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WELKOM!

WELKOM
Bij de derde editie van de WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier! We hebben met heel veel enthousiasme
weer een nieuwe WijkQuiz gemaat. Heel veel succes en vooral veel plezier!
We danken iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan dit evenement. In het bijzonder
willen we daarbij onze GOUDEN sponsoren noemen, want zonder hun financiële bijdragen zou een
evenement als dit niet mogelijk zijn.
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1
1.1

DOEN !

Huishoudmanagement

40

Vanavond om 20.00 uur start in De Mortel de WieWitWa WijkQuiz Mystery Test. Wat we gaan
doen is nog geheim. Stuur één (en niet meer dan één!) van je Teamleden die alles weet van
huishoudmanagement.
A

Het teamlid moet gekleed zijn voor het uitvoeren van huishoudelijke taken en in ieder geval:
-Een schort of overall dragen;
-Een hoofddoek op het hoofd geknoopt hebben;
-Een bezem, emmer, afwasborstel, wasmand EN fles afwasmiddel bij zich hebben.
Natuurlijk ben je vrij om je naar hartenlust uit te leven in je
verkleedpartij, zolang je maar aan de genoemde criteria voldoet.
Met dit deel van de opdracht zijn 20 punten te verdienen.
Alleen wanneer je aan de bovengenoemde voorwaarden
voldoet, kun je punten met deel B van de opdracht verdienen.

B

In De Mortel wordt door de huishoudmanagers een test gemaakt. Daarvoor moet het
Teamlid bij zich hebben:
-Een goed schrijvende balpen;
-Het Antwoordformulier (zie USB-stick in de map OPDRACHTEN: 1.1 Mystery Test), voorzien
van Teamnummer.

Met de vragen in deze test zijn nog eens 20 punten te verdienen.
Let op:
De zaal gaat om 19.50 uur open en de deur gaat om precies 20.00 uur dicht, zodat we ongestoord
met de test aan de slag kunnen! Telefoons, tablets en andere apparatuur zijn niet toegestaan

1.2

Straatverlichting
Voor deze eenvoudige vraag zullen jullie naar buiten moeten en goed moeten kunnen tellen.
Niet zo moeilijk toch?
A

Hoeveel lantaarnpalen staan er in de middenberm
bij een volledig rondje Franse Baan?
113 Lantaarnpalen

B

Hoeveel van deze lantaarnpalen zijn voorzien van
één of meerdere blauw-witte-straatnaambordjes?
37 Lantaarnpalen hebben een of meerdere
blauw-witte straatnaambordjes.
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1.3

Lekker Bakkie

20

A

In de Quiz-envelop vind je een zakje met 5 verschillende koffie-pads.
Wij willen per pad graag weten welke smaak dit is.
A = Decaf
B = Caramel
C = Classic/Regular
D = Vanille
E = Espresso

B

Nu jullie de smaken hebben geraden, wordt het
tijd voor koffiekunst. Maak de bijgaande
figuur zo goed mogelijk na, uiteraard met koffie
en opgeschuimde melk.

Wij willen als bewijs natuurlijk een foto zien van het resultaat!
Op de foto moeten in ieder geval de volgende dingen goed te zien zijn:
-Een Teamlid;
-Jullie Teamnummer;
-De koffie met het figuur dat je
gemaakt hebt duidelijk in beeld.
Sla de foto op in de map OPDRACHTEN op de
USB-stick en geef hem de naam 1.3 Lekker Bakkie.

1.4

Donald Duck

20

Dit jaar gaan jullie op zoek naar een editie van het Donald Duck Weekblad die minimaal tien jaar
oud is. Wees gerust, je hoeft hem niet in te leveren, want wellicht is hij veel geld waard.
Vul op het Antwoordformulier het jaartal en nummer van je oudste exemplaar in en maak een
foto als bewijs.

Op de foto moeten in ieder geval de volgende
dingen goed te zien zijn:
-Twee Teamleden;
-Jullie Teamnummer;
-De voorkant van de Donald Duck, waarbij het
jaartal en het nummer goed te zien zijn.
Sla de foto op in de map OPDRACHTEN op de
USB-stick en geef hem de naam 1.4 Donald Duck.
Het Team dat uiteindelijk het oudste exemplaar
van het Donald Duck Weekblad weet te
fotograferen, krijgt bovendien 10 bonuspunten.
De oudste gefotografeerde Donald Duck is de
uitgave van ................
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1.5

Whats’ up? Make-up!

20

“What’s up doc?” Deze gevleugelde uitspraak van Bugs Bunny wordt steevast gevolgd door een
hapje van een wortel. Voor deze vraag willen we graag een haasje zien genieten van een wortel.
Schmink daarom een van je Teamleden als een haas, bijvoorbeeld zoals op onderstaande foto,
laat hem of haar genieten van een wortel en leg dit op een foto vast.
Op de foto moeten in ieder geval de volgende
dingen goed te zien zijn:
-Jullie Teamnummer;
-Het geschminkte haasje dat een wortel eet.
Sla de foto op in de map OPDRACHTEN op de USBstick en geef hem de naam 1.5 Make-up.
Wanneer je bovendien de foto voor 21.00 uur op
onze facebookpagina in het vastgezette bericht
“Foto’s Opdrachten” zet, kun je 10 bonuspunten
verdienen.

1.6

20

Eiermuts
Nu jullie een mooi paashaasje hebben geschminkt is het tijd om een kleinigheidje voor het
paasontbijt te maken …eh...haken. Breien mag ook!
Het moet:
-Uit minimaal twee kleuren bestaan. De kleuren en het patroon mag je zelf kiezen;
-Aan de bovenzijde voorzien zijn van een klein pomponnetje;
-Het perfecte formaat zijn voor een kippenei;
-Zelf gemaakt zijn.
Maak een foto van het eiermutsje wanneer het af is en op een ei zit. Zorg dat op de foto de
volgende zaken goed te zien zijn:
-Twee Teamleden;
-Jullie Teamnummer;
-Jullie zelfgemaakte eiermutsje op een kippenei.

Sla de foto op in de map OPDRACHTEN op de
USB-stick en geef hem de naam 1.6 Eiermuts.
Lever ten slotte het resultaat in door het in de
Quiz-enveloppe te doen.
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1.7

I want to break free
Dat is de titel van een grote hit van Queen. We willen
graag dat 4 Teamleden een stukje van circa 1 minuut
uit de bijbehorende legendarische videoclip naspelen.
Daarbij wordt uiteraard door jullie geacteerd en luidkeels
gezongen.

20

Zorg ook voor de juiste kleding en accessoires!
We hebben de video voor je op de USB-stick gezet,
je vind het in de map BEELD EN GELUID onder de naam
1.7 Queen, voorbeeld.
Maak een duidelijk filmpje van het resultaat, waarin
tijdens de opname je Teamnummer goed te zien is.
Sla dit filmpje op in de map OPDRACHTEN op de USB-stick
en geef het de naam 1.7 Queen.

1.8

Statiegeld

20

Ook dit jaar willen we namens alle deelnemers een leuk bedrag aan een goed doel schenken
en dat doen we weer aan de hand van een opdracht. Dus doe je best, scoor zoveel mogelijk
punten en steun het goede doel van dit jaar. De opbrengst van deze opdracht wordt tijdens de
prijsuitreiking door middel van loting bepaald. Alle goede doelen die jullie opgeven op de laatste
pagina van het Antwoordformulier, dingen mee, ongeacht het puntenaantal van je Team!
A. Stop een statiegeldbon met een waarde van minimaal € 2,50 in de daarvoor bestemde
envelop (zie Quiz-envelop). De bon moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
-Hij moet zijn van 23 maart 2019 en een tijdstip van 18.00 uur of later hebben;
-Hij moet afkomstig zijn van een van de huidige supermarkten in de Achtse Barrier;
-Er moet minimaal een totaalbedrag van € 2,50 aan statiegeld op staan.
B. Je mag gerust meerdere bonnen of bonnen met een hogere waarde inleveren. Sterker nog,
hoe meer hoe beter. Het Team wat het hoogste bedrag aan statiegeldbonnen weet in te
leveren krijgt 10 bonuspunten. Voor dit onderdeel tellen we alle bonnen mee die aan de
volgende voorwaarden voldoen:
-De bonnen moeten geldig en afkomstig zijn van een van de huidige supermarkten in de 		
Achtse Barrier;
-Je mag zoveel bonnen inleveren als je wilt;
-Er zijn geen voorwaarden aan de datum of het tijdstip van de bon;
-Er zijn geen voorwaarden aan de hoogte van het bedrag op de bon.
Het hoogst ingeleverde bedrag was € 28,55
C. Maak een foto, waarop we zien dat een van je Teamleden bezig is met het inleveren van de
statiegeldflessen. Zorg ervoor dat op de foto je Teamnummer en het Teamlid te zien zijn.
Sla de foto op in de map OPDRACHTEN op de USB-stick en geef hem de naam 1.8 Statiegeld
D.
		
		
		
		

Wat is dat de totale waarde aan ingeleverde statiegeldbonnen die
voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven bij vraag B is?
Het Team wat het dichtste bij het juiste bedrag zit, krijgt nog eens 		
10 bonuspunten.
De totale waarde aan ingeleverde statiegeldbonnen is € 249,70
9

1.9

Waslijn

20

Tijdens het ophalen van de Quiz-envelop zagen jullie niet alleen ons maar ook een bijzondere
waslijn in De Mortel. Die heeft natuurlijk met de WieWitWa WijkQuiz te maken.
De vraag daarover is eenvoudig:
Wat is het totale gewicht van de waslijn inclusief knijpers, hangers en andere voorwerpen die
eraan hangen? Het gewicht van de waslijn en alles wat eraan hing was 20.500,00 gram.
Zit je minder dan 5% naast het juiste gewicht, dan krijg je 20 punten.
Het Team wat er het dichtstbij het juiste gewicht zit (erboven of eronder) krijgt 10 bonuspunten!
De waslijn is van ca. 19.55 uur tot 20.20 uur alleen toegankelijk voor
deelnemers aan de WieWitWa Mystery Test

1.10 Yoga voor twee

20

Yoga is niet alleen bedoeld om te ontspannen. Voor sommige oefeningen heb je kracht, balans,
samenwerking en concentratie nodig. Zo ook voor de onderstaande acro-yoga poses.
Voer met twee Teamleden deze poses uit en maak een foto van het resultaat. Zorg dat op deze
foto’s de poses en je Teamnummer goed te zien zijn.
Sla de foto’s op in de map OPDRACHTEN op de USB-stick en geef ze de naam
1.9 Yoga Pose 1 en 1.9 Yoga Pose 2.
Pose 1							Pose 2
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2
2.1

ACHTSE BARRIER

Zachtjes gaan de paardenvoetjes

10

Paardje kan de weg wel vinden, Trippel Trappel Trippel Trap. Maar ergens in de jaren ‘70 raakten
de Sint en zijn paard in de war toen ze voor het eerst in jaren weer eens een pakje wilden
achterlaten bij het huis van de heer Faassen. Ze waren verbaasd dat ze niet in Son en Breugel,
maar in Eindhoven uitkwamen. Ze herkenden het huis, het huisnummer klopte, maar het
straatnaambordje was anders.
Welk huisnummer staat er op de woning waar de Sint en zijn paard een pakje wilden bezorgen?
Huisnummer 17

2.2

Bijzondere gebeurtenis

10

Welke woorden moeten op de puntjes ingevuld worden om het verhaal compleet te maken?
Op 9 februari 1979 vond in het gebouw De Wiek (A.) in de Achtse Barrier een bijzondere
gebeurtenis plaats. Op die dag werd de Centrale Antenne Inrichting of CIA (B) officieel in gebruik
genomen.
Philips (C) stelde voor deze gelegenheid 1 Radio / FM Tuner (D) en 9 TV-toestellen of televisies
(E) beschikbaar.
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2.3

Barrier

10

Het woord Barrier betekent grens, poort of bescherming en onze wijk is genoemd naar het tolhuis
aan de grens van Acht oftewel de “Barrière van Acht”, zie foto. Wij hebben nog meer Barriers
gevonden en willen graag het volgende weten:
A. In de provincie Noord-Brabant ligt een landgoed waarvan het
woord Barrier in de naam eveneens verwijst naar een tolhuis aan
de weg tussen Eindhoven en Den Bosch. Hoe heet dit landgoed?
De Halse Barrier
B. Net over de grens in België werd in een Barrier tijdens
Operatie Market Garden het officiële startschot gegeven voor de
grondtroepen. Hoe heet tegenwoordig deze gemeente?
Lommel
C. Op ruim 20 uur vliegen doorkruist deze Barrier met een lengte van ruim
1000 km een desolaat landschap. Wat is deze Barrier?
Een snelweg (de A23 in Australie)
D. Er staan circa 30 boerderijen en huizen, waarvan enkele een Rijksmonument zijn.
In welke provincie vind je deze Barrier?
Limburg
E. Deze Barrier, niet ver van Eindhoven fungeerde vroeger als tolpost en rustplaats voor
reizigers. Je kunt er nog steeds eten. Een schilder zou een tafereel op deze locatie geschilderd
hebben. Dit hangt in het Boymans van Beuningen. In welke plaats bevindt zich dit restaurant?
Helmond

2.4

Vergunningen

12

Bij de gemeente Eindhoven zijn een zestal aanvragen voor vergunningen van bewoners van de
Achtse Barrier binnengekomen. De betreffende ambtenaar heeft er een administratief potje van
gemaakt en is het overzicht totaal kwijt. Kunnen jullie hem helpen?
Wie vroeg welke vergunning aan?
De cijfers aan de linkerkant geven aan hoeveel juiste
vergunningsaanvragen er in de rij staan.
De cijfers aan de rechterkant geven aan hoeveel vergunningen onder de
juiste persoon staan.
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2.5

Straten
Wat heb je aan een plattegrond als de straatnamen ontbreken? Niet zo heel veel, denken wij.

8

Kunnen jullie voor ons de juiste straatnamen bij de blauw gekleurde straten zoeken?

A = Mainelaan		

2.6

B = Sommelaan

C = Straatsburglaan

D = Girondelaan

Langste straat
De FranseBaan is zonder twijfel de langste straat in de Achtse Barrier en heeft dan ook het
hoogste huisnummer in onze wijk. Maar er is ook een straat met slechts 1 huisnummer.

10

A. Welke straat is dat? Marnestraat
B. Welk gebouw staat daar? Cantershoef
C. Op 20 maart 2018 werd hier een bijeenkomst georganiseerd.
Wie organiseerde deze bijeenkomst? Vrijwilligers van 040 Energie
D. Wat was er op 26 mei 2018 te doen op deze locatie? AB Meezing
E. Wat organiseerde het Rode Kruis in 2018 elke donderdag in mei om 10.00 uur Handwerken
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2.7

Postcodeproblemen

10

De Postcodes beginnende met 5627 bevinden zich allemaal in de Achtse Barrier. Op een mooie
zomerse dag maakt een postbode met zijn stapel post een rondje Achtse Barrier.
Hij krijgt geen route mee, maar wel een uitdraai uit het dataportaal van de Nederlandse Overheid
in de vorm van een lijst met alle postcodes van Nederland met bijbehorende straatnamen.
A. De postcodes op zijn lijst staan op alfabetische volgorde, beginnend bij de letter A.
Welke straatnaam hoort bij de postcode onderaan zijn lijst? Moezellaan
B.

Hoeveel verschillende postcodes staan er op zijn lijst? 255

C.

Hij ziet dat De Fransebaan erg veel verschillende postcodes heeft. Hoeveel zijn dat er? 24
D. Na het aantal postcodes behorende bij De Fransebaan, is 7 het
hoogste aantal verschillende postcodes wat is gekoppeld aan
1 straatnaam. Hoeveel verschillende straten hebben in totaal
7 verschillende postcodes? 2
E. Maar hij moet ook opletten dat hij geen postcodes over het
hoofd ziet. Er zijn namelijk straatnamen in de Achtse Barrier
die maar aan 1 en niet meer dan 1 postcode zijn gekoppeld.
Hoeveel zijn dat er? 71

2.8

10

Sportieve wijk
In de Achtse Barrier staat een tweetal sporthallen die niet bij scholen horen en
door de gemeente verhuurd worden.
A. Wat is het totale vloeroppervlak van de
gymzalen van deze twee sporthallen bij elkaar?
1.682 m2
B. Een van deze sporthallen heeft een tribune.
Voor hoeveel mensen is hierop plaats?
325
C. In welke periode in 2019 zijn deze zalen voor
niemand af te huren?
6 juli tm 18 augustus 2019 (zomervakantie)
D. We willen een van deze zalen op een
woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 huren
voor een kinderfeestje en daarbij
apenkooien.
Wat mogen we daarbij niet gebruiken?
Trampoline, Ultragym en schoenen met
zwarte zolen
E. Vanaf hoe laat mogen we de zaal betreden? Vanaf 13.45 uur ofwel 15 minuten vooraf
14

2.9

Diefstal

10

Al een aantal jaren zijn kinderen in de ban van de game Minecraft, een spel waarbij men moest
minen (grondstoffen delven) en craften (bouwen).
Ook in onze wijk werd er flink wat gedolven. Toch was er in januari een nieuwsbericht waaruit
bleek dat dat op een bepaald adres niet meer kon.
A. Wat werd er gestolen? Bitconminers
B. Hoeveel stuks werden er gestolen? 3 stuks
C. In welke maand vond deze inbraak plaats? Januari
D. Waar dook het gestolen waar weer op? Vlijmen
E. Hoeveel van de ontvreemde spullen zijn teruggevonden? 2

2.10 Wij houden wel van een wijntje

10

Allemaal Franse namen in onze wijk. Steden en waterwegen, maar ook wijnstreken komen in de
wijk voor.
Wij willen graag weten welke straatnamen in onze wijk horen bij de wijnstreken in de afbeelding.
A. Savoiepad
B. Juralaan
C. Cahorslaan
D. Armagnaclaan
E. Roussilonhof
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3
3.1

NEDERLAND

Geboren Eindhovenaar
De onderstaande personen zijn allen in Eindhoven geboren en sommige daarvan zijn er ook
getogen. Welke eerste voornaam kregen ze bij geboorte?

Bert(je)
(Oosterbosch)

3.2

Herman
(v. Loenhoud / Armand)

Jan
(de Bont)

Dorp in de stad

Trea
(Dobbs)

10

Jeroen
(Dijsselbloem)

10

Als inwoner van Eindhoven heb je vast wel eens gehoord van Drents Dorp, gebouwd voor de
vele Philips arbeiders die in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw vanuit Drenthe in Eindhoven
kwamen wonen.
Er was halverwege de vorige eeuw nog een “dorp” in Eindhoven wat eveneens voor Philipspersoneel werd gebouwd. Het werd vernoemd naar de bouwstijl van de huizen die eigenlijk meer
op barakken leken. Ze staan er niet meer want het hele “dorp” werd zo’n 20 jaar na de bouw
afgebroken om plaats te maken voor recreatiegebied en villa’s.
A. Hoe werd dit dorp genoemd?
Zweeds Dorp
B. Van welk materiaal werden de huizen
gebouwd?
Hout
C. Hoeveel van deze woningen stonden er
in dit dorp?
100
D. Hoe heet het recreatiegebied waarvoor
de woningen plaats moesten maken?
De IJzeren man
E. Hoe heten de twee villawijken die nu op
het betreffende gebied geplaatst zijn?
De Karpen en Koudenhoven
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3.3

Eindhovense straatnamen
A.
B.
C.
D.
E.

3.4

10

Wat is de naam van het monument wat je op de foto links ziet?
Annexatiemonument
Wat is de datum van de gebeurtenis die hoort bij dit monument?
31-12-1989 / 01-01-1920
Hoe heette de Palingstraat voor deze datum?
Groenstraat
Hoeveel Kerkstraten waren er voor deze datum in het
grondgebied van het huidige Eindhoven?
4 (Eindhoven, Stratum, Strijp, Woensel)
In welke wijk vind je de straat die dezelfde naam heeft als de
naam die de Jan van Lieshoutstraat had voor deze datum?
Stratum (Rozemarijnstraat)

Carnavalsgeld

10

Eens dook tijdens Carnaval in Eindhoven een vreemd, bijzonder en grappig Lampegats
bankbiljet op. Je kon er niet mee betalen, maar het bracht buitenlandse toeristen wel in de war.
A. Welk bedrag stond op het biljet?
11 Gulden
B. In welk jaartal verscheen dit bijzondere biljet?
1980
C. Wat was de kleur van het biljet?
Paars
D. Hoe heet de afgebeelde persoon?
Jan Kuhr
E. In de hoek naast het achterhoofd van de
persoon staat een symbool.
Welke symbool is dat?
Bierglas, pils, pint, biertje

3.5

Kerken
Hieronder zie je een paar prachtige tekeningen van Eindhovense kerken. We hoeven niet te
weten wat hun namen zijn, in welk jaar ze gebouwd zijn of wat hun adressen zijn.
Jullie hoeven ze alleen maar in de juiste volgorde van Noord naar Zuid te zetten. Succes!
De juiste volgorde is: D - E - A - C - B
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3.6

Guldens

10

Sinds 2002 is de Nederlandse gulden vervangen door de Euro en sommige mensen rekenen nog
steeds alles om naar guldens om een beter inzicht te krijgen in de waarde van spullen.
We laten bij deze vraag bitcoins en andere virtuele munteenheden buiten beschouwing.
A. Wat is, naast de Euro, de enige andere
wettige fysieke munteenheid waarmee in
Nederland betaald kan worden?
Amerikaanse Dollar
B. Wat zijn de namen van de gemeenten
waarin dit het geval is?
Bonaire, Saba en St. Eustatius
C. In welke landen kun je nog wel met
guldens betalen?
Curacao en Sint Maarten
D. Hoeveel verschillende munteenheden
zijn er, naast de Euro nog meer geldig
binnen het Koninkrijk der Nederlanden?
Amerikaanse Dollar, Antilliaanse Gulden
en Arubaanse Florin (3 is ook goed)

3.7

Vlaggetjesvraag

SUCCES!

De vraag die hier staat is: Hoe heet het gebouw op N 52 5 25 001 O5 20 32 999
Het antwoord op deze vraag is: De Piramide van Austerlitz
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3.8 Koninkrijk der Nederlanden
Koning Willem-Alexander is sinds 2013 het officiële staatshoofd van het
Koninkrijk der Nederlanden. In onze Quiz van vorig jaar vroegen we al
naar zijn titel als Baron. Maar dit keer willen we iets anders weten.

9

A. Hoeveel vulkanen bevinden zich, voor zover bekend, binnen
zijn koninkrijk?
3 (1 op Saba, 1 op St. Eustatius en de Zuidwalvulkaan
B. Hoeveel van deze vulkanen zijn zogenaamde “dode” vulkanen?
1 (Zuidwalvulkaan)
C. In welk jaar is de laatste vulkaanuitbarsting geweest binnen het
huidige koninkrijk der Nederlanden?
1640 (Saba, jaar is een schatting dus een marge van +/- 25 jaar rekenen we goed)

3.9

Wat trek ik aan vandaag?

10

Voor sommige mensen, met name vrouwen, is het een dagelijks terugkerend probleem; “Wat
trek ik aan?” Voor anderen is het heel eenvoudig, bijvoorbeeld omdat ze kledingvoorschriften
voor hun werk hebben. Of, en dat was vroeger veel gewoner dan tegenwoordig, ze droegen
datgene wat in hun dorp op stad gebruikelijk was: Klederdracht.
Hieronder zie je een aantal kenmerkende Nederlandse klederdrachten.
Wij willen weten uit welke dorpen/steden deze typische drachten afkomstig zijn.

Staphorst

Hindeloopen

Marken

Axel

3.10 Verstopplaatsen
In elke van de onderstaande zinnen zit een plaatsnaam verborgen, welke?
We zoeken plaatsnamen die uit minimaal 5 letters bestaan en de eerste
geven we je al cadeau!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Spakenburg

10

Het wordt tijd dat ik LEER DAMmen zodat ik anderen eens kan verslaan.
Met die HELM ONDer zijn muts zal hij er zich geen buil aan vallen.
De pastoor verliet de KERK RADEloos na het omstoten van het wijwater.
Moet er nog eeN OORD WIJKen voor deze nieuwbouwwijk?
Zijn moeder zei: “ het loopT WEL LOs!” maar hij maakte zich nog steeds grote zorgen.
Doe bij een flinke verkoudheid een druppel in die teil, gooi maar VOL EN DAMpen maar.
Hij had een dikke portemonnee, maar helaas, het waren maAR CENten, dus rijk werd hij er niet van.
De accountmanager had het maar druk, zeVEN RAYons moest hij deze maand bezoeken.
Op een beroemd schilderwerk van MicheLANGELO zie je hoe de ene jonge enGEL EEN andere kust.
“Als ik nu van deze rozen een flinke BOS KOOP, krijg ik misschien wel korting”, dacht de klant.
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4
4.1

WERELD
Visagie Ultima Forma

10

In de meeste westerse landen wordt make-up voornamelijk gebruikt om te verbergen of te
verfraaien. Maar er zijn heel wat culturen waarin de beschildering van gezichten een religieuze
betekenis heeft of iets zegt over status, bij welke stam of familie je hoort, of je op jacht of op
oorlogspad bent. En dat levert soms bijzondere plaatjes op.
Hieronder zie je een aantal van deze prachtige gezichten.
Wij willen weten wat de officiële namen zijn van de stammen waartoe ze behoren.

Chimbu (Simbo/Simbu)
Maori
(Papua Nieuw Guinea) (Nieuw Zeeland)

4.2

Omo
(Ethiopië )

Kayapo
(Brazilië)

Aboriginals
(Autralië)

Niet uit te spreken
A.

10

We hebben een paar leuke selfies gemaakt, maar wat dom…..!
De camera stond verkeerd om, dus staan we er niet op.
In welke landen maakten we deze drie “selfies”?
Wales (Engelend)

Verenigde Staten
(USA/Amerika)

Nieuw Zeeland

B.

Op welke van deze “selfies” blijft ieder aan zijn kant en komt niemand in het midden?
Bij plaatje 2.
Het betekent: Jij vist aan jou kant, ik vis aan mijn kant en niemand vist in het midden.
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4.3

Zoek de vraag
In onderstaande figuur zitten de onderstaande landen en een vraag verstopt.
Wat is het antwoord?

10

Afghanistan
Bangladesh
Benin
Chili
Denemarken
Filipijnen
Griekenland
Ghana
Ierland
Kameroen
Kazachstan
Liechtenstein
Madagaskar
Malta
Montenegro
Nederland
Oezbekistan
Portugal
Seychellen
Turkmenistan
Zwitserland

Antoord: Windhoek
De vraag die verstopt zit is: Wat is de hoofdstad van Namibië?

4.4

Waar

10

Vanuit de lucht zien steden er soms prachtig uit en ook op luchtfoto’s herken je sommige steden
meteen. Welke plaatsnamen horen bij de onderstaande luchtfoto’s?

A = Sidney
B = Washington DC
C = Caïro
D = Beijing / Peking
E = Giethoorn
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4.5

Welk land

10

Het ligt op het zuidelijk halfrond en bestaat uit 1 eilandengroep. Meer als wat de vertaling van de
naam doet vermoeden.
Alleen het hoofdeiland is per vliegtuig bereikbaar, maar veel vluchten komen en/of gaan er niet.
De overige delen van het land worden eens per 2 tot 4 weken bezocht met een schip.
Het is er 11 uur later dan in Nederland (wintertijd).
De vlag van het land toont onder andere enkele sterren.
Het land kent bijna geen werkgevers, er rijden nauwelijks auto’s
en er zijn nagenoeg geen hotels.
Hoe komt men dan aan geld?
Onder andere door dagkaarten/vergunningen aan vissers te
verkopen en door de verkoop van een bijzonder internetdomein.
Wat is de huidige naam van het land? Tuvalu

4.6 Tijdreizen

10

De wereld is verdeeld in een aantal tijdzones, zodat iedereen dezelfde tijdsbeleving heeft en
overal om ongeveer 12 uur ’s middags de zon op het hoogste punt staat.
Maar als je met iemand aan de andere kant van de wereld wilt bellen, moet je soms wel even
rekenen. Jullie mogen ook even rekenen, al is het niet moeilijk.
Hoeveel tijd verstrijkt er op 3 mei 2019 tussen de volgende
twee momenten:
Zonsopkomst in Adelaide (Australië) en
zonsondergang in St’ Johns (Canada).
Er verstrijkt 25.22 uur

4.7

Waterwegen
“Nederland waterland”, wordt wel eens gezegd. Wij hebben inderdaad veel water onder
andere in de vorm van rivieren.
Maar die van ons zijn klein in vergelijking met onderstaande rivieren. Welke zijn het?

A. Niger
		

B. Yangtze of
Janktsekian

C. Brisbane River

D. Rio Negro
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8

4.8

Vogels en Landen
Wereldwijd zijn er meer dan 10.000 verschillende vogelsoorten bekend en sommige
vogelliefhebbers proberen de meest bijzondere ervan zelf te fotograferen.
Wij hebben een aantal van deze prachtige vogels bij elkaar gezet.

10

Aan welke landen zijn ze officieel verbonden?
A = Malta
B = Cuba
C = Guatamala
D = Israël
E = Peru

4.9

Volksliederen

12

Elk land heeft zo zijn eigen nationale volkslied. Sommige daarvan zullen bij velen van jullie wel
bekend zijn, maar andere heb je waarschijnlijk nog nooit gehoord.
Wij zijn benieuwd welke jullie herkennen. Op de USB-stick in de map OPDRACHTEN staat een
bestand met de naam 4.9 Volksliederen.
De vraag is eenvoudig. Welke volksliederen hoor je?
A = Colombia
B = Italië
C = Ierland
D = Slovenië
E = Ethiopië
F = Pakistan
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4.10 Vlaggen
Voor sommige vlaggen heb je weinig fantasie nodig, maar sommige vlaggen zijn ware
kunstwerken.
Welke landen horen bij onderstaande vlaggen?

A = Wales
B = Zimbabwe
C = Dominicaanse Republiek (Dominica)
D = Tanzania
E = Fiji
F = Belize
G = Brunei
H = Bhutan
I = Srilanka
J = Macedonië
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10

5
5.1

WETENSCHAP

Filosoﬁe

10

Alle hieronder genoemde zinnen hebben betrekking op bepaalde filosofen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Heeft zelf nooit iets op schrift gesteld
Boek waarin kerken, vorsten en wetenschappers op ironische wijze werden bekritiseerd
Meermalen geëxcommuniceerd
Hij doet datgene waarvan hij weet dat het onmogelijk is
Ethica Nicomacheia
Lente en herfst
De mens is een met rede en spraak begiftigd dier
Schrijver van een tweetalige bijbel
Onze zon is een ster net als alle andere sterren
Wiskundige ordening van alles
Martelaar voor de vrije gedachte
De onbewogen beweger
Kong Qui
Geloof in Reïncarnatie was onderdeel van zijn selecte groep
27ste dag van de achtste maand
De dieren die het minst op de mens lijken, zijn het gelukkigst
Oprichter van een sekte waartoe voor het eerst ook vrouwen werden toegelaten
Misschien spreken jullie, mijn rechters, dit vonnis met meer angst uit dan waarmee ik het onderga
Nets is zeker in het leven. Dat ontkennen is ijdelheid en hoogmoed
Leraar van Alexander de Grote

A. Welke 5 filosofen zoeken we? (de volgorde is hier niet belangrijk)
B. Tel per filosoof de bijbehorende zinnummers bij elkaar op en noteer de uitkomst op het
Antwoordformulier achter de naam van elke filosoof.
Aristoteles
Bruno
Confucius
Erasmus
Pythagoras

5.2

44
41
38
45
42

8

Temperatuurschalen
Wat was de gemiddelde temperatuur in graden Celsius van de week waarin onderstaande
temperaturen werden gemeten?
Ma
Di
Wo
Do
Vrij
Za
Zo

296,0 ⁰K
77,0 ⁰F
112,5 ⁰De
9,57 ⁰N
542,07 ⁰Ra
16,0 ⁰Ré
16,95 ⁰Rø
25

De gemiddelde temperatuur was
24 graden Celsius

5.3

Bomen
Bomen zorgen voor schaduw, ze geven vruchten en talloze vogels nestelen er in.
Koppel de onderstaande bladeren aan de juiste boomvruchten en noteer de naam van de
bijbehorende boom.

10

A = afb. 4 / Tamme Kastanje
B = afb. 2 / Noorse Esdoorn
C = afb. 5 / Iep
D = afb. 3 / Berk
E = afb. 1 / Linde

5.4

Waku Waku
In de jaren ’90 moesten de deelnemers aan het tv-programma WakuWaku onder andere
dierengeluiden herkennen. Niet moeilijk toch? Een kat miauwt, een hond blaft, een kip zegt
toktok en een haan doet kukelekuuuuuu.
Op de USB-stick in de map OPDRACHTEN staat een filmpje met de naam 5.4 WakuWaku.
Welke dieren hoor je achtereenvolgens?
		
		
		
		
		

5.5

10

A = Wolf
B = Pinguïn
C = Zeehond
D = Cavia
E = Vleermuis

Fladderende dieren

10

Van sommige dieren verwacht je niet dat ze kunnen fladderen. Van anderen is dat precies waar je
ze van kent. Tja, hoe zit dat met de onderstaande vlinders? Wat is de gewone Nederlandse naam
van deze vlinders? We willen dus niet de wetenschappelijke naam te weten!

A = Dagpauwoog
B = Kleine Beer
C = Koevinkje
(Europese)								
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D Grote IJsvogelvlinder
(Landkaartje is ook goed)

E Kleine Vos

5.6

Wonderlijke Wetenschap
De mens is tot veel in staat, ook al kent alles uiteindelijk zijn grenzen. Sommige mensen
verrichten wonderen, anderen ondergaan ze. En leefden ze nog lang en gelukkig?
Soms niet, soms wel. Dat geldt ook voor onderstaande pioniers.

10

Het is aan jullie om onderstaande afbeeldingen en getallen te combineren in logische groepjes.
Elk groepje bevat een orgaan, twee personen, een zwart jaartal en een rood jaartal. Noteer op
het Antwoordformulier achter de letters A, B, C en D de juiste bijbehorende lettercombinatie.

A=QHSN

B=MPFJ

C=ELOT

D=IRKG
Volgorde van de
vier letters is
niet belangrijk
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5.7

Wondere Wereld

12

In de jaren ’80 presenteerde Chriet Titulaer het tv-programma Wondere Wereld, wat voor velen
een kennismaking met de nieuwste technische snufjes was. Sommige uitvindingen die toen door
de kijkers als kansloos werden bestempeld, blijken nu de normaalste zaak van de wereld te zijn.
Maar andere uitvindingen hebben minder succes geboekt.
Op de USB-stick vind je een bestand met de naam 5.7 Wondere Wereld.
Bekijk dit filmpje en beantwoord de bijbehorende vragen:

A. Welke computer won de ontwerper van de papieren vaas? MSX Computer
B. Hoe heet deze uitvinding? Microvoice
C. Waarvan heeft Chriet naar eigen zeggen geen verstand? Muziek
D. Wat is in Chriet’s eigen woorden aardig dicherbij gekomen? Polshorloge beeldtelefoon
E. Wat is de functie van het papier wat Chriet laat zien? Batterij
F. Wat is de functie van deze uitvinding? Blindegeleidehond (blindegeleiding)

5.8

Getallen

9

A. A is een getal wat aan de volgende voorwaarden voldoet:
Het bestaat uit drie cijfers en is groter dan 0
De som van de laatste twee cijfers is gelijk aan het eerste cijfer
Hoeveel verschillende waardes kan A hebben?
Het antwoord is : 54
B. B is een getal wat aan de volgende voorwaarden voldoet:
Het ligt tussen 9 en 100
De som van de cijfers waaruit het getal is opgebouwd is een even getal
Het getal is precies viermaal zo groot als de som van de afzonderlijke cijfers waaruit het
is opgebouwd
Hoeveel verschillende waardes kan B hebben?
Het antwoord is : 2
C. C is een getal wat aan de volgende voorwaarden voldoet:
Het ligt tussen 0 en 100
Als je het getal deelt door de som van de cijfers waaruit het is opgebouwd, krijg je een
geheel getal.
Hoeveel verschillende waardes kan C hebben?
Het antwoord is : 31
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5.9

Bijzondere Verschijnselen

9

Hoe worden de onderstaande weersverschijnselen ook wel genoemd:
A. Wanneer er grote verschillen in lading worden opgebouwd tussen een voorwerp op de grond
(positief geladen) en de omgeving (negatief geladen) kan het voorwerp op de grond,
bijvoorbeeld een mast, antenne of ander hoog voorwerp positief geladen vonken naar zijn
omgeving lekken. De kleur van het verschijnsel is groen of blauw/witachtig.
Sint Elmsvuur
B. Met name in een moerasachtige omgeving kunnen blauwachtige
vlammetjes ontstaan door de oxidatie van een gas wat is
ontstaan door het vergisten van organisch materiaal.
Mensen maakten er vroeger spookverhalen van alsof er figuren
met een lantaarn door de moerassen zwierven.
Dwaallicht
C. Dit verschijnsel wordt soms waargenomen in de buurt van
een blikseminslag bij zwaar onweer en is soms enkele seconden
zichtbaar, is vrij zeldzaam, is bolvormig en heeft een diameter
van 35-45 centimeter.
Bolbliksem

5.10 Ra, Ra, wat ben ik?

12

A. Mijn bek is onderstandig. Ik heb twee bekdraden, één in elke hoek van mijn bek,
ze reiken naar achteren gevouwen tot achter mijn oogrand. Op mijn zijlijn liggen er 44 of 45.
Ik ben een Witvingrondel
B. Mijn bek is onderstandig. Ik heb 2 bekdraden en die bevinden zich elk ik een hoek van mijn
bek. Op mijn zijlijn liggen er 38 tot 44.
Ik ben een Riviergrondel
C. Mijn ogen staan hoog in mijn kop en mijn neusopeningen vormen korte buisjes.
In de voortplantingstijd ben ik als mannetje zwart gekleurd. Verder ben ik gemarmerd en
is mijn bek gevormd tot een bekspleet. Tot slot is mijn bek eindstandig.
Ik ben een Marmergrondel
D. Mijn ogen zijn hoog in de kop geplaatst en ik ben bleek van
kleur. Maar mijn flanken hebben een licht blauwgrijze kleur.
Op mijn zijlijn heb ik donkere vlekken. In de paringstijd ben
ik als mannetje zwart gekleurd.
Ik ben een Pontische stroomgrondel
E. Mijn ogen zijn hoog in mijn kop geplaatst en ook ik ben tijdens de
paringstijd als mannetje zijnde zwart gekleurd. Maar normaliter ben ik
geelgrijs van kleur en heb ik een geblokte tekening.
Ik heb een duidelijke zwarte vlek.
Ik ben eenZwartbekgrondel
F. Mijn ogen zitten dicht bij elkaar en zijn hoog in mijn grote brede kop
geplaatst. Ik heb gezwollen wangen en lippen en een bovenstandige
bek. Ik ben roodbruin gemarmerd van kleur en heb horizontale
roodbruine banden en geen zwarte vlek.
Ik ben een Kesslers grondel

29

6
6.1

MAATSCHAPPIJ

Gildenpenningen

10

In de middeleeuwen waren veel ambachtslieden aangesloten bij een gilde.
Dit gilde zorgde voor regels, een kwaliteitsstandaard en overdracht van kennis.
Elk lid mocht via een bepaald symbool kenbaar maken dat hij aangesloten was bij het
beroepsgilde en de symbolen werden ook in penningen geslagen.
Hiernaast zie je een aantal van deze penningen, aan jullie de taak om aan te geven welk
beroepsgilde erbij hoort:
A = Schoenmakersgilde
B = Chirurgijnsgilde
C = Kruideniersgilde
(Ooftmengersgilde)
D = Uitvaartgilde
E = Smidsgilde
F = Tabaksverkopersgilde
G = Timmermansgilde
H = Wijnheren- en biertappersgilde
J = Zijde-, Wollen-, Laken- en Kramersgilde

6.2

Letterreeksraadsel

10

Een letterreeksraadsel is eigenlijk net zoiets als een getallenreeks waarbij je moet beredeneren welk
getal de logische opvolger is op de al opgegeven rij.
Wij willen graag weten welke letters op de vraagtekens moeten worden ingevuld.

A: E T D V V Z Z A
Een Twee Drie Vier Vijf Zes Zeven Acht

B: A B D G K P V
A+1 = B+2 = D+3 = G+4 = K+5 = P+6 = V

C: J F M A M J J
Januari Februari Maart April Mei Juni Juli

D: L K J H G F D S A
=middelste rij toetsenbord in in omgekeerde volgorde

E: Z K H W A C G F
Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander Claus
George Ferdinand
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6.3

Loesje

10

In de jaren ’80 van de vorige eeuw verschenen er, eerst in Arnhem en later in de rest van
Nederland, posters met pakkende, maatschappijkritische en humoristische teksten.
Het bleef lang een raadsel wie dat deed. Inmiddels is Loesje een begrip en met een hoofdkantoor
in Berlijn en groepen in zeker 25 landen, kun je wel zeggen dat “ze” flink aan de weg timmert.
De onderstaande posters van Loesje missen elk drie woorden.
Wij willen weten welke woorden dat zijn.
A = Fileprobleem
B = Voetjes onder
C = Gerucht
D = Partijleider
E Als mol

6.4

Schattige kleintjes
Op veler verzoek naar aanleiding
van onze vraag in de eerste editie
van de WieWitWa WijkQuiz,
hebben we weer wat leuke
jeugdfoto’s weten op te snorren.
Ze zijn soms zo schattig
als ze klein zijn.
Maar soms is dat niet zo,
als ze opgroeien.
Enig idee onder welke namen deze
mensen de geschiedenisboeken in
zijn gegaan?
A = Hitler
B = Assad
C = Mao
D = Bin Laden
E = Hussein
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10

6.5

Wie oh wie?

10

In 2018 overleed een voormalig fractievoorzitter van het CDA die tevens een zeer bekwaam
schaker was. Hij kreeg verschillende onderscheidingen en werd geridderd. Jarenlang bleef zijn
betrokkenheid bij de verdwijning van talloze kinderen en baby’s geheim en wist hij zijn arrestatie
en executie te voorkomen. Tot zijn dood had hij er spijt van dat hij niet meer kinderen had
kunnen laten verdwijnen. Als directeur van een basisschool registreerde hij minder kinderen dan
er werden binnengebracht, waardoor kinderen in de administratie verdwenen. Zo konden ze
ongemerkt worden ondergebracht bij onderduikadressen en daardoor overleefden velen van hen
de tweede wereldoorlog.
Wie oh wie zoeken we?

6.6

Johan van Hulst

Heiligen

10

Heeft u bescherming nodig, wendt u zich dan tot een van de vele beschermheiligen. Kiest u
wel de juiste? Hieronder staat een aantal afbeeldingen. Geef per afbeelding de naam van de
beschermheilige.

A = Sint Christoffel
		

B = Sint Lucia

C = Sint Judas		
(Judas Thaddeus)
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D = Sint Eligius		

E = Sint Ambrosius

6.7

Waarachtig Wereldvreemde Wetten

8

Elk land heeft zijn eigen wetten en een aantal daarvan liggen voor de hand of zijn op zijn
minst te begrijpen. Maar sommige wetten vonden wij nogal vreemd en ongeloofwaardig,
zoals de hieronder genoemde.
Toch bleken ze bij navraag ergens ter wereld werkelijk van toepassing te zijn.
Geef bij elke wet aan in welk land deze geldig is.
A. Het is niet toegestaan om kauwgom te verkopen, te kopen of in bezit te hebben tenzij dit om
medische redenen noodzakelijk is.
Singapore
B. Het is verboden om een persoon, ongeacht of het een bekende is of niet, te weigeren
gebruik te maken van je toilet wanneer deze nodig een behoefte moet doen.
Schotland
C. Het is verboden te reïncarneren zonder toestemming van de regering. Wanneer deze
toestemming er wel is, zal de regering tevens bepalen naar welke levensvorm reïncarnatie
mag plaatsvinden.
China
D. Het is verboden om 50 kg of meer (of enige hoeveelheid die daarop lijkt) aan aardappelen te
kopen, te verkopen of te bezorgen, tenzij je lid bent van ….etc.
Autralië
E. Het is verboden om te roken op andere plaatsen dan in hotels, restaurants, bars en
discotheken.
Bhutan
F. Het is verboden om op geld te gaan staan, ook als dit op de grond is gevallen.
Thailand
G. Het is verboden om te trouwen zonder dat daar een aankondiging van is geweest in een
regionaal nieuwsblad.
Griekenland
H. Het is niet toegestaan om één goudvis te hebben.
Zwitserland

6.8

Vliegmaatschappijen

10

We vliegen wat af met zijn allen en er zijn wereldwijd heel wat verschillende bekende en minder
bekende vliegmaatschappijen die het luchtruim met hun logo’s vullen. Hieronder zie je allerlei
onderdelen van deze logo’s. Zoals je ziet zijn er 16 letters en 17 “tekeningen” uit logo’s.
Wij willen graag weten van welke vliegmaatschappij(en?) je slechts een van de twee ziet, dus of
een letter of een “tekening”.
WOW Air
Fiji Airlines
Air Moldova
AIR BURKINA
KINGFISHER Airlines
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6.9

Politica’s

12

Een van de dingen die mensen in de politiek goed moeten kunnen is praten. En doordat ze vaak
in beeld komen, herkennen we ze eenvoudig. Maar lukt dat ook op basis van hun stem?
Op de USB-stick vind je het bestand 6.9 Politica’s. Open dit bestand en beluister de fragmenten.
Wiens stemmen hoor je?
A = Femke Halsema
B = Ayaan Hirschi Ali
C = Fleur Agema
D = Jet Bussemaker
E = Annemarie Jorritsma
F= Nelie Kroes: dit is een foutje van de organisatie. Wij hebben vergeten om het fragmen van
Nelie Kroes aan het bestand toe te voegen. Dit is voor alle Teams gecorrigeerd.

6.10 Regering

10

Sinds 1584 werden De Nederlanden bijna onafgebroken vanuit Den Haag geregeerd.
Toch zijn er twee periodes waarin De Nederlanden niet vanuit Den Haag werden geregeerd.
A. In welk jaar begon de eerste periode? 1808
B. In welk jaar eindigde de eerste periode? 1813
C. Wie had tot deze eerste verplaatsing(en) besloten?
Wij willen de voor- en de achternaam weten
Lodewijk Napoleon Bonaparte (Napoleon Bonaparte was zijn broer en die zoeken we niet)
D. Wie werd kort na het begin van deze periode koning van Holland?
Wij willen de voor- en de achternaam weten
Lodewijk Napoleon Bonaparte (Napoleon Bonaparte was zijn broer en die zoeken we niet)
E. Wat was de leeftijd van diens directe opvolger? 9 jaar
F. In welk jaar begon de tweede periode? 1940
G. In welk jaar eindigde de tweede periode? 1945
Vanuit welke stad werd tijdens de tweede periode
H.
het land door de “Nederlandse regering”
geregeerd?
London (Regering in ballingschap)
I.
Wie was toen het staatshoofd van het koninkrijk der
Nederlanden en zat op de troon?
Wilhelmina
J.
In welk land woonde in die periode de toenmalige
troonopvolger?
Canada
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7
7.1

CULTUUR

Handalfabet

10

De vraag die er staat is: hoeveel verschillende gebaren zijn er nodig voor deze vraag:
Het antwoord is : 16

7.2

Zingdoku

10

Hieronder zien jullie een Sudoku maar dan in een iets andere vorm.
Hij is namelijk opgebouwd uit letters in plaats van cijfers.
Maar verder zijn de regels gewoon hetzelfde.
Welk liedje hoort bij de melodie die je krijgt als je de
letters uit de cirkeltjes achter elkaar zet?
Zet ze in de volgorde van links naar rechts en
van boven naar beneden.
Schipper mag ik overvaren (ja of ne)
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7.3

Festivals

12

Elk jaar vinden er in Nederland verschillende festivals plaats en die hebben elk een eigen logo.
Hieronder zie je stukjes van logo’s van festivals die in 2018 plaatsvonden.
Geef bij elk stukje de naam van het bijbehorende festival.
A = Grote Beek Festival
B = Paaspop
C = Pinkpop

D = Zwarte Cross
E = North Sea Jazz
F = Lake Dance

7.4

Boektitels

10

Wij hebben een prachtig boekenkaft voor jullie ontworpen en hebben daarbij gebruik gemaakt
van een vijftal boeken. Wat zijn de titels van deze boeken van boven naar beneden?
A = Het meisje in het ijs

B = Dochter van het moeras

C = Ma

D= De man die zijn schaduw zocht

E = Doodskleur
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7.5

Mixed Art

10

Bij deze vraag hebben we steeds werken van twee kunstenaars met elkaar gecombineerd
en zo ons eigen kunstwerk gemaakt.
Van welke kunstenaars vind je werken terug in onderstaande afbeeldingen?
A = Botticelli /
Dali
B = Franz Marc /
August Macke
C = Leonardo Da Vinci /
Johannes Vermeer
D = Paul Klee /
Gustaf Klimt
E = Renoir /
Vincent van Gogh

7.6

Bladmuziek Traditie

10

Het is weer tijd voor een van de WieWitWa WijkQuiz Tradities.
Want ook dit jaar hebben
we weer twee mooie stukjes
bladmuziek voor jullie gezocht.
Ze zijn niet moeilijk, zeker niet
voor wie een beetje muzikaal is,
dus dat wordt punten scoren.
Waarvan is deze bladmuziek?
Je hoeft alleen maar de originele
titel van het lied te noemen.
A = Que sera sera
B = Bohemian Rhapsody
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7.7

Blazen maar

8

Er zijn heel wat bijzondere muziekinstrumenten op de wereld.
Velen daarvan zijn bekend, anderen een stuk minder.
Wij zijn benieuwd welke van onderstaande muziekinstrumenten jullie kennen.
Geef bij elk instrument de juiste naam.

A = Sheng / Mondorgel
B = Pommer / Bomhard /
Schalmei
C = Hulusi / Pompoenfluit
D = Didgeridoo

7.8

Smartlap

10

We zijn op zoek naar een smartlap, waarvan we de titel hieronder hebben beschreven.
Welke smartlap zoeken we?

9+2+1-3-2+8 +1-3-4+1+4-3+10-2+0-14+9+5+1-11+3+8-15-1+14-3-2-8+9
De smartlap die we zoeken is:
Ik lig op mijn kussen stil te dromen.
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7.9

Too short to Shazam

12

Jullie zijn natuurlijk op alles voorbereid, dus Shazam of Soundhound in de aanslag, open het
bestand 7.9 Too short to Shazam en luister naar de intro’s van bekende nummers.
Maar oh jee, wat vervelend nou, de
fragmenten zijn Too short to Shazam…..
En bovendien zijn het alleen de
gitaarklanken.
Succes met het zoeken van de juiste titels
van de nummers die je hoort…..
De naam van de uitvoerende artiest hoef
je niet te noemen.
A = Shadow on the Wall

(Mike Oldfield)

B = House of the rising sun

(The Animals)

C = Enter Sandman

(Metallica)

D = Radar love

(The golden earring)

E = Break on through

(The Doors)

F = Owner of a lonely heart

(Yes)

7.10 Prachtig schrift

8

Veel talen hebben dezelfde letters als wij, dus kunnen we ze lezen (soort van).
Maar andere talen zien er heel anders uit. Het zijn soms in onze ogen, prachtige kunstwerken.
Je kunt je dan bijna niet voorstellen hoe iemand dat ooit kan leren schrijven.
Hieronder hebben we er een paar. Welke talen zijn dit?
A = Punjabi
(Gurmukki)
B = Armeens

C = Hebreeuws

D = Koreaans
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8
8.1

MEDIA

Typische Typetjes

10

Oh, dan krijg ik ballen in mijn buik, Het Simplistisch Verbond, Oudere Jongeren en Keek op de
Week. Zomaar wat termen die betrekking hebben op het duo Van Kooten en De Bie. Jarenlang
maakten zij satirische televisieprogramma’s waarin bepaalde typetjes regelmatig terugkwamen.
Hieronder zie je een aantal van deze typetjes. Kennen jullie ze nog? Welk(e) woord(en) moet(en)
op de puntjes komen te staan?
A. Deze typetjes wonen in de gemeente Juinen ?
B. Geen smakelijk figuur, de vieze man.
C. Dit eigenaardige typetje was Oost-Europa Deskundige.
D. De verkoper is Groentenis van beroep (exacte naam zoals vermeld in bijbehorende sketch!)
E. De achternamen van deze dames zijn (in willekeurige volgorde) Veenendaal en Veenendaal

8.2

Andere Tijden

8

Vroeger bleef je voor het journaal thuis, want sinds je de ochtendkrant had gelezen, was er
wellicht weer het een en ander in de wereld gebeurd. Slecht nieuws overheerst helaas in de
berichtgeving, maar af en toe zijn er ook luchtiger onderwerpen.
Op de USB-stick vind je een bestand met de naam 8.2 Andere Tijden waarin een paar van dit
soort luchtige onderwerpen werden besproken.
Bekijk de fragmenten goed en beantwoord de volgende vragen:
A. Hoe heette het evenement waarover deze reportage ging?
Love-Inn
B. Door welk evenement werd de optocht waaraan de
heren deelnamen georganiseerd?
Autorai
C. Hoe heet het spel wat in het filmpje gespeeld werd?
Skyball
D. Welk fragment is het eerst opgenomen?
Fragment B
(A in 1967, B in 1960 en C in 1979)
40

8.3

Handtekening

12

Fans staan soms uren te wachten om een handtekening van hun idool te scoren. En als deze op
een kledingstuk gezet wordt, mag het natuurlijk nooit meer gewassen worden.
Onderstaande handtekeningen bevinden zich in onze collectie, maar van wie zijn ze ook alweer?
Wij willen per handtekening de artiestennaam weten.

A = Tom Hanks
B = John Travolta
C = Clint Eastwood
D = Elisabeth Taylor
E = Ariane Grande
F = Kenny Loggins

8.4

Oude Reclameposters

12

Hieronder zie je een drietal afbeeldingen. Elk is samengesteld uit twee verschillende oude
reclameposters. Wij willen weten voor welke merken en producten de reclameposters zijn.

A = Driehoek zeep en melk
					

B = Sunlight Zeep en Van Nelle Shag
(tabak / pruimtabak)
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C Gouda Kaarsen en Van Rijn’s Mosterd

8.5

Trouwe viervoeters, soms op 2 poten

10

Honden zijn het favoriete huisdier van veel mensen. Ze zijn trouw, ze kwispelen, je kunt ze
trucjes leren, ze zijn waaks en ze luisteren. Meestal. Geen wonder dat ze in allerlei series op tv
verschijnen. Wat zijn de namen van de onderstaande honden?
A = Astro (The Jetsons)
B = Blitzer (Shaun The Sheep)
C = Huckelberry Hound (Huckelberry Hound)
D = Muttley (Dastartdly and Muttley)
E = Santa’s Little Helper (The Simpsons)

8.6

Paashaasjes

10

Acteurs moeten meer dan alleen maar een tekst uit hun hoofd leren. Ze moeten soms letterlijk
in de huid van hun karakter kruipen. Welke acteurs of actrices zijn hieronder in de huid van de
Paashaas gekropen? Wij willen de voor- en achternaam van deze mensen weten.

A = Emma Watson
					

8.7

B = Dwayne Johnson
(The Rock)

C = Will Smith		

D = Carice van Houten

Horror

E = Damian Lewis

10

Sommige mensen gaan wekelijks naar de bioscoop om alles wat draait als eerste te kunnen zien.
Ook zijn er echte liefhebbers die niet alleen de nieuwe maar ook de oude films met veel plezier
bekijken en zelfs in hun bezit hebben.
Op de USB-stick vind je het bestand 8.7 Horror. Daarin vind je een aantal
fragmenten die uit de privécollectie van een filmfanaat komen.
Bekijk de fragmenten en vertel ons uit welke films ze komen
A = Hellbound: Hellraiser II
B = Frankenstein
C = American Psycho
D = I know what you did last summer
E = Paranormal Activity
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8.8

Jongedames

10

De onderstaande dames waren in hun jongere jaren al beroemd. Wie zijn deze jonge dames?
Wij willen de voor- en achternaam weten waarmee ze beroemd werden.

A.		

Elisabeth Taylor

8.9

B.			

Carry Tefsen

C.		

D.		

Angela Lansbury Simone Kleinsma

E.

Brigitte Bardot

Optellen

8

Welk getal krijg je als je de volgende zaken bij elkaar optelt: 5746 of 5546
Twee mogelijkheden omdat er twee kamernummers van John en Yoko worden vermeld.
•Het aantal afleveringen van Fawlty Towers 12
•Het huisnummer van The Simpsons 742
•Het nummer op de motorkap van Herbie 53
•Het getal van de serie waarin Jack Bauer de hoofdrol speelt 24
•Het jaartal van de eerste aflevering van Goede Tijden Slechte Tijden 1990
•Het jaartal waarin de eerste Hollywood-film werd opgenomen 1910
•Het getal wat als easteregg in bijna alle Pixar films verstopt is 113
•Het kamernummer van de Sleep Inn van John Lennon en Yoko Ono in het
Hilton in Amsterdam 902 of 702

8.10 Stemacteurs

10

Regelmatig spreken bekende Nederlanders de stemmen in van tekenfilmfiguren.
Hieronder zien jullie een aantal afbeeldingen van karakters, althans, een stukje ervan.
Wij willen van elke afbeelding weten wat de naam van
het karakter is en welke bekende Nederlander de stem
heeft ingesproken bij de Nederlandse versie.
A = Fiona / Angela Schijf (Shrek)
B = Gargamel / Tygo Gernandt (De Smurfen)
C = Olaf / Carlo Boszhart (Frozen)
D = Gru / Jon van Eerd (Verschrikkelijke ikke, Minions)
E = Ralph / Frank Lammers (Wreck it Ralph)
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9
9.1

SPORT
Tour de France

10

Vaste prik in elke zomer: De Tour de France. Het is in een fietsland als Nederland niet
verwonderlijk dat veel mensen dit jaarlijkse evenement op de voet volgen.
We denken dan ook dat de onderstaande vraag over de Tour de France van 2018 niet moeilijk zal
zijn voor de liefhebbers.
Welk etappenummer hoort bij elke afbeelding?

A = Etappe 11
B = Etappe 19
C = Etappe 20
D = Etappe 15
E = Etappe 8

9.2

Dennis Bergkamp

12

…., “Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp!” schreeuwde Jack van Gelder tijdens het WK van 1998
na een pracht van een goal tegen Argentinië.
Het sportmoment met bijbehorend commentaar zal niet snel vergeten worden. De stem van Jack
van Gelder kennen jullie vast allemaal wel, maar welke stemmen herkennen jullie nog meer?
Op de USB-stick vinden jullie het bestand 9.2 Dennis Bergkamp.
Wiens stem hoor je in de afzonderlijke
fragmenten? Noem de voor- en de achternaam.
A = Olav Mol
B = Theo Koomen
C = Joan Haanappel
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9.3

Concurrentie en verraad

10

In 2009 vond een bijzondere voetbalwedstrijd plaats, die bedoeld was om twee gebrouilleerde
partijen nader tot elkaar te brengen. Ondanks de uitslag werd geen van de teams tot winnaar
uitgeroepen. De heren oprichters van de strijdende partijen startten in dezelfde wieg en
eindigden op hetzelfde kerkhof, maar wel zo ver mogelijk van elkaar verwijderd.
Ze werkten in dezelfde branche en in dezelfde stad, maar elk aan de andere kant van de rivier
om elkaar zoveel mogelijk te ontlopen. Topsporters maakten tijdens toernooien gebruik van hun
beider producten en de ene na de andere kampioen verscheen met de bijbehorende logo’s ten
tonele.
Ze waren onafscheidelijke totdat een van de broers, naar diens
zeggen door verraad van de andere broer, gevangen genomen werd.
De vermoedelijke verrader heeft dit altijd ontkend, maar de breuk
was onherroepelijk.
Welke twee merken zijn onlosmakelijk verbonden met dit verhaal?

Puma en Adidas

9.4

Veertien G
5e		
10 GZZB
12 GB
14 G
16 G
21 ZB
23 G

10
20
11
13
15
20
22
24

=8+6+6
G
GZZ
Z
B
G
BB

Wie is 14G? Jorien ter Mors

9.5

Vergane glorie

10

Wanneer een land de Olympische Spelen organiseert wordt er een scala aan sportterreinen,
stadions, hotels en andere faciliteiten gebouwd. Maar hoe zien deze er jaren na de prestigieuze
spelen uit? Helaas in veel gevallen niet fraai.
Kunnen jullie van de onderstaande olympische voorzieningen aangeven in welk jaar en in welke
stad de bijbehorende olympische spelen gehouden werden?
A = 2004 Athene
B = 2008 Beijing/Peking
C = 1980 Moskou/Tallin
D = 1996 Atlanta
E = 1984 Sarajevo
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9.6

Sportrebus

12

Sporters hebben vaak bijnamen. Pluisje, Schumi of de Professor zijn zo maar wat voorbeelden.
Hieronder hebben wij een aantal bijnamen van sporters in een afbeelding weergegeven.
Vul in de puzzel op het antwoordformulier de naam van de sporter bij het juiste nummer in
en vertel ons welk sportgerelateerd woord je met de letters uit de grijze balk kunt maken.
Het woord dat je kunt maken met de letters isMedailleklassement
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9.7

De ene schoen is de andere niet

10

En dat geldt zeker voor sportschoenen. Want voor elke sport zijn speciale schoenen te krijgen,
elk met hun eigen profiel type. Hieronder zie je een aantal schoenzolen.
Wij willen graag weten bij welke sporten ze horen.
A = Golf
B = Cricket
C = Wielrennen
D = Curling
E = Klimmen / Boulder

9.8

Max Verstappen

8

Een paar jaar geleden won Max Verstappen voor het eerst een formule-1 race. Hij was niet alleen
de eerste Nederlander maar ook de jongste coureur ooit die dit presteerde.
Tijdens de podiumceremonie werd uiteraard het Nederlandse volkslied gespeeld en we waren
allemaal trots op “onze Max”.
A

Op welke datum werd voor het eerst het Nederlandse volkslied tijdens podiumceremonie na
afloop van een Formule-1 race gespeeld?
13 Augustus 1978

B

Voor welk Team was dat?
John Player Team Lotus

C

Van welk land werd nog meer het volkslied gespeeld toen Max voor het eerst een Formule-1
race won?
Oostenrijk

D

Hoe oud was Max op dat moment?
18 jaar
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9.9

WK 2018 in Rusland

10

Nu Nederland tijdens het WK-voetbal van 2018 in Rusland als deelnemend land ontbrak, werd
volop voor België gejuicht. De rode duivels deden het erg goed, dat mag gezegd worden.
En dat zorgde toch ook bij ons Nederlanders voor een hele schare trouwe volgers.
Ook bij dit WK kwamen er bij meerdere teams momenten voor die opvielen.
Wij willen graag de voor- en achternamen weten van de spelers die hieronder bedoeld worden.

A = Philipe Baloy			

Oudste doelpuntemaker (37 jaar, Panama scoorde 6-1)

B = Sebastian Larsson			

Meeste gele kaarten (3, Zweden)

C = Mathias Jorgenson		

Snelste goal (1 minut, Denemarken)

D = Carlos Sanchez (Moreno)		

Eerste rode kaart (3 minuten, Columbia)

E = Kylian Mbappé			

Jongste doelpuntenmaker (19 jaar, Frankrijk)
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9.10 Scoren

8

Bij veel sporten kunnen punten behaald worden door met bijvoorbeeld een bal een doel te
bereiken. Hieronder zie je enkele omschrijvingen van dit soort doelen.
Ze bevinden zich, tenzij anders is aangegeven, aan beide zijden van het speelveld.
Welke sporten zoeken we?
A

Twee hoge palen in het midden, geflankeerd door twee lagere palen. Deze palen staan
op een rechte lijn op gelijke onderlinge afstand.
Deze afstand staat vast ongeacht de soms wisselende afmetingen van het veld.
Australian Football / Aussieball

B

Twee hoge palen in het midden, voorzien van een dwarsbalk halverwege de hoogte.
De ruimte tussen de hoge palen is tot onder de dwarsbalk voorzien van een net.
De bal die gebruikt wordt weegt circa 1 pond.
Gaelic Football
(Hurling is fout. Deze sport heeft hetzelfde doel maar het gewicht van de bal is anders)

C

Twee palen van twee meter hoog, met aan de bovenzijde een dwarsbalk van eveneens
2 meter. Tussen de palen en dwarsbalk hangt een net. De halve doelcirkel is 4 meter in
doorsnee.
Cycloball / Fietsbal

D

Twee palen met een onderlinge afstand van 3 meter en een hoogte van negentig centimeter
worden aan de bovenzijde met elkaar verbonden door een dwarsbalk.
Tussen deze palen en balk is een net gespannen.
Waterpolo
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10

OVERIGE

10.1 1 April

10

Op 1 april 1572 verloor Alva Den Briel en wij Nederlanders noemen dat de aanleiding voor de
jaarlijkse 1 aprilgrappen. Er zijn talloze andere verhalen over de aanleiding en het is niet duidelijk
wat nou de werkelijke reden van deze traditie is.
A Welk bedrijf publiceerde in 2018 een 1-aprilgrap die te maken had
met de puzzel die jullie onlangs van ons ontvingen?
Google of Google Maps
B De afbeelding van onze puzzel was aan een bijzondere locatie
gekoppeld. Wat is de naam van deze locatie?
Surfers Paradise Beach
C In welk land vind je deze locatie?
Australië
D Wat is het bijbehorende levelnummer?
2
E Welk begrip wat te maken heeft met deze puzzel, kun je vormen met
de afwijkende letters uit de WieWitWa WijkQuiz nieuwsbrieven die
vanaf oktober 2018 verschenen zijn? Tip: Internetpagina puzzelopdracht
Tovenaar Wittebaard

10.2 Parfum

10

Aan het ontwerpen van een parfumfles wordt veel aandacht besteed. Hij moet bij het merk
passen en mooi en herkenbaar zijn. Het neus/mondje van Salvador Dali en de buste van Jean Paul
Gaultier zijn daar goede voorbeelden van.
Kunnen jullie ook achterhalen van welke merken onderstaande parfumflessen zijn?

A = Cartier

B = Roberto Cavalli

C = Nina Ricci
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D = Lancôme

E = Guerlain

10.3 Aparte automaten

10

De pinautomaat, de frisdrankautomaat en de snackautomaat komen we al jaren op veel plaatsen
tegen. Maar onderstaande automaten zijn helemaal uit het straat- of winkelbeeld verdwenen.
Wij willen van jullie weten welk product je uit deze automaten kon halen?

A = Steenkool, kolen
B = Parfum
Houtskool, briketten			

C = Grammofoonplaten
Singles, elpee’s 		

10.4 Spel

D = Gloeilampen
Lampen		

E = Bikini’s
Zwemkleding

10

Ons koloniale verleden deed ons het schaamrood op de kaken staan toen we lazen over een
populair bordspel dat aan het einde van de negentiende eeuw erg populair was in Nederland.
De speldoos was versierd met tekeningen van overzeese gebieden en een niet vriendelijk ogende
man. In de doos vond men o.a.:
- Een spelbord, bestaande uit een kaart van een eiland voorzien van horizontale, verticale en
diagonale lijnen en een aantal bogen.
- Een flink aantal witte schijven (de Nederlanders c.q. de “goeieriken”)
- 1 Zwarte schijf (de man van de afbeelding op de doos, c.q. de “slechterik”)
Het doel van het spel was om de zwarte schijf te omsingelen met witte schijven en daarmee de
oorlog te winnen. Oneerlijk? Tja….. het was een weergave van een klopjacht die aan de andere
kant van de wereld gaande was en die men met het spel gezellig met het gezin kon naspelen.
Hoe heet dit bordspel? Het Toekoe Oemar Spel
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10.5 Vreemde voorwerpen

8

We hebben een paar voorwerpen op de kop getikt en hopen dat jullie ons kunnen vertellen wat
elk voorwerp is. Zeg het maar…….
A = Paardenschoenen
B = Sokkenstop paddenstoel
C = Rekje voor bewaren van
singles/lp’s
D = Massage-apparaat
voor tandvlees

10.6 Fietsen

12

Wij zijn een echt fietsland, daar is geen twijfel over mogelijk. Sommige Nederlanders hebben
zelfs meer dan één fiets in de schuur staan! Er valt dan ook heel wat te kiezen wanneer je een
nieuwe fiets wilt kopen.
Hieronder zie je enkele voorbeelden van totaal verschillende fietsen……
Wij willen per afbeelding het merk en het type/model weten.

A = Van Moof
B = Union
C = Giant
D = Cortina

- 3.2
- Light Supersmooth
- Chill
- Speed
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10.7 Hoeveel

10

Je koopt een doosje punaises of wattenstaafjes waarop staat dat er 100 stuks in zitten, maar
controleer je wel eens of dat klopt? Wij hebben bij meerdere doosjes de proef op de som
genomen. En inderdaad, er zaten keurig 100 wattenstaafjes of punaises in.
We legden van elk soort een flinke hand op tafel en maakten er de onderstaande foto’s van.
A. Hoeveel wattenstaafjes zie je op foto 1? 101 stuks
B. Hoeveel punaises zie je op foto 2?
127 stuks

10.8 Waar of niet waar?

10

We geven hieronder een aantal stellingen en de vraag daarbij is eenvoudig:
Geef per stelling aan of hij waar of niet waar is.
A

Bij kaartspellen wordt de harten vrouw traditioneel uitgebeeld door Judith, wiens macht die
van de man overstijgt. Waar (kaart is gebaseerd op Judit uit het bijbelboek Judit)

B

De vader van een van de ridders van de ronde tafel, die zelf ook een van de ridders van de
ronde tafel was, wordt bij kaartspellen uitgebeeld door de klaveren heer.
Niet waar (klaveren boer)

E

C

Lodewijk XIII organiseerde graag kaartspellen met de bedoeling dat er
dermate hoog werd ingezet dat de verliezer failliet zou gaan. Dit soort
avonden werden erg populair.
Niet waar (Lodewijk XIV en niet Lodewijk XIII)

D

Ook in Engeland werden veel spelers geruïneerd. Om de tafel tijdens het
spel niet te hoeven verlaten werd door een bezorgde kok een gezond
broodje voor zijn heer uitgevonden. Waar (Sandwich)

In Spanje speelde men vroeger met Coppos, Oros, Bastos en Spados.
Niet waar (Copas, Bastos, Espades)
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10.9 IJskoud de lekkerste

8

De zomer van 2018 gaat de geschiedenisboeken in als een van de warmste zomers ooit.
Er werd afgelopen jaar dan ook enorm veel ijs in allerlei verschillende smaken.
Hieronder zie je een hele verzameling van deze smaken.
Hoeveel verschillende ijssmaken komen in onderstaand
tekstblok voor.
Let op, het zijn allemaal smaken die uit 1 woord bestaan.
Wanneer yoghurt en kersen naast elkaar staan wordt
daar dus niet de smaak yoghurtkersen mee bedoeld
maar de smaak yoghurt en de smaak kersen.
Er zijn 29 smaken, namelijk: Aardbei, Abrikoos, Advocaat, Amarena, Amaretto, Ananas, Appel,
Banaan, Bosvruchten, Caramel, Cassis, Chocolade, Citroen, Hazelnoot, Kaneel, Kokos, Malaga,
Mango, Meloen, Mokka, Passievrucht, Peer, Pistache, Sinaasappel, Smurf, Stracciatella, Tiramisu,
Vanille, Yoghurt

yoghurtananasadvocaatsinaasappelabrikoosappeltiramisupassievruchttiramisabrikoosabri
koostiramisukokosamarettohazelnootpistacheabrikooschocolademeloenpassievruchtadvo
caatcassistiramisusinaasappeladvocaatbanaanananaspeertiramisuaardbeismurfyoghurtko
koscaramelamarettokaneelmalagasinaasappelbanaanmangobosvruchtencassisaardbeiyog
hurtmangoananaschocoladepeeraardbeibanaanpassievruchtadvocaatbosvruchtensinaasa
ppelpeeramarettoananassinaasappelcaramelcassiscitroenmalagamangocassiskokosstracci
atellabanaanappelkokoskokosbosvruchtenmangomeloenvanilleappelaardbeimangoyoghur
thazelnootappelsmurfbosvruchtenamarettopassievruchtpistachechocoladevanillepeerman
gohazelnootbanaanpistachecaramelamarettovanillecitroenpassievruchtcitroenananassmu
rfpeerbanaanaardbeitiramisupistachecassiscaramelvanillemangoananasadvocaatkokosma
lagakokosbosvruchtenmeloenadvocaatananaspistachecaramelcaramelchocoladeyoghurtab
rikoosappelpistachecitroentiramisukaneelappelbanaanmeloenhazelnootmangomalagasina
asappelaardbeibosvruchtenbosvruchtenmangokaneelpeerpeercaramelcassiscaramelmalag
apeerchocoladeadvocaatpistachemokkacitroenkaneelsinaasappelamarenasmurfvanillemal
agaappeladvocaatsmurfyoghurtsmurfabrikoosstracciatellahazelnootananasstracciatellacar
amelmeloenstracciatellacitroenhazelnootvanillemeloenpassievruchtpassievruchtananasyo
ghurtabrikoosstracciatellaabrikoosaardbeiamarettosmurfstracciatellavanilleaardbeicassisch
ocoladekaneelsmurfpassievruchtmangocassiskokosstracciatellabanaanappelkokoskokosbos
vruchtenmangomeloenvanilleappelaardbeimangoyoghurthazelnootappelsmurfbosvrucht
enamarettopassievruchtpistachechocoladevanillepeermangohazelnootbanaanpistachecar
amelamarettovanillecitroenpassievruchtcitroenananassmurfpeerbanaanaardbeitiramisupi
stachecassiscaramelvanillemangoananasadvocaatkokosmalagakokosbosvruchtenmeloena
dvocaatananaspistachecaramelcaramelchocoladeyoghurtabrikoosappelpistachecitroentira
misukaneelappelhazelnootappelsmurfbosvruchtenamarettopassievruchtpistachechocolad
evanillepeermangohazelnootbanaanpistachecaramelamarettovanillecitroenpassievruchtci
troenananassmurfpeerbanaanaardbeitiramisupistachecassiscaramelvanillemangoananasa
dvocaatkokosmalagakokosbosvruchtenmeloenadvocaatananaspistachecaramelcaramelcho
coladeyoghurtabrikoosappelpistachecitroentiramisukaneelappelbanaanmeloenhazelnootm
angomalagasinaasappelaardbeibosvruchtenbosvruchtenmangokaneelpeerpeercaramelcas
siscaramelmalagapeerchocoladeadvocaatpistachemokkacitroenkaneelsinaasappelamaren
asmurf
54

10.10 Dansjes

12

In 2018 was Fortnite een van de meest populaire games. Niet alleen achter de computer maar
ook daarbuiten waren gamers er volop mee bezig, bijvoorbeeld door de dansjes in het spel na
te doen.
Open het bestand op de USB-stick met de naam 10.10 Dansjes en bekijk de 6 fragmenten.
Wij willen per fragment weten hoe het betreffende dansje of de move heet en hoeveel v-bucks
het binnen het spel kost om ze te kunnen kopen.
A = Pop lock

800 v-bucks

B = Flipping incredible

500 v-bucks

C = True hart

800 v-bucks

D = Rocket Spinner

500 v-bucks

E = Bring it

200 v-bucks

F = Click!

200 v-bucks

Dit was het voor 2019!
Bedankt voor het meedoen en tot een volgende

WieWitWa WijkQuiz Achtse Barrier
Anky, Gerrie, Hans, Jolanda, Kevin en Yvonne
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