloofsgemeenschappen vallen onder de parochie De Goede
 Herder?
..........................................................................................................................

Hoe is het gesteld met je kennis over onze mooie kerk?

Colostrum

1e melk Colostrum, overgangsmelk, rijpe melk

Lactatiedeskundige

Beurer

1862

1857-1859

Woensdag 25 mei om 19.00u

1x

Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch / 
Namen parochie gemeenschappen ook goedgekeurd



Categorie:
Jong geleerd is oud gedaan

Wie hoort bij wie? 64

A - .....
B - .....
C - .....
D - .....
E - .....

F - .....
G - .....
H - .....
I  - .....
J - .....

A. B. C. D. E.

F. G. H. I. J.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

8
6

10
7
3

9
4
5
1
2



Categorie:
Jong geleerd is oud gedaan

65

66

Door het gebruik van drugs belanden elk jaar helaas nog te veel mensen, 
waaronder vaak ook jongeren, in het ziekenhuis. Nu kent iedereen de 

Brabantse drugscrimineel Ferry Bouman wel van de gelijknamige film & 
serie, maar kennen we ook de risico’s van de verschillende drugs bij 

langdurig gebruik? Geef aan welke meest voorkomende risico’s het best 
passen bij onderstaande soorten drugs. Kies uit onderstaande drugs: 

Wie is er niet groot mee geworden? Pindakaas! Sommige mensen nemen 
een eetlepel als traktatie, sommige mensen smeren het op hun bruine 

boterham en sommige mensen combineren het met hagelslag. 
Maar wie is er een echte pindakaas-kenner? 

In de goodiebag zitten vijf potjes met verschillende smaken. 
Kunnen jullie de juiste pindakaassmaken raden? Jullie kunnen kiezen 

uit de volgende smaken, streep de foute antwoorden door:

Cocaïne - XTC - GHB -  Canabis - Speed

A.  Schade aan luchtwegen, psychose, hallucinaties, paniek (flippen)
.................................................................................................
B. Black-out, bewusteloosheid
.................................................................................................
C. Agressie, zelfoverschatting, jeuk, stram gevoel in de kaak
.................................................................................................
D. Hartkloppingen, achterdocht, gewichtsverlies
.................................................................................................
E. Uitdroging, uitputting, aantasting van het geheugen en concentratie
.................................................................................................

18+

• Lidl eigenmerk – Vita D’or – naturel
• Calvé Pindakaas met noten
• Calvé Pindakaas naturel
• Aldi eigen merk – Heleas Pindakaas extra smeuïg 
• Aldi eigen merk – Heleas Pindakaas met stukjes pinda 
• Horizon Jori Pindakaas
• AH eigen merk – smeuïge Pindakaas stukjes noot
• AH eigen merk – smeuïge Pindakaas crunch
• AH eigen merk – 100% Pindakaas met stukjes pinda
• Jumbo eigen merk – Pindakaas naturel

Canabis

GHB

Speed

Cocaïne

XTC



Categorie:
Jong geleerd is oud gedaan

Een stropdas knopen was vroeger voor zakenlui. 
Tegenwoordig lopen ook vrouwen en jongeren 

weleens met een stropdas om. 

Jullie opdracht: de persoon die het kwisboek 
komt inleveren, moet een stropdas dragen die 

geknoopt is met de windsor knoop. 

Dit jaar bestond de Efteling 70 jaar! Wie is er niet opgegroeid met de Efteling?
Welke attractie hoort bij welke foto? 

Graag de juiste naam vermelden en niet de bijnaam.

67

68

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

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

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

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

E. ............................................

A. B. C.

D. E.
De Baron

Gondoletta

Symbolica

De Piranha

Ravelijn



Categorie:
Jong geleerd is oud gedaan

69 Helaas komt het door een verminderde balans vaak voor dat ouderen 
vallen en een heup breken. Hieronder staat een operatieverslag. 
Zet de vijf onderstaande woorden op de juiste plek.

Indicatie:
Femurschachtfractuur links na eerder pertrochantere femurfractuur links 
waarbij korte Gamma III nail geïmplenteerd is in ander centrum. 
(125 graden) Plan is korte Gamma nail uit, lange gamma nail in.

Verslag:
Time out procedure. Patiënt opspannen op de extensie-tafel en 
(A)….............………  van de fractuur onder BV doorlichting in 2 richtingen. 
Aftekenen van trochanter tip, patella en te verwachten vergrendelplaats 
distaal. Chloorhexidine, afdekken van het bovenbeen met behulp van Ioban 
scherm. 8 cm huidincisie proximaal van de trochanter tip. Diathermisch vrij 
en doornemen van de fascia lata. Diathermisch vrij leggen van de 
trochanter. Met de priem sonderen, onder BV geleide vallen op de oude 
pen. Het lukt niet om een schroevendraaier op te voeren om de anti 
rotatieschroef los te maken. Derhalve vrijmaken trochanter tip met 
osteotoom. Losdraaien schroefje. Met behulp van BV en voerdraad 
bepalen plaats incisie collumschroef. Plaatsen van K-snaar in de 
collumschroef en vervolgens uitdraaien van de schroef(110mm). 
Aanbrengen conisch uitslagapparaat. Uitslaan van de pen maar niet nadat 
de distale grendelschroef verwijderd is. Plaatsen (B)….............………    
tot in de knie, dit gaat makkelijk. Meten penlengte, 400mm. Plaatsen pen, 
onvoldoende ruimte, reamen van de mergholte tot 12,5 mm. Plaatsen van 
de pen zodat het gat van de oude collumschroef gebruikt kan worden. 
Plaatsen van een 110mm collumschroef, deze is te lang, vervangen voor 
90mm. Goede positie. Een anti (C)….............………............. wordt niet 
geplaatst daar er geen proximale femur fractuur is. Distaal vergrendelen 2 
maal m.b.v. de “free hand” techniek schroef 5x50 en 5x55mm. Sluiten van 
de fascie met PDS 1, subcutis met (D)….............………  2-0. Sluiten van 
de huid transcutaan met (E)….............……… 2-0. Postoperatie goede as 
rotatie van de voet, wel enige verkorting.

Vicryl - Repositie - Rotatieschroefje - Ethilon - Voerdraad

Repositie

Voerdraad

Rotatieschroefje

Vicryl
Ethilon
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Buitenvraag

Categorie:
Jong geleerd is oud gedaan

Er zijn dit jaar weer veel baby’s geboren in Nuland.
Wat zijn de voornamen van de kinderen die bij onderstaande 

geboorteborden horen?

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

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

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

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

E. ............................................

A. B. C.

D. E.

Lou

Len

Mia

Sare

Joep
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Wie is van het opruimen en wie niet? Iedereen heeft altijd wel een 
product in het keukenkastje of de kelder staan dat over de datum is. 

Wij zijn op zoek naar het product met de oudste datum.

Laat het product bij het inleveren van het kwisboek zien.  

Er zijn mensen die als hobby hebben het verzamelen van miniatuur 
auto’s. In Nuland hebben we een echte verzamelaar/restaurateur van 

miniatuur auto’s. Voor jullie heeft hij vijf modellen op de foto gezet. 

Categorie:
Verzamelen

A.  Auto A is een modelauto gemaakt in een fabriek in
 Nistelrode. Hoe heet deze fabriek?
...........................................................................................

B.  De Snoek is een zeer bekende auto. Welke fabriek 
bouwde deze miniauto?

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

C.  Van welk merk is deze statige automobiel en wat is
 het type?
...........................................................................................

D. Deze mooie Tekno Toys laat een Opel zien. Om welk 
type gaat het? 

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

E. Welke fabriek maakte deze mini Volkswagen 
 Transporter?
...........................................................................................

Lion Toys

Solido

Rolls Royce Phantom V

Opel rekord p1 of alleen Opel rekort uit 1959

Wiking
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Categorie:
Verzamelen

In het derde seizoen van het tv-programma Verzamelkoorts! gaat Kim Lian 
van der Meij op zoek naar de meest bijzondere verzamelingen. 

Kun jij ons helpen met onderstaande vragen over deze serie?

74 Onlangs verscheen het 100e verzamelalbum van Hitzone. Voor velen 
van ons jeugdsentiment. Graag willen we van jullie weten:

A. Wanneer verscheen de eerste Hitzone CD?
..................................................................................................................................
B. Door welk bedrijf is Hitzone opgezet?
..................................................................................................................................
C. Onder regie van welk bedrijf zijn de meeste Hitzone CD’s uitgebracht?
..................................................................................................................................
D. Welk album is het beste verkochte Hitzone album ooit?
..................................................................................................................................
E. Welke Nederlandse acts/artiesten zijn meer dan 20 keer op een Hitzone 
 album terecht gekomen?
..................................................................................................................................

A.  In welke plaats woont de eerste verzamelaar die Kim Lian van der Meij
 bezoekt?
..............................................................................................................................

B.   Wie verzamelt er verzamelingen?
..............................................................................................................................

C.   In welke aflevering zit de krokodillenverzamelaar?
.............................................................................................................................

D.   Hoe heet de kleinzoon (en mede-verzamelaar) van de puzzelverzamelaar?
.............................................................................................................................

E.   Wat verzamelt de 27-jarige Amanda uit Doetinchem?
.............................................................................................................................

16 januari 1998

TMF / The Music Factory

Radio 538

Hitzone 8

Anouk, Blof, Tiesto en Armin van Buuren

Sint Oedenrode

Pet

Aflevering 3 (seizoen 3/2019)

Daniël

Pokemon
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Categorie:
Verzamelen

Verzamelen kan je thuis doen, maar ook in het groot.
Op diversen plaatsen in Nederland vind je hele grote verzamelingen in 

musea. Wij geven korte omschrijvingen en vragen aan jullie in welk 
museum we zijn geweest.

A. Je vindt er veel ambachtelijke werkplaatsen, oude gebouwen 
 en spullen uit alle uithoeken van Nederland.
............................................................................................................

B. Je vindt hier gebouwen, schilderijen, vaartuigen en andere
 spullen die ongeveer 100 jaar oud zijn van een bepaald
 beroep.
............................................................................................................

C. Dit museum heeft dit jaar een nieuw paviljoen geopend, 1000
 bommen en granaten en heeft een fietsbrug door het museum. 
............................................................................................................

D. Het is een echt “doe” museum, bestaat uit een gebouw, is een
 kindermuseum en heeft iets met wetenschappers.
............................................................................................................

E. Een museum vanaf de préhistorie tot ongeveer 100 jaar terug,
 met ook uitleg over archeologie.
............................................................................................................

Openluchtmuseum Arnhem

Iederen ingevuld antwoord is goedgekeurd

Oorlogsmuseum Overloon

Nemo Science Amsterdam

Archeon museumpark
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Categorie:
Verzamelen

Vroeger was het verzamelen van postzegels van veel mensen een hobby 
in Nederland. Tegenwoordig is er nog maar een kleine groep fanatieke 

verzamelaars. Wat weten jullie over postzegels?

Wie heeft ze niet in de portemonnee zitten of in de keukenla liggen: 
spaarzegels. Dan is het voor de Efteling, dan weer voor servies, 

keukenmessen of handdoeken. 
Plak hieronder tien verschillende originele spaarzegels.

A. Wie waren de ontwerpers van deze postzegel?

...........................................................................................................
B. Ter ere van welke gelegenheid is onderstaande postzegel uitgebracht?

    ...................................................................................................
C. Uit welk jaar komen deze postzegels?

........................................................................................
D. Vanaf welke datum is eze postzegel in omloop gebracht?

                  .......................................................................................................
E. Uit welke serie komt deze postzegel?

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

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Reynoud Homan en Martijn de Wilde

Het 12,5 jarige regeringsjubileum van Koningin Beatrix

1981

27-11-2013

Bijzondere vluchten



Iedere Legoset heeft een uniek nummer. 
Welk nummer hebben onderstaande Legosets?78

Categorie:
Verzamelen

A. ...................................... B. ...................................... C. ......................................

D. ...................................... E. ...................................... F. ......................................

G. ...................................... H. ...................................... I. ......................................

J. .......................................

75192 6270 10280

21327 40478 375

10878 41491 10261

21333
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Categorie:
Verzamelen

Sommige van ons verzamelen stripboeken, zo ook bij de Nulandse Kwis. 
In dit geval: “De man die sneller schiet dan zijn schaduw”. We hebben van 

een vijftal Lucky Luke albums het laatste stripfragment afgebeeld. Weet jij uit 
welk album van Lucky Luke dit stripfragment komt. 

We zoeken dus de titel van het album. 

I am a poor lonesome cowboy and a long way 
from home

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

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

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

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

E. ...............................................
....................................................
....................................................

De zingende draad

De eenarmige bandiet

Marcel Dalton

The Daily Star

Bootrace op de Mississippi
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Buitenvraag

Op welke adressen in Nuland bevinden zich deze kleurrijke 
garagedeuren? Wij zijn op zoek naar de straatnaam en het huisnummer. 

Categorie:
Verzamelen

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

A. ...................................................Singel 11

Raadhuisstraat 9
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Van oudsher is er een trucje om goedkoop met de trein van hier naar 
Tilburg te reizen. Is dat foefje ook bij jullie bekend. Dus: 
Wat is de goedkoopste manier om, zonder zwart te 

reizen, vanaf Station Rosmalen met de trein naar Tilburg Centraal 
Station te reizen?

Vakantie is een moment van ontspanning en even tot jezelf komen. 
Versnaperingen horen erbij, denk maar eens aan een lekker koud 

biertje onder de warme zon.
Graag willen we van jullie weten welke biermerken wij hier zoeken en 

uit welke landen deze komen.

Categorie:
Wereldreis

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

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

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

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

E. ...........................................................

F. ...........................................................

G. ...........................................................

H. ...........................................................

I.  ...........................................................

J. ...........................................................

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

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

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

Alfa bier - Nederland

Birra Moretti - Italie

Cass - Korea

Franziskaner (Weissbier) - Duitsland

Guinness - Ierland

Kronenbourg - Frankrijk 1664

Sagres - Portugal

San Miguel - Spanje

Sapporo - Japan

Tsigntao - China

Door een kaartje te kopen voor station Oisterwijk. Dan moet je 
overstappen op Tilburg centraal. Maar omdat Oisterwijk 
dichterbij ligt dan Tilburg, is het treinkaartje goedkoper.
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Categorie:
Wereldreis

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

Hieronder staan een aantal mooie gebouwen waar zij foto’s van 
gemaakt hebben. 

Welke bouwstijlen zien wij hier?

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

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

H. ............................
................................

I. .............................
...............................

J. ............................
................................

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

E. ............................
................................

F. .............................
...............................

G. ............................
................................

84
Van welke landen zijn deze vlaggen? 

Om het moeilijk te maken zijn ze in zwart-wit afgebeeld.

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

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

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

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

E. .....................................
........................................

Albanië Zuid-Korea Panama

Griekenland Portugal Filipijnen

Tunesië Iran Algerije Zuid-Afrika

Kubisme / 
structuralisme

Neo-classicisme
(neo moet erbij staan)

Gotisch

Art-Nouveau / 
Jugendstil

Amsterdamse School 
/ expresionisme



85 Onderstaande rebussen beelden steden over de hele wereld uit. 
Welke steden zoeken wij?

Categorie:
Wereldreis

A. B. C.

D. E. F.

G. H. I.

J.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brussel Hengelo Beijing

Lissabon Madrid Roermond

Londen Shanghai Boekarest

Oslo



Categorie:
Wereldreis

Hieronder zien jullie vijf afbeeldingen van vliegvelden. 
Graag willen we van jullie weten hoe deze vliegvelden heten.86

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

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

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

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

E. ............................................................................

A. B. C.

E.D.

Charles de Gaule

Kaapstad International Airport / Cape Town International Airport

Schiphol

London Heatrow

Oslo Gardermoen



87 Soms is Google Translate best handig om je verstaanbaar te maken in 
het buitenland. Welke talen worden er hier gesproken? 

Met de Nulandse Kwis zijn we op wereldreis gegaan en wat hebben we toch 
veel moois gezien. Helaas zijn we ook alweer wat vergeten, maar daar 

kunnen jullie ons vast bij helpen?88

Categorie:
Wereldreis

www.nulandsekwis.nl.vragen

A. We bezochten twee landen die helemaal geen toegang hebben tot een zee en waar je
     zelfs door twee landen moet reizen om de zee te zien. Welke twee landen zijn dit?
.......................................................................................................................................

B. We gingen ook naar een gebied dat de ene helft van het jaar hoort bij land X en de 
     andere helft van het jaar bij land Y. Er hebben, voor zover wij weten, geen mensen 
     gewoond, wel dieren. Vroeger werden er op deze plek vaak conferenties gehouden, 
     nu gebeurt er niets meer. Welke plek zoeken we?
.......................................................................................................................................

Verder hebben we nog bijzondere gebouwen gezien die zijn geïnspireerd op 
onderstaande foto’s, welke gebouwen zijn dit en waar staan ze?
C. D. E.

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

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

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

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

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Frans

Grieks

Zweeds

Leichenstein en Oezbekistan

Fazanteneiland / Pheasant Island

The Whale te Noorwegen / 

Andenes

High Heel Wedding 

Church te Taiwan

Shipwreck Tower te Praag / 

Top Tower in Praag

Turks

Afrikaans

Chinees

Spaans

Pools

Duits

Deens
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Tegenwoordig is navigatie ons beste reismaatje als we van A naar B reizen. 
Vroeger gingen we gewapend met een landkaart op stap. 

Hieronder een aantal vragen over kaartjes van Nederland.

Categorie:
Wereldreis

A. Wat staat er op deze kaart afgebeeld?
..............................................................................

B. Wat geeft de groene lijn weer?
..............................................................................

C. Wat staat er op deze kaart afgebeeld?
....................................................................

D. Wat geven de groene stippen weer?
....................................................................

E. Wat staat er op deze kaart afgebeeld?
..............................................................................

Spoornet / spoorwegen

Hoge snelheidslijn

Vliegvelden

Zweefvliegvelden

Nationale parken
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Buitenvraag

Categorie:
Wereldreis

Onderstaande afbeeldingen zijn van Nuland. We willen van 
jullie weten welke straat/straten er op de foto’s staan. 
Alleen volledige antwoorden zijn juist.

A. B. C.

D. E.

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

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

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

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

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

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

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

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

Prins Bernhardplein, 

Zandstraat, Dorpstraat en 

Duyn en Daelseweg

Rijksweg en 

Molenstraat 

Heijcamp en Kerkstraat

Dorpstraat, Hoogstraat 

en Heiweg

Sikkel
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Volledige woorden gebruiken is zoooo 2021. Tegenwoordig gebruiken 
studenten afkortingen. Waar staan onderstaande afkortingen voor:91

Categorie:
2022

1. A in de b  =  ..................................................................................
2. Fitje   =  ..................................................................................
3. Irri   = ..................................................................................
4. Brolo   =  ..................................................................................
5. Prilla   = ..................................................................................
6. HJ   = ..................................................................................
7. Geroza  =  ..................................................................................
8. Dapri   = ..................................................................................
9. Solli   = ..................................................................................
10. Normi  = ..................................................................................

Afgelopen maart is na een flinke verbouwing een mooie en grotere 
Albert Heijn heropend in Nuland. Tijdens de eerste dagen werden er 

zo’n 2.000 cadeautjes uitgedeeld. 
Op de foto zie je het cadeautje. Wat zat erin?

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

2022

Avocado’s in de bonus
Outfit
Irritant
Broek los
Prille relatie

Hertog-Jan / Huis Jongste
Gerookte zalm
Datumprikker
Sollicitatie
Normaal

Zaanshuisje melkchocolade
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Gluren bij de buren, wie wil dat nu niet? Als een huis te koop komt, 

kunnen we met z’n allen lekker even binnenkijken. Graag willen we 
van jullie weten door welke makelaars onderstaande woningen 

in Nuland zijn verkocht of te koop staan:

Categorie:
2022

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

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

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

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

E. .............................................................
.................................................................

2022

PRO DEO Makelaar Staete ‘s-Hertogenbosch

Het Waare Huis Akker Makelaardij

Stoffels Makelaardij
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Begin dit jaar vonden in Beijing de Olympische Winterspelen plaats. 

‘Wij’ als klein landje doen het altijd goed op de Spelen. Afgelopen jaar 
stonden wij ook weer hoog in het eindklassement van de medaillespiegel. 

Maar op welke plek op de medaillespiegel zouden wij begin dit jaar 
geëindigd zijn als:

Categorie:
2022

A. Hoeveel dagen duurde het tot er 
eindelijk een coalitieakkoord in Nederland gepresenteerd werd? 

...................................................................................................................................
B. Traditiegetrouw wordt er na iedere kabinetsformatie een bordesfoto gemaakt. Op de 

foto is 1 persoon afwezig. Wie is dit en waarom was deze persoon afwezig?

................................................................................................................................... 
C. De ministerposten zijn evenredig verdeeld over de verschillende partijen. Verdeel 

de ministers op de bordesfoto door één onafgebroken lijn te tekenen op de foto, zodat 
aan weerskanten van de lijn evenveel ministers van iedere partij staan. Hierbij moet de 

koning geruild worden met de afwezige persoon.

A. Het langebaanschaatsen geen Olympische sport was geweest?

....................................................................................................................................
B. Verbij sneller dan Dubreuil, maar langzamer dan Lorentzen en Krol was 
 geweest?

....................................................................................................................................
C. Nils van der Poel op de 10 km net zoals Kramer in 2010 een verkeerde 
 baanwissel gedaan zou hebben?

....................................................................................................................................
D. Kimberly Bos geen medaille zou hebben gehaald?

....................................................................................................................................
E. De medaillespiegel van de afgelopen Zomerspelen bij de afgelopen 
 Winterspelen opgeteld zou worden?

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

2022
Begin dit jaar werd na een lange onderhandelingstijd een nieuwe 

   kabinetsformatie gepresenteerd. 

273 dagen

Sigrid Kaag – zij zat in Quarantaine 

16

5

3

6

8
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Categorie:
2022

We kunnen wel stellen dat er genoeg nieuws was het afgelopen jaar, dus 
jullie weten ook vast wel wie ons het nieuws vertelde. 

Welke nieuwslezer/verslaggever hoor je hier? 
We willen de voor- en achternaam weten.

97

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

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

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

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

E. ...........................................................................................................................

De prijzen rijzen de pan uit.

Op de Nulandse kermis waren de entreeprijzen ook flink gestegen.
Lotte is 2 x in de draaimolen geweest, 2 x in de rups, 1 x met haar vader in de 
botsauto’s en mocht als verrassing ook nog touwtje trekken. 
Wat waren de totale kosten van dit bezoekje aan de kermis? 

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

2022

www.nulandsekwis.nl.vragen

Malou Petter

Jeroen Tjepkema

Kees van Dam

Ron Fresen

Annechien Steenhuizen

€19,-
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Dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest.
Hierover een aantal vragen. 

Categorie:
2022

A. Wat was, afgerond op hele procenten, het opkomstpercentage van de 
 gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch? 
..........................................................................................................................................

B. Op welke locatie(‘s) kon in Nuland op 14 en 15 maart al gestemd worden?
..........................................................................................................................................

C. Welke partij hoort bij Lijst 9?
..........................................................................................................................................

D. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om stemgerechtigd te zijn voor de
 gemeenteraadsverkiezingen?
..........................................................................................................................................

E. Hoeveel Nulanders stonden op de kandidatenlijsten voor de diverse 
 partijen tijdens deze verkiezingen?
..........................................................................................................................................

2022

1,2,3,4, steekje van, steekje van, 1,2,3,4, steekje van papier…..
Dit jaar bestaat het ‘t Waoterrijk 55 jaar, tijd voor feest! Knutsel je 

eigen “steek van papier” en versier deze zo mooi als je kan. 
Lever de steek in samen met het kwisboek. 

Vergeet je teamnummer er niet op te zetten. 

48%

De Meent

Leefbaar ‘s-Hertogenbosch (Paul Kagie)

Wonende in gemeente ’s-Hertogenbosch op 31-1-2022, 18 jaar of ouder op dag van verkiezin-
gen en als je van buiten de EU komt, minimaal 5 jaar een verblijfsvergunning hebben gehad

13
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Buitenvraag

Categorie:
2022

Omdat het Waoterrijk 55 jaar bestaat had men een speuroptocht voor de 
jeugd bedacht door het Waoterrijk. 

Graag willen wij weten welke tekst er stond op de gele balk?

A. ..........................................................
 
B. ..........................................................
 
C. ..........................................................

D. ..........................................................
 
E. ..........................................................

 

A. B. C.

D. E.

2022

Molenstraat

Pelgrimstraat

Martinushuis

De Meent - 1

‘t Leeuwke

Helaas zijn de bordjes tijdens 
de kwisavond weggehaald. We 
hebben iedereen 10 punten 
gegeven voor deze vraag.



We hopen dat jullie genoten hebben van deze zesde editie van de Nulandse Kwis. 
Tot slot nog een paar vragen over de kwis. Je krijgt er geen punten voor, maar we willen 
graag jouw mening weten. 

1. Wat vind je van het niveau van deze kwis?
o Te moeilijk 
o Prima niveau 
o Te makkelijk

2. Wat vind je van de grootte van de kwis?
(meerder antwoorden mogelijk)
o Te veel vragen
o Te veel buitenvragen
o Te veel doe-opdrachten (foto, filmpje, knutsel, e.d.)
o Goed
o Te weinig vragen
o Te weinig buitenvragen
o Te weinig doe-opdrachten (foto, filmpje, knutsel, e.d.)

3. Hoe kunnen wij je het beste bereiken met nieuws over de kwis? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
o Facebook
o Instagram
o Klepel
o Posters
o Anders, namelijk………………………

Heb je nog aanvullende opmerkingen of tips en tops? 

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Wat vind jij?



  

Tot slot

Deze zesde 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 zesde editie 
van de Nulandse Kwis en hebben veel 
plezier beleefd aan het maken ervan. 
Hopelijk hebben jullie er ook van genoten. 

 
Boven: Saskia van Aspert, Iris Rovers,
Michelle van der Biezen, Sjoerd Lammers,
Ada Savelkouls, Marion Korsten

Onder: Ad Schippers, John Gabriëls,
Bas van Berkel, Joep van Groenland,
Marieke van der Biezen

Tot slot
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