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Hoeveel gehaktballen liggen er in de glazen koelcel in de Johannes van Roesselsteeg?    

4233
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rSponsors

Stersponsor

Hoeveel gratis parkeervakken heeft de nieuwe parkeerplaats b�  PLUS Stephan van Engelen?

De PLUS in Wolluk is lokaal betrokken en sponsort en ondersteunt ook vele verenigingen. 
Daarnaast is Stephan ook betrokken als bestuurslid b�  een stichting. Welke stichting is dat? 

Hemels lekker is het nieuwe lokale logo van onze PLUS. Het staat voor alles wat lokaal zelf 
wordt gemaakt. Alle producten die uit de streek komen vallen onder dit label. B�  welke afdeling 
binnen de winkel hangt dit logo? 

Hemels
VAN DE LANGSTRAAT

HEMELS LEKKER

VAN DE LANGSTRAAT
De 80 beste

WAALWIJK
DE 80 BESTE VAN DE LANGSTRAAT

WAALWIJK
Groeten uit

69

stichting samen rkc

bij de afdeling vleeswaren/tapas
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Aantal punten

AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rSponsors

Stersponsor

Van den Elshout & De Bont heeft onlangs het Raadhuisplein en de Markt opnieuw ingericht. 
De nieuwe verharding bestaat deels uit Portugees graniet. Het graniet is aangebracht in een 
patroon. In hoeveel vakken is dit patroon verdeeld op de Markt en het Raadhuisplein tezamen? 
Je mag er v� f naast zitten.

Hoe wordt het verband/patroon genoemd waarin het Portugees graniet is aangebracht op het 
Raadhuisplein en de Markt?

In welk jaar verhuisde Van den Elshout & De Bont naar het huidige adres aan de Industrieweg 67 
in Wolluk? 

tussen 142 en 152

lederpatroon of lederverband

1986
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Sponsors

Sponsors goud
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Sponsors

Sponsors goud

Lunchtoppers

AH Maarten Jansen - Bloemenoordplein 50
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Sponsors

Sponsors zilver

De Mads
Waalwijk

1998
2018
Jaar
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Sponsors

Sponsors brons

HOU VOORAL 
DE VOLGENDE BLADZ� DE GOED IN DE GATEN



Belangrijk

1   Start de avond met het maken van een werkplanning. 
 Benoem een coördinator doe-opdrachten.

2   In je kwistas vind je een groot aantal opdrachten waarvoor je naar buiten moet. 
 Lever je antwoord – tenz�  anders vermeld - telkens op de locatie zelf in. 

3   Hou je b�  de buitenopdrachten aan het t� dschema dat je terugvindt op je 
voucher in de kwistas.

4   In dit kwisboek staan – verspreid over de inhoud – nog andere doe-opdrachten. 
  Laat je daardoor niet verrassen. Zo kom je b� voorbeeld b�  de stersponsors al 

extra opdrachten tegen.

5  De doe-opdrachten bepalen voor ongeveer 40% de eindscore.

6   Elk goed antwoord in dit boek levert één punt op. Wanneer je méér punten kunt 
verdienen, staat dit met een rood c� fer achter het gele antwoordblokje.

7   Wanneer namen van personen worden gevraagd z� n ze goed wanneer je 
 VOOR- en ACHTERNAAM noteert. 

8  Overal waar Wolluk staat wordt daarmee, tenz�  anders vermeld, 
 de kern Waalw� k bedoeld.

9  Lees voor de zekerheid ook de info onder Reglement en spelregels: 
 De Wollukse Kwis.  

10  Lever je WK-vlag met de andere spullen in de kwistas om 23.00 uur in. 
 Niet inleveren betekent puntenverlies.
10  Lever je WK-vlag met de andere spullen in de kwistas om 23.00 uur in. 
 Niet inleveren betekent puntenverlies. Niet inleveren betekent puntenverlies.
10  Lever je WK-vlag met de andere spullen in de kwistas om 23.00 uur in. 
 Niet inleveren betekent puntenverlies. Niet inleveren betekent puntenverlies. Niet inleveren betekent puntenverlies.
10  Lever je WK-vlag met de andere spullen in de kwistas om 23.00 uur in. 
 Niet inleveren betekent puntenverlies.
10  Lever je WK-vlag met de andere spullen in de kwistas om 23.00 uur in. 10  Lever je WK-vlag met de andere spullen in de kwistas om 23.00 uur in. 
 Niet inleveren betekent puntenverlies.
10  Lever je WK-vlag met de andere spullen in de kwistas om 23.00 uur in. 

Noodnummers
Het crisisteam van de Wollukse Kwis is te bereiken op het Raadhuisplein.

Crisisnummers in geval van nood:
06-21706236 of 06-45293298.

10
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Reglement, spelregels en tips

Algemeen
1 De organisatie van de Wollukse Kwis is in handen van de stichting De Wollukse Kwis. 
2    Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers 

afzonderl� k.
3   De organisatie besteedt zo goed als mogel� k aandacht aan de veiligheid van de kwis.  

  Zo vragen we in deze editie een gezondheidsverklaring b�  een van de opdrachten. De 
organisatie kan niet aansprakel� k worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan 
de Wollukse Kwis. Deelnemen aan de kwis is geheel op eigen risico.  

4   Wanneer zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie 
gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

Teams
1   Het aantal deelnemers per team is niet gelimiteerd. In de prakt� k bl� kt dat de kwis het 

beste kan worden gespeeld door minimaal tien en maximaal twintig deelnemers.
2   Elk team heeft een teamcaptain. Z� n/haar telefoonnummer en emailadres dienen b�  

aanvang van de kwis b�  de organisatie bekend te z� n.
3   De organisatie voert alle communicatie met een team per email (of ev. Facebook) en 

uitsluitend met de teamcaptain.
4   Een team is gerechtigd tot deelname, wanneer het een schriftel� ke of een email-
 bevestiging van inschr� ving heeft ontvangen van de organisatie. 
5   Elk team heeft een thuisadres van waaruit t� dens de kwis wordt gewerkt. Dit kan een 

woonadres, horecalocatie, sportkantine e.d. z� n. Deze plek bevindt zich in Wolluk en 
het adres dient b�  de organisatie bekend te z� n.

6   Aan deelname aan deze kwis is geen leeft� dsgrens verbonden. Iedereen mag meedoen. 
Maar wanneer er opdrachten z� n die, wettel� k gezien, om een minimumleeft� d vragen 
wordt geacht dat dit bekend is en dien je je hieraan te houden. 

Inschr� ven
1   Een team kan zich alleen aanmelden door zich in te schr� ven met het inschr� fformulier 

via de website (www.wolluksekwis.nl). De naam van de teamcaptain, mailadres, tele-
foonnummer en een eigen (ludieke) teamnaam moeten worden vermeld.

 Het formulier dient binnen de inschr� vingsterm� n verstuurd te worden. 
2   De stichting behoudt zich het recht voor om de aanmelding te weigeren wanneer zich 

honderd betalende teams hebben aangemeld.
3   Het inschr� fgeld bedraagt € 50. Inschr� ving is pas defi nitief wanneer dit bedrag is betaald. 
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Reglement, spelregels en tips

Deelnemen
1   De stichting stelt het kwisboek met vragen en opdrachten samen. Ieder team ontvangt 

b�  de start van de kwis op 14 mei 2022 een tas met daarin een exemplaar van het 
kwisboek en andere benodigdheden. 

2   De organisatie is gerechtigd teams van verdere deelname uit te sluiten wanneer z�  
 hun vragenbundel niet t� dig ophalen. Restitutie van het inschr� fgeld is vanwege de   
 gemaakte kosten niet van toepassing. 

Puntentoekenning, uitslag en pr� zen
1   De gegeven antwoorden worden door de organisatie tussen 14 en 20 mei 2022 
 nagekeken. Voor elke goed beantwoorde vraag worden punten toegekend. 
2   Alle deelnemende teams worden in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag vol-

gens het totale aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet t� dig of niet 
volgens de spelregels hebben ingeleverd worden niet in de uitslag opgenomen.

3   De uitslag van de Wollukse Kwis is bindend en staat niet ter discussie en over de 
 uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
4   De uitslag wordt t� dens een feestavond (‘Vrienden van de Wollukse Kwis’) op 21 mei 

2022 bekendgemaakt. Voor de winnaar is er een materiële pr� s. Ook mag het team 
een lokaal goed doel binnen onze gemeente aanw� zen waaraan door de organisatie 
een bedrag van € 1.000 wordt geschonken. Wanneer dit goede doel geen ANBI-status 
heeft, behoudt de stichting De Wollukse Kwis zich het recht voor om het genoemde 
doel te controleren en anderszins te besluiten. 

De Wollukse Kwis
1   Om 17.00 uur wordt (alleen) de teamcaptain (of een plaatsvervanger) verwacht in 

Eetcafé City, Markt 5 (gebruik de achteringang Castle City aan het St. Jansplein). Daar 
ontvangt h� /z�  de kwistas met daarin de kwisbundel en andere benodigdheden. Enkele 
dagen vóór 14 mei worden de teamcaptains of hun vervanger door ons uitgenodigd 
voor nadere instructies. 

2   De kwis begint b�  ontvangst van de kwistas en eindigt om 23 uur. Vooraf geven we één 
of enkele opdrachten via onze website www.wolluksekwis.nl vr� . 

3   Elk team draagt er zorg voor dat de tas met het kwisboek en andere uit de opdrachten 
voortvloeiende attributen uiterl� k op 14 mei 2022 om 23.00 uur z� n ingeleverd. Het 
inleveradres is: Eetcafé City, Markt 5 te Wolluk/ingang achterz� de aan het St. Jans-
plein). Na deze (exacte) t� d ingeleverde boeken z� n buiten mededinging.



Reglement, spelregels en tips

4   Ieder team heeft een uniek nummer. Dit nummer dient op elke pagina van het kwisboek 
(rechtsboven) ingevuld te worden. 

5   De antwoorden worden in het kwisboek ingevuld. Daarvoor is b�  elke vraag (een licht-
geel antwoordblok) ruimte gereserveerd.

6   De pagina’s in het kwisboek z� n genummerd. Lever het in dezelfde volgorde weer in. 
7   W�  kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden.
8   Het kwisboek met antwoorden gaat in de weken na 21 mei 2022 digitaal 
 (www.wolluksekwis.nl).
9   Let op de veiligheid van jezelf, maar zeker ook van anderen, wanneer je op pad gaat. 
10   Opdrachten waarvoor een fi lmpje of foto(’s) gemaakt moeten worden dienen vóór 
  23 uur naar ons geupload te worden via de website www.wolluksekwis.nl. Op de site 

vind je ’s avonds op 14 mei het nummer van de betreffende opdracht, zodat je verder 
kunt.

11  Gebruik de fi ets of ga te voet. Gebruik van auto’s is niet toegestaan.

Feestavond
1   Op 21 mei vindt ’s avonds in het centrum van de stad de feestavond Vrienden van de 

Wollukse Kwis plaats. Deze avond is voor iedereen toegankel� k. In de loop van de 
avond wordt de uitslag bekendgemaakt. Meer informatie over deze feestavond kun je 
tussen 14 en 20 mei a.s. vinden in de (social) media.

Tips
1   Zorg dat je wifi  op de thuisbasis in orde is. Ook wanneer er meerdere PC’s en/of 
 iPhones in gebruik z� n.  
2  Wanneer je handschrift niet duidel� k is, gebruik dan blokletters.
3   Surfen op de pc is natuurl� k handig, maar onderschat ook de parate kennis van een 

gevarieerd samengesteld team niet. 

13
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Doe-opdrachten

DOE-OPDRACHTEN OP LOCATIE DIE JE IN JE KWISBOEK TERUGVINDT

We zien je in de loop van de avond (volg de t� den in de voucher): 

• in het Bourgondisch Hof, Eerste Zeine 92

• in het Huis van Waalw� k/oude raadhuis/Kropholler, Raadhuisplein 2

• op de Markt/Raadhuisplein/Hooisteeg voor verschillende opdrachten

• in de brandweerkazerne, Groenstraat 25

• in het Schoenenkwartier, Raadhuisplein 1

• b�  FysioTotaal, Burg. Verwielstraat 2 J

• in het centrum waar zich een rattenvanger bevindt

• ergens in Wolluk om te kwartetten

We raden je aan dit onderdeel van de kwis goed te plannen. De bezoeken aan de verschillende 

locaties z� n b� na alle aan t� den gebonden. Het is de bedoeling dat elke locatie-opdracht door het 

b�  de opdracht aangegeven aantal teamleden wordt bezocht: één, twee of drie personen. Wie waar 

naartoe gaat staat je helemaal vr� . 

Houd b�  je planning ook rekening met reist� d. Auto’s z� n verboden.

Om warm te lopen hebben we twee grotere opdrachten al eerder vr� gegeven: een oriëntatietocht 

op 14 mei in de middag en een promo-Wolluk-opdracht waarvoor je enkele weken de t� d hebt 

gehad om er iets van te maken. De punten die je met de eerste opdracht verdient nemen we mee in 

het eindtotaal. De promo-opdracht is buiten mededinging en kent een eigen vervolg. 
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Zeg, ken jij de orgelman?

De v� f melodieën die ik heb herkend z� n:

1  

2  

3  

4  

5  

16

Banger hart - Rob de Nijs

Ik ga zwemmen - Marthoogkamer

't Dondert en 't bliksemt - Guus meeuwis

Kingston Town - UB40 

Roller coaster - Danny Vera



17

Aantal punten

Vragen 
en acties

17

AAantta

AAan

17

taall ppuunnttenn

17



18

Aantal punten

AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rAnderswo & aill eurs 

Maps
1 Een echt Wolluks buurtje. In welke stad is dit? 

2  Van welke van de grote Brabantse steden is dit de plattegrond?

      
3  Rondje fi etsen. Meer of minder dan 100 km?  

          

4  B�  welk land hoort dit kaartje? 

5  Wat is de naam van deze zee?  

  

6  Wat is de hoofdstad van dit eiland?

          

Tilburg

Eindhoven

Minder

Katoren

Zuiderzee

Kinslanding
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7  Welk gebied ligt er onder het vraagteken?

8  Welke nummer hoort b�  deze snelfi etsroute?  
   
9  Welk spel? 

10 Van welke van de tien grootste Nederlandse steden is  
 dit de plattegrond?

       

 Vraagje tussendoor

1 Wat is de geschatte waarde van de inhoud 
 van dit gebouw in miljarden euro’s? 

2 Wolluk kreeg er in 2020 weer een nieuw w� kje b� : 
 Tussen Zool en Zeine. Het is de bedoeling om de w� k in de toekomst naar het westen uit te   
 breiden. Naar welk Wolluks thema verw� zen de straatnamen in het w� kje? 

       

Anderswo & aill eurs Anderswo & aill eurs Anderswo & aill eurs Anderswo & aill eurs 

 Tussen Zool en Zeine. Het is de bedoeling om de w� k in de toekomst naar het westen uit te    Tussen Zool en Zeine. Het is de bedoeling om de w� k in de toekomst naar het westen uit te    Tussen Zool en Zeine. Het is de bedoeling om de w� k in de toekomst naar het westen uit te    Tussen Zool en Zeine. Het is de bedoeling om de w� k in de toekomst naar het westen uit te   

                     

Rohan

F261

Risk

Groningen

8.000.000.000

Dammen en Mijnen
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rAnderswo & aill eurs 

3   Wie van deze zeven woonde niet in Wolluk, 
 maar bezocht als middelbare scholier wel het 
 Willem van Oranjecollege? De naam graag.

4   In de nieuwe brandweerkazerne aan de 
  Taxandriaweg staan cadeautjes, ooit verkregen 
 dankz�  vriendschapsbanden van de Wollukse 
  brandweer met buitenlandse collega’s. Zo onderhielden onze spuitgasten jarenlang intensieve 

contacten met een Vlaamse gemeente, dicht b�  Kortr� k. Hoe heet deze gemeente?

5   De nieuwe brandweerkazerne is een ontwerp van Van Pelt Architecten uit Cromvoirt. Nab� /in 
het centrum van Wolluk staat een ander, vooral vanuit de lucht gezien opvallend gebouw van 
deze architect. Welk gebouw bedoelen we?

Europa
Twintig foto’s uit v� f Europese landen: Duitsland, Engeland, Frankr� k, Italië en Spanje. Je ziet 
architectuur, beeldende kunst en nationale symboliek. De foto’s z� n door elkaar gehusseld. 
Zet de nummers van de foto’s b�  het desbetreffende land.

LAND FOTONR. FOTONR. FOTONR. FOTONR.

DUITSLAND

ENGELAND

FRANKR� K

ITALIË

SPANJE

    

  brandweer met buitenlandse collega’s. Zo onderhielden onze spuitgasten jarenlang intensieve 

Leon de Winter

Deerlijk

Antoniushof

1                                9                                13                             15

7                                10                              12                             14      

2                                  4                               8                               16

5                                 11                            17                               18

 3                                  6                             19                              20
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Anderswo & aill eurs 
1 2 3

4 5

6 7
8

9

10 11 12

13 14 15

16 17 18 19

20
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rAnderswo & aill eurs 

Metro's 
U-Bahn, Underground, Subway, Metropolitana, Subte. 
Het z� n allemaal benamingen van de metro. 
Je ziet v� f afbeeldingen van metro’s in grote steden. 
Welke v� f steden?

1

2

3

4

5

Ken je landen
Welke tien landen herken je? Er zit een behoorl� k verschil in oppervlakte tussen de landen. 
Om je een beetje te helpen z� n de landen qua oppervlakte van groot naar klein gezet. 

1   2     

3   4     

5   6     

7   8     

9   10   

Ken je landen

1

2

3

5

4

Parijs

Boedapest

Moskou

Marseille

Tokio

Somalie

Irak

Suriname

Georgië

Slowakije

Kenia

Filippijen

IJsland

Letland

Luxemburg
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AAan n
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TTeTeT

rAnderswo & aill eurs 

Niels en  Anne op reis
Niels gaat een wereldreis maken maar stelt voor zichzelf wel een aantal regels op waaraan h�  zich 
moet houden, nl.:
-  Niels mag niet over zee reizen om in een ander land te komen (b� v. niet van Nederland naar 

Groot-Brittannië).
-   Niels mag wel over water reizen, zolang h�  maar in hetzelfde land bl� ft (b� v. van Spanje naar 

het eiland Mallorca).
-  Een land telt pas als land wanneer het offi cieel erkend is (b� v. Catalonië dus niet).
- Niels begint z� n reis in Waalw� k.

1  Hieronder volgen drie plaatsen. Onderzoek of Niels daar wel of niet kan komen en vul dus in 
wel of niet.

 Kan Niels komen in:

FUNCHAL          FAMAGUSTA  QAQORTOQ    

          

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10

wel

niet

wel
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Aantal punten

AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rAnderswo & aill eurs 

2  Hoeveel grenzen moet Niels minimaal passeren om in Rusland te komen?   

3   Niels is op een bepaald punt in Europa. Vanaf dat punt hoeft h�  maar drie kilometer te reizen om  
  in drie verschillende landen én t� dzones te z� n geweest. Noem twee van de drie landen waarb�  

dit het geval is.

4   Oei! Niels is verdwaald! H�  heeft geen idee waar h�  is. Wel ziet h�  enkele richtingw� zers voor 
auto’s met daarb�  de afstanden. Kun je aangeven in welke Europese hoofdstad Niels staat?

        Moskou 865 km

                                                         
            Waalw� k 1995 km                       Tbilisi 1837 km
                                                        

        Athene 2109 km   

5  Wat is het kleinste land in Europa (qua oppervlakte) waar Niels níét naartoe kan?

6   Niels reist vervolgens naar een Europees land dat drie grenslanden heeft met als beginletter S.
 Welk Europees land is de bestemming van Niels?

7   Niels brengt een bezoek aan een archeoloog, die deze steen met vreemde tekens heeft gevonden. 
Er ontbreekt echter één teken. Welk? Teken het in het vierkant.

3

Rusland                                                     Finland                                              Noorwegen

Kiev

Malta

Hongarije  (grenst aan Slovenië, Servië en Slowakije)

Een zes en een gespiegelde zes     
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Aantal punten

AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rAnderswo & aill eurs 

8   In Duitsland bezoekt Niels in Kassel het museum 
van de gebroeders Grimm. B�  het sprookje van 
Sneeuwwitje spreekt iemand hem aan: ‘op de 
afbeelding staan de dwergen uit het sprookje. 

  Op het eerste gezicht z� n het er zes, maar er is 
een zevende.’ Zoek de zevende dwerg. 

 Doe dit met behulp van een p� l.

9   Niels heeft ook een zus, Anne. Z�  doet niet zo 
moeil� k en neemt regelmatig het vliegtuig, waar-
door ze overal ter wereld zonder moeite kan komen, b� voorbeeld ook over de grote plas. Op enig 
moment is Anne er in Amsterdam. Na een kilometer of dertig komt ze in Rotterdam. Als ze nog 
eens een kilometer of dertig in ongeveer diezelfde richting verder gaat, in welke stad is ze dan? 

     10   T� dens één van haar reizen bereikt Anne deze vul-
kaan. Het is nogal wat anders dan de Vaalserberg. 
Toch hebben ze ook wat gemeen: ze liggen allebei 
op een drielandenpunt. Het drielandenpunt waar 
deze vulkaan ligt is zelfs erg b� zonder. Anne loopt 
tegen de klok in om de vulkaan heen (ze start in 
het grootste land). Zo bezoekt ze de drie landen in 
een speciale volgorde, die je nergens anders in de 
wereld tegenkomt.

     Wat is hier zo uniek aan?   

Straten in Woll uk
Hier volgen tien naambordjes van straten in Waalw� k.
In welke twee straten zou je de richting kunnen kw� traken?

1 (2)     2 (2)

     10   T� dens één van haar reizen bereikt Anne deze vul-

De zevende dwerg staat helemaal rechts. (hij heeft een zeef, dus 
zevende).


Albany (plaatsen liggen in de USA)

Het is een ABC-tje (Argentinië, Bolivia, Chili)

Mina Krusemanstraat 

Harry van den Eerenbeemtstraat
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Nog meer straten in Woll uk
Hieronder staan tien afbeeldingen van mensen, naar wie in Wolluk een straat is genoemd. Schr� f 
de tien straatnamen op. We geven je de volgende hint:
1 en 7 vind je in Driessen; 4 in De Hoef; 6 op Haven Acht; 9 in Laageinde.

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10

2

3

4

5

6

77

88

9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10
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Wim Suermondtstraat

St. Antoniusstraat

Beethovenlaan

Aletta Jacobsstraat

Marijkestraat

Mechie Trommelenweg

Mgr. Bekkersstraat

Theo van Delftstraat

Domela Nieuwenhuisstraat

Tom Mandersstraat
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Plaatsnamen
Hieronder zie je tien afbeeldingen, 
die alle een plaats in Nederland voorstellen.
Welke tien plaatsen zoeken we?

1   

2   

      3   

      4   

5   

6   

    7   

8   

      3

      4

2727

Ridderkerk

Giethoorn

Cadzand

Den Bosch

Monnickendam

Kinderdijk

Zoetermeer

Geldrop
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    9   

     10

Voor iedereen toegankelijk 
Een reeks van tien objecten (of delen ervan) in Wolluk. Beantwoord telkens de begeleidende vraag.

1 De precieze naam graag  

2 Waar?  

3 Straat? 

4 Wat? 

5  Waar?  

6 Wat?    

7 Straat? 

8 Maker?   

9 Op welk gebouw?   

10 Het hekwerk is onderdeel van?   

    9    9    9    9    9

     10     10     10     10     10

Voor iedereen toegankelijk Voor iedereen toegankelijk 

1

4 Wat? 

2 3

antttaaall ppuunntten

4

6

5

7 8
9

10

Hongerige Wolf

Dishoek

Julianafontein

ETZ of Kasteellaan

Burg. Moonenlaan

(voormalig) Slachthuis 

Spoorbrug

Halvezolenpad

Mozartlaan

John Raedecker

Eikendonk

Kiosk
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Vijf films 
Noem telkens de naam van de fi lm. 

1   In 1984 regeert de Stasi nog volop in Oost-Berl� n. Een hauptmann is volop bezig een toneel-
schr� ver en een actrice af te luisteren. Langzaam maar zeker ziet h�  in dat z� n eigen leven saai is 
en begint de actrice en de toneelschr� ver in bescherming te nemen.  

2    In het één na laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog worden twee Britse soldaten naar de 
voorste linie van het front gestuurd. Ze moeten een bericht overhandigen aan een kolonel die 
zich daar bevindt. Het is een barre tocht die door niemandsland gaat en soms zelfs door bezet 
gebied. 

3    De fi lm begint met vier jongens uit de VS van 8 jaar die naar een fi lm gaan waar ze eigenl� k niet 
naartoe mogen. De fi lm gaat over twee Canadezen die alleen maar vuile taal gebruiken en win-
den laten. Het geheel escaleert en er komt een oorlog tussen de VS en Canada. Dit alles terw� l 
Satan en Sadam Hoessein vechten om de totale wereldheerschapp� . 

4    Een jonge zangeres wordt ontdekt door een bekende countryzanger. De twee worden verliefd 
en de jonge zangeres maakt ook carrière. Met de countryzanger gaat het steeds minder goed. 

5    Drie verschillende verhaall� nen in één fi lm. De Amerikaanse huizenmarkt is al jaar en dag een 
solide belegging. Toch zien enkele fi nanciële zakenlieden de huizenbubbel aankomen.  

Das Leben der Anderen

1917

South Park: Bigger, Longer & Uncut  

A Star is Born

The Big Short	
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Halvezolenpad 
Deze v� f kunstenaars hebben hun sporen achtergelaten in De Langstraat: 
1 Maarten de Reus – 2 Sannah Belzer – 3 Marcel Smink – 4 Herman Lamers – 5 Harold Vlugt
Zet hun namen in volgorde van west naar oost.

Van west  via via via   naar in het oosten (max. 5). 

De Fabeltjeskrant
De Fabeltjeskrant, ooit gekozen tot beste kinderprogramma van de eeuw, is gebaseerd op echte 
karakters in een echte woonw� k. 

1  ‘Oogjes dicht en snaveltjes toe.’ Van welk karakter in de serie is deze uitspraak?

  
2  Hoeveel afl everingen z� n er op de Nederlandse televisie van de serie uitgezonden?  
3  Welke Rotterdamse woonw� k stond model?

  
4 Hoe heten beide karakters?

  
   5    En h� ? 

         

Vraagje tussendoor
1  Hoe vaak slaat onze St. Jan per etmaal? (3)
2  Welke overeenkomst bestaat tussen Noordw� k, Beynac en Hengelo?

   

  
   5    En h� ? 

      

5                  2                   3                  1                     4

meneer de uil

1640

Vreewijk

Ed en Willem Bever

(ome) Gerrit de Postduif

360  (24 x 2 + 4 x (1 + 2 + 3 + 4 +…….+ 12) = 48 + 312 = 360) 

Woonplaatsen van de Meilandjes
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3   Wollukse Kwissers z� n waarsch� nl� k goed bekend met kennisquizzen op televisie. Welke 
 omroep is topleverancier van kennisquizzen? En welke quiz van deze omroep is de langstlopende?

 Omroep  

 Langstlopende kennisquiz   

4   Wolluk kent verschillende goede fotografen. Welke in 
 portretfotografi e gespecialiseerde fotograaf maakte deze foto? 

Muziek in de Ninetees, Zero's en Tens

1   Drank en drugs waren het credo van dit nummer. Niets voor jonge kinderen, dus kwam er een 
gekuiste versie. Wat was de titel van de gekuiste versie? 

     2    H�  bezong een 
     groot water en een 
     ster. Wat was de naam 
     van deze hit? 
                       

3  De frontman van deze band gebruikt een anagram als artiestennaam. 
 Waar staat dat anagram eigenl� k voor?

 4   Eén van de bekendste 
      Brabanders ter wereld. 
      Wat is z� n echte 
      volledige naam?

     ster. Wat was de naam 

     2    H�  bezong een 
     groot water en een 
     ster. Wat was de naam 
     van deze hit? 

  
3  De frontman van deze band gebruikt een anagram als artiestennaam. 

 4   Eén van de bekendste  4   Eén van de bekendste 
      Brabanders ter wereld. 
      Wat is z� n echte 
      volledige naam?

BNN/VARA

Per Secondewijzer

Hans van der Ven

Chips en cola	

Jij bent de zon, jij bent de zee

Oral sexs

Tijs Michiel Verwest	



32

Aantal punten

AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rBeeld en geluid

5 Herinnert u zich deze nog?

    

A BBA
Dat de letters A B B A staan voor de namen Agnetha, Björn, 
Benny en Anni-Frid weet b� na iedereen. Maar wat weet je verder?

1   Björn en Benny werkten vaak aan hun muziek op een eilandje voor de kust van Zweden. 

 Welk eilandje? 

2  Voordat de bandleden elkaar in 1969 leerden kennen maakte Björn deel uit van een populaire  
 Zweedse folkgroep. Wat is de naam? 

3   Een van de ABBA-nummers is een anti-oorlogslied. Het gaat over twee veteranen die terugden-
ken aan een vr� heidsoorlog waarin ze beiden meestreden toen ze jonger waren. Wat is de titel? 

          
4   T� dens een concert in Stockholm in 1992 bracht een wereldberoemde groep een ode aan 

ABBA met het nummer Dancing queen. Welke groep? 

5   Wat is op het moment van het eerste Londense Voyage-concert de gezamenl� ke leeft� d van de 
vier bandleden? Correct afronden op een héél jaar graag. 

Muziekgroepen
We zoeken de namen van de tien muziekgroepen die hieronder z� n afgebeeld. Om de goede 
antwoorden te ontdekken is het handig om eerst het gemeenschappel� ke thema te vinden.

Napster

Viggsö

The Hootenanny Singers

Fernando

U2 (Bono)

301 of 302 jaar
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1  

2  

3  

4  

5  

6  

7   

8  

9    

10  

Made in The Netherlands 
Negen fi lms of tv-series die zich in ons land afspelen. Uit de oude doos of van recentere datum. 
En negen locaties waar ze z� n opgenomen. 

1  Geef de juiste combinaties. Beantwoord daarna nog één extra vraag.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

  

1  

2  2  

3  

4  

5  

6  

7   

8  

9    

10  

1 3

2

4

5

6

7 8 9 10

Red Hot Chili Peppers

Salt-n-Pepa

Meatloaf

Amazing Stroopwafels

Black Eyed Pees	

Vanilla Ice

Grandberries

Herman Brood

Smashing Pumpkins

Bananarama

F           B            G            A            C             D            K             E          H
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2  Eén van de negen locaties is in 2020 gesloopt. Welke letter? 

1 2 3

4

5

6

7
8 9

A

B

C

D E

F

G H

K

G
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Strips

     

          1              2            3                    4               5

     

    A      B         C                                    D                                    E 
Geef de naam van de strips en koppel deze aan de makers (alleen letter):

1 naam  maker 2 naam  maker 

3 naam  maker 4 naam  maker 

5 naam  maker 

Cartoons
Zet de cartoons in de juiste t� dsvolgorde. 
Begin met de gebeurtenis die het langst geleden plaatsvond.

De juiste volgorde is 
       (max. 3)

          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5

     

          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5          1              2            3                    4               5

1

2

4

3

Fokke en Sukke

DirkJan

S1ngle

D.   (John Reed c.s.)

E.   (Hanco Kolk (i.s.m. Peter de Wit))

B.   (Mark Retera)

De Rechter

C.   (Jesse van Muylwijck)

Henk en Toos	

A.   (Paul Kusters)

2	             4	                3	                1   

                           (resp.     2016        2019           2020        2020 (najaar)
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Vergane glorie
T� den veranderen. Je ziet tien panden anno 2022 en tien oude advertenties van de bedr� ven die 
ooit in deze panden waren gevestigd. Zoek de juiste combinaties.  

1 Welke letter?     6 Welke letter? 

2 Welke letter?      7 Welke letter? 

3 Welke letter?      8 Welke letter?   

4 Welke letter?      9 Welke letter? 

5 Welke letter?     10 Welke letter? 

1

2
3

4

5
6

7

8

10

9

L

C

A

E

K

B

D

F

G

H
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B
C

D

E

F

G

H

L

K
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Sokken stoppen
Das war einmal. Sokken stoppen. Wanneer je sokken sl� tage-
plekken vertonen, pak je naald en draad en repareert ze. De vraag 
is of je het je nog herinnert, want in de wegwerpmaatschapp�  van 

tegenwoordig is dit gebruik nagenoeg verdwenen. 
Eigenl� k zonde. En daarom gaan we op herhaling. In je kwistas vind je 

een sok met een behoorl� k gat erin. Repareer het en lever je gerepareerde sok vanavond mee in. 
De punten die je kunt behalen z� n afhankel� k van hoe je dit klusje hebt afgewerkt.

(De v� fentwintig best gerepareerde sokken kr� gen 8 punten)

Herindeling
Dit jaar is het exact honderd jaar geleden dat Baardw� k, Besoyen en Wolluk samengingen. Precies 
v� fentwintig jaar geleden herhaalde de geschiedenis zich: Sprang-Capelle, Wolluk en Waspik 
fuseerden en vormen sindsdien de nieuwe gemeente Waalw� k. Reden genoeg om je een aantal 
vragen over herindeling te stellen.
1  Rond 1920 werd aan de gemeenteraden van Baardw� k, Besoyen en Wolluk gevraagd naar hun 

meningen over een mogel� ke herindeling in de nab� e toekomst. Hoe reageerden die drie ge-
meenteraden? Voor of tegen? Omcirkel het juiste antwoord.

 Baardw� k: voor / tegen    -    Besoyen: voor / tegen    -    Waalw� k: voor / tegen 

2   Hoeveel gemeenten telde Nederland in:

 1920  1970 2022 

3   Met name in Sprang-Capelle bestond in de jaren negentig grote weerstand tegen een samenvoe-
ging met Wolluk. De politiek in het dorp stelde: ‘Sprang-Capelle heeft geen zin om op te draaien 
voor het ruimtegebrek van Wolluk’. Maar als het echt niet anders kan, dan moet een nieuwe woon-
w� k tussen Sprang-Capelle en Wolluk zodanig worden gebouwd dat er een bufferzone tussen de 
nieuwbouw en het lint van Sprang-Capelle komt. In de Wollukse gemeenteraad volgde daarop een 
nogal cynische reactie. Met welk zelfstandig naamwoord vergeleek men hier de boodschap vanuit 
Sprang-Capelle? Dus tussen Sprang-Capelle en Waalw� k moet een                                       komen.

1110                     913                        340

-------                                     ------                                       -------

Tankgracht
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4   In dezelfde jaren negentig opteerde Wolluk eigenl� k voor een ander herindelingsscenario. 
Waalw� k wilde fuseren met Sprang-Capelle en welke andere buurgemeente?

  

5   De ambtsketen die de burgemeester sinds de herindeling van 1997 
 b�  offi ciële gelegenheden draagt telt een aantal gemeentewapens. 
 Hoeveel?  

6   Herindeling is niet alleen een begrip uit het verleden. 
 Ook tegenwoordig popt het op gezette t� den op. Zo was in 2017 
 ergens in de Langstraat een politieke part�  ‘verb� sterd’ omdat in de 
 Wollukse gemeenteraad het idee ontstond om de provincie in te schakelen om de 
 samenwerking in De Langstraat te verstevigen. Welke part� ?     

Geheugenverlies of de kunst van het liegen
Over wie gaan de volgende voorbeelden waarin geheugenverlies en/of liegen centraal staan?

1   Van de publicatie van een foto waarop de man met een dest� ds minderjarige prostituée staat 
afgebeeld en waarvoor h�  wordt beschuldigd van gedwongen prostitutie, herinnert h�  zich niets 
meer. ‘Wat ik me wel herinner is dat ik toen ‘s avonds in de Pizza Express in slaap ben gevallen.’

  

2   H�  kan zich niet herinneren dat h�  al snel na een bloedige luchtaanval in Irak in 2015 over de 
omgekomen burgerslachtoffers is ingelicht. 

  

3  In één verhoor antwoordt h�  27 keer dat h�  het zich niet herinnert. 

  

4  Ze was zo dronken dat ze zich niet kon herinneren dat ze een Oscar kreeg uitgereikt. 

  

 Wollukse gemeenteraad het idee ontstond om de provincie in te schakelen om de 

Drunen

Negen (acht oude gemeenten en de nieuwe gemeente Waalwijk)

DMP

Prins Andrew

Mark Rutte

Donald Trump	

Olivia Colman
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5   Op meerdere jeugdfoto’s is h�  te zien met een zwart geschminkt gezicht, maar in eerste aanleg 
herinnert h�  er zich niets van.

  

6   ‘Deze beschuldigingen over epo z� n even absurd en vals vandaag als enkele jaren geleden, toen 
ze voor het eerst opdoken. Dit is nooit gebeurd’. Later komt de waarheid in een interview met 
Oprah Winfrey boven tafel. 

  

7   ‘Het ging om een refl exbeweging omdat ik last had van de handboeien op m� n rug’, zo verklaarde 
de verdachte voor de rechter over die bewuste avond, waarin h�  in z� n apepak werd gearresteerd.

  

8   Uit de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2003: ‘Collega’s, alles wat ik verklaar is geba-
seerd op bronnen, betrouwbare bronnen. Het z� n geen beweringen. Wat we u voorleggen z� n 
uitsluitend feiten en conclusies gebaseerd op betrouwbare informatie over z� n herbewapening’.

  

9   De minister van buitenlandse zaken beweert dat de Buk-raket ‘via trucage in het landschap is 
geplakt’.

  

10   H�  vertelde z� n part� genoten dat h�  Poetin in een datsja had horen spreken over ‘Groot-Rusland’.

  

Vraagje tussendoor
1   Mevrouw Carrie Symons houdt wel van een feestje in de Londense ambtswoning. Zo moest ook 

het ontslag van Dominic Cummings in coronat� d groots worden gevierd. De politie doet er nu 
onderzoek naar. T� dens het drankgelag zou een nummer van ABBA populair z� n geweest. Welk 
nummer?

  

Justin Trudeau

Lance Armstrong

Marco Kroon

Colin Powell

Sergej Lavrov

Halbe Zijlstra

The winner takes it all
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2  Welke staatsman is bekend geworden als ‘het kon� n van Holland’? 

3   In de jaren nul was een bekend kledingmerk interessant b�  extreemrechts. Wanneer je je jasje 
deels dichtdeed, bleven de letters NSDA zichtbaar. Een verw� zing naar het Duitse nationaal-

 socialisme. Welk merk?  

      

4   Welke Amerikaanse president kreeg t� dens z� n speech te maken met een moordaanslag, kreeg 
drie kogels in z� n buik, maar besliste dat h�  eerst z� n toespraak wilde afmaken vóórdat er sprake 
kon z� n van medische behandeling?

      

5   H�  voerde de Republikeinse oppositie tegen de Amerikaanse president Bill 
Clinton aan. H�  werd sterk beïnvloed door een managementboek, dat zich 
qua plot afspeelt in Arnhem. H�  verspreidde het onder al z� n medewerkers. 
‘Pas na het lezen van dit boek weet je hoe politiek echt werkt’. Het boek is 
geschreven door een uit Wolluk afkomstige schr� ver. Wat is de titel? 

      

Vier dictators uit de vorige eeuw 

Wie staat viermaal afgebeeld?
   

Welke dictators? 
    

1   

2   

3   

4   

Wie staat viermaal afgebeeld?
   

Welke dictators? 
    

1
2

3

4

Lodewijk Napoleon

Lonsdale

Theodore Roosevelt

Chimpanseepolitiek (van Frans de Waal)

Joop den Uyl

Augusto Pinochet

Francisco Franco

John Vorster

Haji Muhammad Soeharto
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Hot mic en wat verder verkeerd viel
Vervelend. Je bent bekend van radio, tv, politiek of sport en geeft regelmatig en behendig inter-
views. Wat kan je gebeuren? Weinig, tot het moment dat je vlak vóór of na het gesprek even niét 
in de gaten hebt dat de microfoon openstaat. Je fl uistert iets in vertrouwen en de hele wereld kan 
meegenieten. We hebben een nieuwe hot mic!
Tien personen die met een hot mic te maken hadden. Wie z� n het?

1   Vlak vóór de opname van een interview voor Fox in 2008 beklaagde h�  zich over de Amerikaanse 
democratische presidentskandidaat: ‘Barack doet neerbuigend tegen de zwarte bevolking. Ik zou 
z� n ballen er wel af willen sn� den.’

      

2  H�  wilde graag ‘reïncarneren als tampon’ van z� n minnares.   

3   H�  grapte dat Amerikaanse bommenwerpers z� n opgestegen om de Sovjets van de kaart te vegen.

      

4  Deze Nederlandse voetballer ondervond kritiek nadat h�  voor de grap de Hitlergroet bracht. 

      

5  Het is alt� d wat met ‘die kutmarokkanen’.    

6  ‘Grab them by the pussy.’ 

7  ‘There he is, major-league asshole from the New York Times.’ 

8  H�  vond dat z� n part� genoot Mark Rutte een ‘schokkend gebrek’ aan ideeën had.

      

9  ‘De leugen regeert’ zei dit staatshoofd in 1999 t� dens een meeting met hoofdredacteuren.

      

10  ‘Mensen die zo belabberd koken kun je niet vertrouwen’, zei dit staatshoofd over de Britten.

      

Jesse Jackson

Charles van Wales (of Prins Charles)		

Ronald Reagan

Marco van Basten

Rob Oudkerk	

Donald Trump

George W. Bush

Arend-Jan Boekestijn

Beatrix

Jacques Chirac
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De jaren nul 
Je ziet een t� dbalk van de jaren nul met tien open plekken. Alleen het jaar 2003 is al bezet. Boven de 
t� dbalk staan foto’s die genummerd z� n van 1 t/m 10. Zet de nummers op de juiste plek in de balk.

1
2 3

4

5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
‘Ladies 

and 
gentle-

men, 
we’ve 

got 
him’

6

7
8

10

9

9

3

1

7

6

4

10

5

2

8
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Waar gáát dit over?
Herken het Wollukse onderwerp aan de hand van de trefwoorden.

1  Anna Bergmans – Van Sch� ndel – onderkruipers   Trefwoord   

2  Muzen – concertzaal – bioscoop     Trefwoord   

3  Brok – Faro – Kivits      Trefwoord   

4  Handelsschool – hbs – Martinus Veltman    Trefwoord   

5  De Brabantse Locomotief – werelduurrecord -  Argentinië Trefwoord  

6  Raming – NSB – de achtertuin van ons allen   Trefwoord   

7  Kunst&Kracht – WGV – Kracht&Vlugheid    Trefwoord  

8  Geschiedenisleraar – Mensen en Machten – De Erstelinghe  Trefwoord  

9  Jan Pannebakker – Libertatis Amor – vive la France  Trefwoord  

10  Van den Hoven – Van R� en – Van Heesw� k   Trefwoord   

Ode aan zestigplussers 

Enkele jaren geleden vond een populaire expositie van 
heemkundekring De Erstelinghe in het Huis van Waalw� k 
plaats: Wolluk in the 60’s. We gaan daarom in de herhaling. 
Een tiental vragen over dit decennium.

1  Welke winkel?   

Enkele jaren geleden vond een populaire expositie van 
heemkundekring De Erstelinghe in het Huis van Waalw� k 
plaats: Wolluk in the 60’s. We gaan daarom in de herhaling. 
Een tiental vragen over dit decennium.

AAAA

Staking (1910 bij AH van Schijndel)

Musis Sacrum

Fietsenmakers (van vroeger)

Dr. Mollercollege	

Frans Slaats

Wandelpark

Gymnastiekvereniging

Frans Vercauteren

Patriottenbeweging

Wethouders

André van Hilst (of AVEHA)
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2

1961
Voor veel mensen in Wolluk verandert er iets 
fundamenteels met de zaterdagmorgen. Wat?

1962
Mgr. Bluyssen zegent een nieuwe RK kerk in. 
Welke?

1964
In de Noordstraat wordt de twintigduizendste 
inwoner geboren? Hoe heet h� ?

1966
Aan de Bernhardstraat sluit een openbare 
voorziening. Welke?

1967

 Wie opende dit gebouw?

1968
Ook prins Bernhard kwam naar Waalw� k om 
iets te openen. Wat?

3 Vier bekende Wolluksen in de jaren zestig. Je mag er één overslaan. Wie z� n de andere drie? 
 En wat voor rol speelden ze indert� d?

a  Wie      

 rol       

b  Wie      

 rol     

c Wie      

 rol        

Vrije zaterdagochtend/
kortere werkweek    

Antoniuskerk 
(Antonius van Paduakerk)  

Hubert van Strien	

Badhuis

Marga Klompé

Haven

J.W. van Heesbeen

auteur Rooien Bart

Nelis Dekkers

Mede-oprichter (voorzitter) RKC/
toeverlaat oog

van Brunschot

supermarkteigenaar in Baardwijk

Leonie Smeele		
verloskundige

D



46

Aantal punten

AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rEen beetje beschaafd graag

Vraagje tussendoor
1  Dit beeld siert al b� na v� ftig jaar de speelplaats van een 
 sbo-school in Wolluk.
 Hoe heet deze school?    

2  De Echo van het Zuiden in 1916: Haar vak was een taal die toen ongeveer dertig jaar oud was.  
 Welk vak gaf ze?     

3  Welke twee basisscholen maken vanaf 2020 samen gebruik van dit fraaie nieuwe gebouw? 

4  Hoeveel basisscholen in Wolluk dragen de naam van de w� k waar ze staan?   

5  Welke ‘Borkse’ heilige verliet alweer   
      wat jaartjes geleden deze nis?

  

Zilverlicht

Esperanto

Pater van der Geld en van der Heijden (alleen samen 1 punt)

Vier 
(Baardwijk, 
Meerdijk, Besoyen, 
de Hoef)

St. Clemens
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Een beetje Griekse mythologie 

Hieronder volgen v� f omschr� vingen van een fi guur uit de Griekse mythologie. Schr� f hun namen op.

1   Schone jongeling, die als een straf door Nemesis, de godin van de wrekende gerechtigheid, 
 verliefd wordt op z� n eigen spiegelbeeld, dat h�  echter nooit kan bereiken.    

2   Boosaardige zoon van de koning van Thessalië, die als straf voor z� n wandaden een rotsblok 
tegen een berg omhoog moet wentelen, dat steeds weer valt wanneer h�  boven is.  

3   Cycloop die een aantal makkers van Odysseus opeet. Nadat h�  dronken is gevoerd brandt h�  
zelf z� n enige oog uit.  

4   Dochter van koning Minos van Kreta, die met een kluwen touw de Atheense held Theseus helpt 
te ontsnappen uit een labyrint waarin h�  de Minotaurus heeft gedood.

5   R� ke koning die na een goede daad een wens mag vervullen en dan vraagt dat alles wat h�  
aanraakt in goud zou veranderen (dus ook drank en sp� zen!). Later groeien z� n oren uit tot 

 ezelsoren. 

                                                                

Narcissos (Narkissos)	

Sisyphos

Polyphemos

Ariadne

Midas
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Film, lied en boek 
B�  de nummers 1 t/m 4 worden fi lms uitgebeeld, b�  5 en 6 Nederlandstalige liedjes en b�  7 t/m 10 
boeken. Welke worden bedoeld? 

1  Film

2  Film

3  Film

4  Film

5  Lied

6 Lied

7  Boek

8  Boek

Four weddings and a funeral

The devil wears prada

The six senses

Ghostbusters

Nederwiet

Nooduitgang

Knielen op een bed violen

kruistocht in spijkerbroek
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9  Boek

10  Boek

Kees Torn
Kees Torn mag gerust gerekend worden tot de taalvirtuozen van ons land. 
Inmiddels is h�  (helaas voor de liefhebber) gestopt met z� n shows.

Hierna staan de negen shows die Kees Torn in de loop der jaren speelde. Met welk woord kun je 
een kapitale relatie leggen tussen de negen volgende soloprogramma’s van Torn en het welbekende 
doosje hierboven? Hint: zet ze in de juiste t� dsvolgorde.

1 Plek zat    6     In de gloria
2 Loze kreten   7     Dood en verderf
3 Doe mee en win   8     Laat maar laaien
4 Als ik het niet dacht  9     Einde verhaal 2004
5 Mooie boel 
         

(3)

Woorden invull en
Je kunt telkens drie keer hetzelfde woord invullen. Welke tien woorden worden bedoeld?

staal_____ stapel_____ken gez_____len

angst_____ _____barbaar _____versch� nsel

boom_____ _____boek af_____meling

Kees Torn mag gerust gerekend worden tot de taalvirtuozen van ons land. 

Nooit meer slapen

De ontdekking van de hemel

LAPMIDDEL 

Wol

Cultuur

Stam
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_____spraak ver_____ing _____schoon

stel_____ _____neef _____afstand

jacht_____ _____baas te_____

_____bal boven_____s r� _____

_____baar _____beweging zonne_____

_____veger onder_____s _____zaam

af_____ be_____d hoofd_____

Vijf bouwwerken ver weg en vijf dichtbij huis
In welke stad tref je deze gebouwen aan? 

1 Stad  

2 Stad  

3 Stad  

4 Stad  

5 Stad  

5050

1

2
3

4

5

Eclecticisme

Neogotiek

Neobarok

55
Modernisme

Neoromaans

Beeld

Huis

Regel

School

Schijn

Hand

Rekenen

Londen

Parijs

Utrecht

Lyon

Barcelona
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Nogmaals v� f bouwwerken, maar nu in onze regio. 
Welke st� l hoort b�  welk bouwwerk?

A  Bouwst� l  

B Bouwst� l  

C Bouwst� l  

D Bouwst� l  

E Bouwst� l  

Boeken
Tien omschr� vingen van de inhoud van recent verschenen boeken met telkens een fragment 
van de kaft. Noem de titels.

Het boek is het zevende deel uit een 
achtdelige bestsellerserie over liefde, 
verlies en de zoektocht naar wie je 
werkel� k bent.

Nogmaals v� f bouwwerken, maar nu in onze regio. 

Eclecticisme
A B

C

D

E

Neog
oti

ek

Neobarok

M
odernisme

N
eor

om
aa

ns

Modernisme

Neo-gotiek 

Eclecticisme

Neo-romaans

Neo-barok

De zevende zus
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Een diepgelovig boerengezin in 
Brabant wordt getroffen door de 
dood van een van hun kinderen. Ze 
zwelgen in hun verdriet en verliezen 
steeds meer het contact met hun an-
dere kinderen. Langzaam maar zeker 
ontspoort het hele gezin. 

De hoofdpersoon geniet van z� n 
succes als beeldend kunstenaar. Dan 
bl� kt dat de bron van z� n werk alles 
te maken heeft met een misdaad die 
h�  in z� n jeugd heeft gepleegd.

Eet gezond en voel je goed. Het is 
een koud kunstje met z� n recepten-
boek. Eén van z� n vele.

Het onthutsende verhaal van een 
bloedige onafhankel� kheidsstr� d, op-
getekend aan de hand van een groot 
aantal interviews van overlevenden.

H�  een boek, dan ik ook…

In het Avondland is zoveel verleden 
dat er nog nauwel� ks toekomst is. De 
nadelige effecten van massatoerisme 
en de overpeinzingen over een ver-
loren Genuese liefde wisselen elkaar 
voortdurend af.

De avond is ongemak

Zwarte schuur

Jamie’s superfood voor elke dag

Revolutie

Erica. De motor achter de 
Meilandjes 
(volledige titel, anders fout)

Grand hotel Europa
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De geschiedenis van de Nederland-
se staat begint niet met Willem van 
Oranje, maar met Filips de Goede.

Vader én grootvader zullen super-
trots z� n.

De jeugd van een islamitisch meis-
je in Nederland. Met haar verhaal 
neemt ze afstand van haar strenge 
religieuze opvoeding. Ze werkt aan 
een vervolg, waarin ze ingaat op wat 
haar na het versch� nen van het boek 
is overkomen.

             

De Bourgondiërs

Mathieu van der Poel 
(het fenomeen verklaard)

Ik ga leven
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Verken je omgeving
Tien markante bouwwerken b�  de buren. 
Geef telkens aan in welke kern (dus niet de naam van de gemeente) je ze kunt terugvinden. 
Beantwoord ook de b� behorende vragen.

1  Kern 
  Deze brug is een van de drie grote kunst-

werken op de halvezolenl� n. In één opzicht 
is de brug een complexer bouwwerk dan 
z� n twee broers, de Moerputtenbrug en de 
brug over de Baardw� kse Overlaat. Hoezo? 

2 Kern 
  Het getuigt van weinig respect ten aanzien van de 
  overledenen om over een graf te lopen of erop te staan, 

ertegenaan te leunen, er te eten, drinken of roken. 
  Welk kledingstuk worden jongens en mannen geacht er te 

dragen? 

  3    Kern 
  Naar wie is deze molen vernoemd?

4 Kern 
  Dit dorp ontstond in de middeleeuwen nadat een 

Wollukse leenman er v� ftien hoeven landbouw-
grond ging bewerken. Hoe heet onze leenman? 

  3    Kern 
  Naar wie is deze molen vernoemd?

Geertruidenberg

Het is een draaibrug

Heesbeen

Keppeltje

Nieuwkuijk

Emma van Waldeck-Pyrmont
Koningin Emma is ook goed


. ’s Gravenmoer

Steven van Waalwijk
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5 Kern 
 Wat gebeurde er in 2019 met dit monument? 

6 Kern 
 Noem één vergel� kbaar stedenbouwkundig 
 smerig contrast in Wolluk.

7  Kern 
  Dit pand staat alweer een jaar of dertien leeg. 
  In 2008 werd de productie verplaatst naar 
 een ander dorp in de omgeving. Welk dorp? 

8 Kern 
  Onze heemkundekring ontdekte eens een Wolluks gedichtje over dit dorp. 
 De inhoud was weinig verheffend. Vul het ontbrekend werkwoord in.

‘Licht volk, licht land. Ze  de kost en stelen de brand.’

9 Kern 
 Met welk militair doel werd dit bouwwerk ooit gebouwd? 

10 Kern 
 Wie bouwde rond het 
 (oorspronkel� ke) kasteel?  

Gluren bij de burenGluren bij de burenGluren bij de burenGluren bij de burenGluren bij de buren

7  Kern 
  Dit pand staat alweer een jaar of dertien leeg. 
  In 2008 werd de productie verplaatst naar 
 een ander dorp in de omgeving. Welk dorp? 

Veen

Een dronken automobilist vernielde het 

Raamsdonk

Alle antwoorden binnen de Langstraat zijn goed

Heusden

Giessen (Hak fabriek)

Kaatsheuvel

Ze schooien de kost

Doeveren

Bedoeld om Heusden te verdedigen door omliggende land 
te inunderen


Loon op Zand

Paul (Pauwels) van Haestrecht



Gluren bij de buren

Eftelingsprookjes
Beeld met je team één van b� gaande 
sprookjes uit en maak hiervan een 
foto. Voor de beoordeling maakt 
het natuurl� k wel uit of je, qua aan-
tal deelnemers, uiterl� k, kleding, 
haardracht en omgeving, zo goed 
mogel� k gel� kend voor de dag komt. 
Kortom: hoe groter de overeenkomst, 
hoe meer punten je kunt verdienen. En 
dat z� n er nogal wat. 
Stuur je foto vóór 23 uur via 
www.wolluksekwis.nl naar ons op. 

(Max. 35 punten)

1  De boze wolf en de zeven geitjes

2  Sneeuwwitje en de zeven dwergen

3  Zwaan kleef aan

56
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Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer
1  I n Kaatsheuvel vindt sinds 2015 een heus house festival plaats. In de naam zit een leuke  

verw� zing naar de grootste attractie van Kaatsheuvel. Wat is de naam van dit festival?

     

2   Waalw� k kende een Witte W� k en kent een Rode W� k. Welke w� k van Kaatsheuvel wordt van 
oudsher ook met een kleur aangeduid?         

    

      3     Naar welke vroegere bron van inkomsten is het 
carnaval in Kaatsheuvel vernoemd? 

            

     

4      Dit kunstwerk langs de N261 heeft een relatie 
 met de schoenindustrie. Welke?

5  Hoeveel dwergen moet Sneeuwwitje teleurstel-
len als ze in haar eigen suite in het Eftelinghotel 
wil overnachten, z�  zelf één bed in beslag neemt 
en in de overige bedden steeds twee dwergen te 
slapen legt?

6  Wat is de oorsprong van de naam van dit 
 pannenkoekenhuis tussen Loon op Zand en Tilburg? 

      3     Naar welke vroegere bron van inkomsten is het 

            

     

l pu t

Fairytale Festival

’t Rooi Durp

Turfsteken

Het is een weergave van een schoenmakersmes 
(arbelos in het Grieks)


Één. (4 bedden in haar suite in het Efteling hotel)

Vroeger tolhuis
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7   De eigenaar van het restaurant (vraag 6) wil z� n pannenkoeken eens vergel� ken met die van z� n 
collega in de vesting Heusden. H�  besluit om de fi ets te nemen en kiest de kortste route met 
behulp van Google Maps. Hoe lang is h�  volgens Maps onderweg? 

        (2)

8   Tussen de Moer en Loon op Zand vinden we land-
goed Huis ter Heide. In dit gebied leven veel dieren 
in de vr� e natuur. Welk dier is er het grootst van 
omvang? 

     

9     Voor fi etsers uit onze omgeving is het r� den   
 van de ’grote ronde om de duinen’ een be-
kend fenomeen. Hoewel niet iedereen precies 
dezelfde route rond de duinen fi etst passeer je 
v� f bekende uitspanningen. Wanneer je start 
b�  de Kaatsheuvelse � sbaan en tegen de klok 
in fi etst, kom je een v� ftal horecagelegenheden 
tegen. Vier ervan z� n Bos en Duin, De Rusten-
de Jager, De Drie Linden en de Roestelberg. 
Hoe heet de v� fde?  

10  De Moer heet De Moer, maar heeft ook nog een andere, meer oorspronkel� ke naam. Welke?   

9     Voor fi etsers uit onze omgeving is het r� den   

57 minuten. (alleen 56, 57 en 58 zijn goed) 

Schotse Hooglanders

De Klinkert (manege)

St. Joachimsmoer
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Vraagje tussendoor

1 Op welke plek in Den Bosch tref je dit fragment van een mozaïek van Waalw� k en z� n buren?  

2  Raamsdonk kent een 211-voudig international in het Nederlands elftal. Wie en in welke sport?
 Wie?   Sport     

3   Start op nummer 57 (Herptsestraat Heusden) van de wandelknooppuntenroute en wandel via 
53, 54, 55, 62, 61, 65, 64, 67, 66, 43, 42, 41, 82, 40 en 80 en kom terug op 57. 

 Hoeveel kilometer (correct afronden op een heel c� fer graag) heb je gelopen?    

(2)

4   Op de begraafplaats aan de Tilburgseweg in Sprang-Capelle staat b�  het grafmonument van 
Jan de Roo�  een bronzen koffer. Wat zat erin? 

Het provinciehuis

 Matthijs Brouwer	                                                  Hockey

Negen (9,2 km precies)  

Zijn zendapparatuur
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Crypto: ken onze buren!!!

Horizontaal             
2. Werkgebied van een gynaecologenmaatschap? (9)       
5.   Een voormalig koningin draait hier door…. (9)        
7. Ga de koeienpoep ‘ns opruimen! (11)         
8. Praktisch dons. (8)            
9. Hier vinden we een vluchtheuvel die de w� k noemt. (6)       
10. Commissie die je in de duinen ontvangt. (4,2,4)        
  
             

Het spreekwoord luidt: (2)+(10x1)

1
1

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 3
12 4 13

5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 6
27 28 29

30 31 32

7 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47

8 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58

9 59 60 61 62 63 64 65

66 67

10 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

16 63 47 41 49 66 77 23 38 20 26 53 15 6

38 58 30 58 53 48 75 24 16 63 71 59 9 53 5 9

51 36 15 23 71 48
!!!

Horizontaal
2. Werkgebied van een gynaecologenmaatschap? (9)
5.  Een voormalig koningin draait hier door…. (9)
7. Ga de koeienpoep ‘ns opruimen! (11)
8. Praktisch dons. (8)
9. Hier vinden we een vluchtheuvel die de wijk noemt. (6)
10. Commissie die je in de duinen ontvangt. (4,2,4)

Verticaal
1. Is eenmaal per jaar een kabouterstadje! (6)

3. Zie je daar echt een boom? (7)

4. Staat daar een Friese pitcher opgesteld? (11)
6. Hier ben je als Waalwijker het snelst als het een pontje meer mag zijn! (9)

KEN ONZE BUREN!!!

Verticaal    
1. Is eenmaal per jaar een 
 kabouterstadje! (6)   
3. Zie je daar echt een boom? (7) 
4. Staat daar een Friese pitcher 
 opgesteld? (11)   
6.   Hier ben je als Waalw� ker het 

snelst als het een pontje meer mag 
z� n! (9) 

1. Drunen
2. Haarsteeg	
3. Heusden	
4. Kaatsheuvel		
5. Nieuwkuijk	
6. Drongelen
7. Giersbergen				
8. Doeveren	
9. Vlijmen
10. Loon op Zand


Een goede buur is beter dan een verre vriend
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Drunen
1  Tussen Drunen en Nieuwku� k ter hoogte van de 
 ingang naar het kortgeleden nog roze kasteel ligt 
 een klein buurtschap. De horecagelegenheid 
 ter plekke draagt dezelfde naam. 
 Hoe heet dit buurtschap? 

2   Max Lips heeft veel impact gehad in Drunen. Z� n scheepsschroeven-
fabriek was jaren toonaangevend, maar uiteindel� k is de productie van 
scheepsschroeven verplaatst naar China. Daar bleef het echter niet b� . 
Onze oosterburen maakten ook kennis met z� n grote hobby, al is het 
resultaat ervan al jaren niet langer in het dorp te bekennen. Wat was z� n 
grote hobby? En waar vind je dat tegenwoordig nog wel terug?

 Hobby   Waar   

3  Op de grens van Drunen en Nieuwku� k vinden we de Poort van 
 Heusden. Voorheen waren Anderlanders hier welkom, maar wel tegen     
 betaling. T� dens hun bezoek was een ontmoeting met Jonkvrouwe Tuit   aan Fluit  
 of Grootoor de Gore met haar uit z� n ore niet uitgesloten.  
 Welke adell� ke titels hadden de bewoners van het in een opvallende 
 kleur geschilderde kasteel?

  en   

4   Het klink raar, maar een bekend openbaar gebouw in Kaatsheuvel
  is vernoemd naar een van de oorspronkel� ke bewoners van het kasteel van de vorige vraag.   
 Hoe heet deze bewoner? We vinden z� n achternaam voldoende.

   

5 a Welke schr� vende Drunenaar met een Loonse naam herken je aan deze zonnebril? 

   

 b Hoe typeert h� zelf het genre boeken dat h�  schr� ft? 
 c Welke relatie kun je, behalve z� n naam, leggen tussen deze schr� ver en Kaatsheuvel?   

   

 Max Lips heeft veel impact gehad in Drunen. Z� n scheepsschroeven-

 hier welkom, maar wel tegen     
   aan Fluit  aan Fluit  aan Fluit

Kuijkse Heide  of   De Heide   of   De Haai   of   De Hei

Oldtimers verzamelen                                 (Autotron in) Rosmalen

Graaf Wildebras van Ooit	              &   Gravinne Rondalia van Ooit       

Van Haestrecht

Paul van Loon

Grumor

Het verhaal achter Eftelingproductie Raveleijn
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amnummer

TTeTeT

rGluren bij de buren

6   De veelbesproken Gebiedsontwikkeling Oostel� ke Langstraat tussen Wolluk en Den Bosch 
komt steeds dichterb� . Een visualisatie van de GOL op grondgebied van Drunen. Hoe heet de 
weg die onder het viaduct doorloopt? 

Helicopterview
Acht luchtfoto’s van de woonplaatsen van onze buren. We willen de naam van de kern, dus niet 
van de gemeente waarvan de kern deel uitmaakt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

AAantttaaall ppuunnttenn

AAan

van de gemeente waarvan de kern deel uitmaakt. 

1

Overstortweg

Waspik-Boven of Waspik-Zuid  

Vliedberg  (Vlijmen is ook goed)

Kaatsheuvel

Heusden-vesting of Heusden

Haarsteeg  

Geertruidenberg

Aalburg  

Bokhoven
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2

3

6363

4
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5

6

7
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Onze zuiderburen
V� f groepen of vocalisten uit Vlaanderen, met enige bekendheid in ons land. 

1  Wie z� n het?

1    

2    

3    

4    

5    

2   Wie van deze artiesten trad ooit op in 
een uitverkochte sporthal De Slagen? 

      

8

  

1

2 3

4 5

Trigger Finger

De Nieuwe Snaar

Dana Winner

Eddy Wally

Helmut Lotti

Dana Winner
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AAan n

Te
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Een beetje omdenken graag

Boeken en verhalen

1   

2   
  

3   
  

 4   
  

5   
  

Films

6   

7   

1 

 4 
  

Films

6 6 

Beekman en Beekman

Turks fruit	

Max Havelaar	

Moby Dick

1001 nachten	                         

Green mile

The hunt for the red October
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8   

9   

10   

Series en TV

11   

12   

13   

14   

15   

11 

14 

A star is born

American Pie

The good the bad and the ugly

La casa de papel

Theo en Thea

Airwolf

Spartacus

Stratenmaker op zeeshow
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Stuck in the middle
Iedere vraag is een t� dsl� n. Welk woord hoort thuis tussen de twee omschr� vingen? 

1 Snackbar Franky Snackbar t’Heike

2 Bert Jacobs Martin Jol

3 De Catacomben Haven 12

4 Garage Van Mossel Jumbo

5 Café ’t Vervolg Café de Spits

6 Laageinde Hoogeinde

7
Eindstand 

RKC in eredivisie: 9e
Eindstand

RKC in eredivisie: 9e

8 Grand Café Marquis Tasty Italy

9
Meej carnaval vuule we ons 

èège wir jong
We staon dur gekleurd op

10
Jongerencentrum De Tavenu 

2017
Organisatie Wollukse Kwis 

2019

Snackbar Cor

Peter Boeve

Dijk 12

Em-té

Café De Meester

Loeffstraat

Elfde 
(2002-03 9e, 2003-04 11e
2004-05 opnieuw 9e)

Marquees (let op schrijfwijze!)

’t Goat nie van èèges

2018
Stichting Huis van Waalwijk / 
Stichting Huis van Sinterklaas
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AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rKunne, kenne, kanne

Even puzzelen en denken!
1   Een Wollukse man heeft na lang daten een vrouw gevonden en met haar afgesproken dat h�  

haar zou bellen. Nu heeft h�  nog wel de eerste v� f c� fers van haar telefoonnummer, maar van de 
volgende c� fers 2, 3, 4, 5 en 6 is h�  de volgorde vergeten. De man vindt de vrouw zo leuk, dat 
h�  besluit om de v� f c� fers in elke combinatie te bellen. Hoeveel mogel� kheden heeft h�  dan? 

    

2  Hoeveel vierkanten bevinden zich in een schaakbord?    (2)

3    Een leerling van het Willem van Oranjecollege kr� gt de volgende opdracht:
 Maak deze rekensom correct, door slechts één c� fer te verplaatsen:
 26  -  63  =  1
 Hoe doet h�  dat?    

4  Welk getal hoort thuis op de plaats van het vraagteken?
   112 (16)  192
   900 (21)  147
   414 (16)  313
   010 ( ? )  604                    (2)

5  Het vraagteken ontsiert onderstaande reeks. Welk getal moet er staan?
 4 2 1
 1 0 0
 2 6 ?                      

6         Welk getal moet er op de plaats van het vraagteken staan?  

             

7   TRAGE SLAK
  In een put van 20 meter diep zit helemaal onder in een slak. De slak wil naar boven en begint te 

klimmen. Overdag (gedurende 12 uur) st� gt de slak 5 meter, maar ‘s nachts (gedurende 12 uur) 
daalt de slak 4 meter. Dat gaat zo elke dag door. Na hoeveel dagen heeft de slak de rand van de 
put bereikt?   (2)

6         Welk getal moet er op de plaats van het vraagteken staan?  

                                    

120   (5 x 4 x 3 x 2 x 1)

 204   (64 + 49 + 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1)		

2  -  63  =  1	

11   (som der cijfers; 0+1+0+6+0+4)	

3    (verticaal steeds de helft)	

194   (twee h onder d min zes; 200 – 6)	

Na 15,5 dagen of op de 16e dag 
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AAan n

Te
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rKunne, kenne, kanne

8  GROENTESOEPJE?
  Een soepverkoper heeft een grote pan vers gemaakte soep ʼs morgens buitengezet om af te 

koelen. Het is tien kilogram groentesoep die voor 98% uit water bestaat. De soepverkoper ver-
geet echter de deksel op de pan te doen. Door aanhoudende regen bestaat de soep een hele t� d 
later, als de soepverkoper de deksel er alsnog oplegt, voor 99% uit water.

 Hoeveel kg soep zit er nu in de pan?   

9  ROMEINSE C� FERS
  Wat is het kleinste getal (boven nul) dat de letter I (dus de hoofdletter i) niet heeft en ook in 

Romeinse c� fers zonder I wordt geschreven?   

10  C� FERPUZZEL
  Vul in onderstaand diagram de lege plekken in en tel de ingevulde getallen b�  elkaar op.

4 + - 1 + = 10
+ + + +

+ 4 - - 2 = 4
+ + + +

1 + - 2 + = 7
= - = -

10 - 5 + - 6 = 5
= =

10 - - + 3 = 5

Wat is de som van de ingevulde c� fers?     (3)

KUIKENTJES
 Je ziet acht kuikentjes en we noemen 18 vogelsoorten. 
Streep de tien vogelnamen door die niet z� n 
afgebeeld. B� na 50% kans, toch… ?

Grutto – koolmees – tjiftjaf – vink – kievit – huismus – 
lepelaar – wilde eend – wielewaal – tuinfl uiter – kip  – 
roodborst – spreeuw – merel – kluut – vlaamse gaai – 
zangl� ster – uilskuiken 

(Max. 8 punten)

KUIKENTJES
 Je ziet acht kuikentjes en we noemen 18 vogelsoorten. 
Streep de tien vogelnamen door die 
afgebeeld. B� na 50% kans, toch… ?

Grutto – koolmees – tjiftjaf – vink – kievit – huismus – 
lepelaar – wilde eend – wielewaal – tuinfl uiter – kip  – 
roodborst – spreeuw – merel – kluut – vlaamse gaai – 
zangl� ster – uilskuiken zangl� ster – uilskuiken 

20 kg	

100

37   (5 + 2 + 5 + 3 + 3 + 5 + 6 + 7 + 1 = 37)   	

---------------------

----------

---------------                  -------------

---------------------------                       -------------------

---------------------------
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All emaal  Waalwijk!!!

Omschr� vingen            
1. Kun je hier in 15 minuten de hele collectie wel zien? (16)      
2. Lossende zandschepen maakten deze ligplaats voor zichzelf onmogel� k! (8,5)   
3. In het buitengebied kun je klappen kr� gen! (15)        
4. Hier staat hangop op het menu, vroeger en nu! (10)       
5. (Ongewenst) effect van een volledig geslaagde uitverkoop. (15)     
6. Pastoor en kapelaan samen voluit op het veld? (5, 10, 10)      
7.   Rond bedr� f dat Waalw� k tot vervoeren brengt. (3,3)      
8.   Wonen hier misdadige types? (12)         
9.   Moet stilstand nu geld kosten of niet? Dat is de vraag! (24)      
10. Een schoen wordt op deze culturele hotspot gemaakt. (2,5)      
  
Oplossing            

1 5 5 4 8 4 12 14 11 13

               
                 
           

(2)+(10x1)

Allemaal Waalwijk!!!

1 3 4 5 4

2 8 4 7 9 10

3 2 8 12 10 14

4 2 4 15 4

5 11 5 4 9 8

6 1 12 5 10 1 4 4 3 1 6 2 11

7 6 1

8 7 11 4 9 2

9 2 5 9 4 4 13 8 5

10 4 4 12

Omschrijvingen

1 Kun je hier in 15 minuten de hele collectie wel zien?
2 Lossende zandschepen maakten deze ligplaats voor zichzelf onmogelijk! (8,5)
3 In het buitengebied kun je klappen krijgen! (15)
4 Hier staat hangop op het menu, vroeger en nu! (10)
5 (Ongewenst) effect van een volledig geslaagde uitverkoop. (15)
6 Pastoor en kapelaan samen voluit op het veld? (5, 10, 10)
7 Rond bedrijf dat Waalwijk tot vervoeren brengt. (3,3)
8 Wonen hier misdadige types? (12)
9 Moet stilstand nu geld kosten of niet? Dat is de vraag! (24)
10 Een schoen wordt op deze culturele hotspot gemaakt. (2,5)

Oplossing

1 5 5 4 8 4 12 14 11 13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Schoenenkwartier	

Gedempte haven

Slagenlandschap

Galgenwiel

Winkelleegstand

Rooms-Katholieke Combinatie

Bol.com

Milieustraat

Parkeertarievenonderzoek

De Leest

OKKE DE SPIN



72

Aantal punten

AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rKunne, kenne, kanne

Vraagje tussendoor
1   Madonna heeft er één, maar gebruikt hem niet. Je vader heeft ‘m, maar je moeder gebruikt hem. 

Nonnen hebben hem niet nodig. Arnold Schwarzenegger heeft een grote. En die van Jan Smit is 
behoorl� k klein. Wat is het?    

2  Gert was in 2022 twintig jaar oud. In 2017 vierde h�  z� n 25ste verjaardag. Hoe kan dit?  

  

3   Wat is zwart als je het voor het eerst in je handen kr� gt, rood als je het gebruikt en wit als het op is? 

  

4   Vertaal deze genderneutrale Franse zin: 
 ‘IEL DUT ATTENDRE 2022 POUR JOUER LA TROISIÈME ÉDITION  DU WOLLUKSE KWIS.’

  (2)

5   Welke medewerker van het Brabants Dagblad mocht als enige tot in de jaren 10 nog een 
 typelint declareren?    

Achternaam

Gert leefde vóór het begin van onze jaartelling 

Houtskool

Die moest tot 2022 wachten om de derde editie van de Wollukse Kwis 
te spelen (LET OP: het moet dus echt DIE of eventueel HEN zijn:
genderneutraal taalgebruik)


Harrie van Oudheusden
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Snackbars
Rond 1950 doet de uit Amerika afkomstige snackbar in Nederland z� n intrede. Ook b�  ons in Wolluk. 
Nieuwe snacks én kaauw schottel z� n vanaf dan samen in één vitrine verenigd. Ondanks de concur-
rentie heeft de snackbar het tot op heden aardig volgehouden. 
Hierna volgen teksten uit advertenties uit De Echo van het Zuiden én foto’s van snackbars van toen 
of nu. Geef de namen. Met voornamen hoef je hier geen rekening te houden.

Bezoekt t� dens de kermis beslist onze

AUTOMATIEK
Frites/croquetten/nierbroodjes/nasi-ballen/slaatjes/loempia’s en vooral

onze GEBRADEN HAANTJES

Kom naar Stationsstraat 40 – tel. 2275 – Waalw� k
  
1    

2     

3    

       4    
   
  

  5    

3  

       4         4         4         4         4  

SNACKBAR  
Frites

� s
Slaatjes

Frikadellen
GROTESTRAAT 38 WAALW� K

Specialiteit in croquetten en nasiballen

Sars

’t Heike

Pulles-Heesbeen	

’t Molentje

André	
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6   

7 

  

                           8    

9  

  

10  

  

LifestyleLifestyleLifestyle

Vergeet met de kermisdagen niet
Een bezoek te brengen aan

FRITUURBEDR� F 
………………………Burgemeester Smeelelaan 5 – Waalw� k – tel. 2058slaatjes

nasi-ballen
fricadellen

frites
3 Hoef� zers bier

limonades
� s

slagroomwafels

Onze specialiteit: croquetten en rookartikelen

E

T� dens de kermisdagen

staat onze FRITUURWAGEN
in de Victoriestraat, Noordz� de, b�  de kermis 

(t/o de Poolsestraat)
Specialiteiten:

FRITES
CROQUETTEN
NASI-BALLEN

GEHAKT-BALLEN
ZURE WORST

WARME WORST

Elke dag geopend vanaf 11 uur voormiddag

Koop b�  HENK  

ttaaall ppuunntt

Den Vergulden Erpel

De Brouwer

Resto Quick

Brouwers

De Brabantse Hap
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Tien ambachten 
Herken v� f van de volgende tien (oude) ambachten. Let op! Juiste ambacht b�  het juiste c� fer.
Je houdt dus 5 lege plekken over.

1    
2    
3    
4    
5    

7575

1

2 3

4

5

6

7
8

9

10

6    
7    
8    
9    
10    

Bakker

Molenaar

Loodgieter

Timmerman

Hovenier

Schoenmaker

Chirurgijn / arts / dokter

Smid

Scharensliep

Metselaar
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Vraagje tussendoor
1 Met deze selfi e van de Britse 
 koninkl� ke familie is iets b� zonders 
 aan de hand. Wat? 

2   De legpuzzels van Jan van Haasteren z� n b�  velen overbekend. 
 In z� n puzzels komen vaak vier elementen terug. Noem er twee.  

      

en   

3   Wolluk is lang geen Par� s, 
      maar het eerste begin is 
     gemaakt . Op één plek 
      in Wolluk is een heus liefdesslotje, met initialen van de 

geliefden en al, te vinden. Waar in Wolluk?  
     Zin genoeg en t� d over? Ren dan naar deze plek en noem 

de initialen.

Waar?    

Initiaal 1   (2)

en initiaal 2   (2)

3   Wolluk is lang geen Par� s, 
      maar het eerste begin is 
     gemaakt 
      in Wolluk is een heus liefdesslotje, met initialen van de 

     Zin genoeg en t� d over? Ren dan naar deze plek en noem 

Waar?  

Initiaal 1 

en initiaal 2 en initiaal 2 

3   Wolluk is lang geen Par� s, 
      maar het eerste begin is 
     gemaakt 
      in Wolluk is een heus liefdesslotje, met initialen van de 

     Zin genoeg en t� d over? Ren dan naar deze plek en noem 

Waar?  Waar?  

Initiaal 1 

en initiaal 2 en initiaal 2 

Het zijn look-a-likes

Twee van de volgende: de haaienvin – de spurtende slak
 –
    Sinterklaas – een miniportret van Jan zelf	


Wandelpark 

D

N
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4  Ergens in 1964 gaat een Fiat over de kop op de Burgemeester Smeelelaan. In het midden op 
de foto tussen de wielen zien we een nog heel jonge plaatsgenoot, die later naam maakte als 
schr� ver van geschiedenisboeken. Wie is h� ?   

     

5   Viermaal dezelfde kiosk, 
maar in de loop der jaren 
enkele keren verhuisd. 
Plaats ze in de goede 

 t� dsvolgorde. 

  

  

  

     (3)

4  Ergens in 1964 gaat een Fiat over de kop op de Burgemeester Smeelelaan. In het midden op 

1 2

3 4

Menni Roitero

3

1

4

2
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Statusblik
1   De bovenste auto kon je in Amerika voor pakweg 300 dollar 

kopen. Het is een van de eerste in massa geproduceerde 
 vierwielers. Welk merk en type? 

  

2   Waar in Waalw� k zou je deze auto nog kunnen kopen, 
 z�  het voor een wat andere pr� s?

  

3  Na Iedere Start Steeds Alles Nak� ken. Welk merk?    

4   De toekomst is aan het tweede model. Vanaf € 149.000 heb je ‘m voor je huis staan. H�  komt 
van een start up in Helmond. De serieproductie wordt volgens planning dit jaar gestart. 

 Wat is z� n naam?   

5   B�  Tesla z� n ze niet zo enthousiast over deze concurrent. Welke b� naam heeft deze auto daar-
om nu al?   

6   Nu we het toch over Tesla hebben. In 2020 had in North Carolina een ‘zelfr� dende’ Tesla een 
botsing met een Dodge Charger. Wat was er b� zonder aan deze Dodge?

  

Wie houdt er van kaas?
1  Vul de acht namen van de bedoelde kaassoorten in. 

1    
2    
3    
4    

5    

6    
7    
8    

T-Ford

ER-Classics of Lex Classics

Nissan

Lightyear One

Tesla Killer

Het betrof een politieauto

Camembert

Roquefort

Friese nagelkaas 

Goudse kaas	

Cheddar

Manchego

Parmigiano Reggiano 	

Gruyère
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2  Wie schreef Kaas?     

De ill ustere geschiedenis van het Lido ( I ) 
Vooral in de jaren zestig en zeventig was het Lido een danszaal met een landel� ke allure. Eigenaar 
Sjel van Hooff opende de deuren in 1963. B� na v� ftig jaar lokale geschiedenis in één gebouw. 
We starten met tien vragen over artiesten die ooit in het Lido volle zalen trokken.

1   Na een ruzie met haar band treedt ze in het Lido voor het eerst op met een nieuwe formatie. We 
zoeken de volledige naam van de oude formatie.

                                                                           
2   In 1965 genoten 240 leerlingen van de 
  Uloschool Maria Koningin van het optreden 
  van een Grieks trio, dat via Par� s naar 
  Nederland was verkast. Een van hun sirtakinummers is de op twee na grootste Top-40-hit aller 

t� den. Welk trio?

  

Willem Elsschot

Corrie en de Rekels

Trio Hellenique
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3   Deze in Egypte geboren Griek begon z� n zangcarrière in een groep en koos later voor een solo-
carrière. In Nederland scoorde h�  een nummer 1-hit met een Duitstalig nummer. Z� n optreden in 
het Lido kostte Van Hooff ƒ 15.000. Welke zanger?

4   De zanger scoorde in 1965 een nummer 1-hit met een nummer dat is geschreven door Ray 
Davies van de Kinks. H�  trad gewoonl� k geheel in het zwart gekleed op. Wie?

5 In 1977 staat deze Amerikaanse R&B-, disco- en soulgroep in het Lido. Welke groep?
                                                                                

6   Ze is de eerste Canadese die meer dan een miljoen platen verkocht. Deze Franstalige artieste 
wist ook wat jodelen was. Wie?

7   H�  werkte b�  Toni Boltini. Z� n zangcarrière neemt een grote vlucht wanneer Lennart N� gh 
 enkele nummers voor hem schr� ft. In het begin treedt h�  samen met de Lords op. Wie?

8   Liefst driemaal vertegenwoordigt ze Nederland op het Eurovisie Songfestival. De derde maal 
met een kleine w� ziging van haar voornaam. Wie?

9   H�  was in 1964 landel� k nieuws: ‘H�  werd letterl� k bestormd door honderden 
handtekeningenjagers die hem zo in het nauw brachten dat h�  door een 

  spiegelruit viel, zonder dat h�  hier echter noemenswaardig letsel opliep.’ Voor 
 de zanger geen reden om ruim een halfjaar later niet opnieuw naar Wolluk te 
 komen. Wie? 

l punt

Demis Roussos

Dave Berry

Tavares

Lucille Star

Rob de Nijs

Sandra (of Xandra) Reemer

Salvatore Adamo
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10   H�  is de leadzanger van de uit Den Bosch afkomstige huisband 
van het Lido rond 1970. Z� n grootste hit werd op een 2-sporen-
recorder opgenomen in Het Lido. Wie?  

De ill ustere geschiedenis van het Lido ( II ) 
1   Het Duke City Sextet had een accordeonist, die ook het orgel en de piano voor z� n rekening 

nam. Later begon h�  z� n eigen opnamestudio, eerst in Vl� men en later in Drunen. Wie is h� ?  

2   Wolluk had in de jaren 60 en 70 méér danszalen waar bekende artiesten optraden. Ook de   
  Gecroonde Leersse liet regelmatig van zich horen. Maar welke zaal was de échte nummer twee 

in deze periode? 

3 Welke bekende Nederlandse Olympische held zie je 
 hier op de dansvloer van het Lido?

4   In 2002 kreeg het Lido een andere eigenaar. In de krant 
kondigt h�  z� n plannen aan: ‘Voorwaarde is dat b�  de 
gasten de mond van verbazing openvalt als ze hier 

 binnenkomen. Ik durf gewoon alles aan.’ Het Lido zou 
  voortaan een Paladisco worden. Overigens tegen de 

zin van burgemeester Jan de Geus. Wat was de nieuwe 
hoofdactiviteit? 

Bob Smit

Ad Kraamer

Romantica

Anton Geesink

Paaldansen
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5   In het Lido werd ook gebiljart. Zo werd Rini van Bracht er Nederlands kampioen driebanden. In 
welk jaar verscheen dit krantenartikel?  

Heiligdommen  
Tien heiligdommen in negen verschillende landen. Negen, want Nederland staat er twee keer b� . 
En tien afbeeldingen vanuit dezelfde landen. Zoek de juiste combinaties.

antttaaall ppuunntten

1 2
3

4

5

6

7

8

9

10

1971
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

      
   

Ode aan de all erjongsten
Tien infl uencers. Wie z� n het?

1    
2    
3    
4    
5    

A

B

C

D

E F G

H K

L

6    
7    
8    
9    
10    

C           K            E            H            L            A            D            F            G            B

Kim Kardashian

Dylan Hagens

Nikki de Jager of Nikki Tutorials

Game Meneer

Kwebbelkop

Enzo Knol

Kylie Jenner

Meisje Jamila

Justin Bieber

Pewdiepie
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Kroegspell etjes
1    De speler die het eerst gooit mag maximaal drie keer gooien met twee dobbelstenen om de 

hoogste score te bepalen. De resterende spelers mogen niet vaker gooien dan de eerste speler. 
  De bedoeling is om de hoogste score te kr� gen, maar zeker niet de laagste. Een 3 en 1 is de 

laagste score, b�  een worp van twee dezelfde getallen dient de waarde van één dobbelsteen 
met 100 vermenigvuldigd te worden. De 2 en de 1 is vreemd genoeg de hoogste score in het 
spel. 

 Wat is de naam van dit spel?    

2   B�  deze vorm van poolbiljarten dienen de eerste negen ballen op volgorde weggespeeld te 
worden. 

 Wat is de naam van dit poolbiljartspel?    

3   Met weemoed denken we terug aan de t� d dat er nog een biljart in ieder café van Wolluk stond. 
Een leuke spelvariant was een spel met een hindernis in het midden van het biljart met klein-
geld erop. Vaak werd er een dienblad gebruikt maar meestal was het een alledaags object dat 
tegenwoordig nogal ouderwets is. 

 Welk object lag er in de vorige eeuw vaak op het biljart?    

1 3 5

6 8 10

2 4

7 9

Mex of Mexen of Mexicanen

9-ball	

Telefoonboek



85

Aantal punten

AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rLifestyle

4   De Efteling heeft z� n eigen Monopolyspel. Welke drie attracties vervangen de Rotterdamse 
straatnamen? 

      +     +    

5   Tafelvoetbal is ook iets wat veel gespeeld wordt in kantines en in het café. Er is een stang met 
1, 2, 5 en 3 spelers. Met welke stang mag je niet scoren?

   

6   De hoogste uitgooi die je met darten kunt doen is 170. Met welke combinatie van p� len kun je 
162 uitgooien? 

   

7   Hoe heet de Brabantse variant van klaverjassen? Het doel van het spel is om meer punten te 
halen dan je biedt. De extra behaalde punten, z� n de punten, die je scoort. Heb je minder punten 
behaald dan geboden, dan kr� gen de andere spelers deze punten.     

   

8  Wat is de naam van het jongetje dat op het MAD-spel staat afgebeeld?    

   

Joris en de Draak

Droomvlucht

Baron 1898

Met de stang van 5

Onmogelijk (strikvraag)

Hoogjassen

Alfred E. Neuman
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Kwismasters
Je treft hier de verantwoordel� ke sujetten achter de Wollukse Kwis aan. op één na gezamenl� k 
poserend in de kiosk b�  de Hooisteeg én de inzet met een foto van onze voorzitter, Inge. Schat hun 
leeft� den en tel die op. Wat is vandaag de gemiddelde leeft� d van de organisatoren van de WK? 
Je mag er één jaar naast zitten.     (5)

Vraagje tussendoor
1   Welke Wollukse legde in 1994 een topfunctie binnen het CDA neer vanwege de inhoud van het 

verkiezingsprogramma van z� n part� ?    

60.2

Wim van Velzen
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2    Onder welke naam kennen de ouderen 
 onder ons deze badjuffrouw beter?

   
       ________________________
3   Ooit was Mark Rutte voorzitter van de 
 JOVD, een liberale jongerenorganisatie. 
 Ook toen al verstond h�  de kunst om 
 met veel woorden een politiek probleem 
 aan de orde te stellen. Een journalist over Rutte: ‘Soms praatte h�  er zo omheen dat het 
 probleem uit de wereld leek, maar niet echt was’. Eens zei een collega-JOVD-er uit Wolluk 
 daarom richting Rutte: ‘Het is allemaal mooi en aardig, maar we z� n gewoon platgeluld’. 
 Welke Wollukse?    

4  Vanuit Waalw� k vertrok ze naar Wageningen om 
er biologie te studeren. Voor een stage vertrok 
ze naar de VS. De laatste jaren leidt ze daar een 
baanbrekend onderzoek met als doel corona-

 vaccins te ontwikkelen. Welke Wollukse? 

   

5   In de Wilhelminastraat, ter hoogte van de Teresiaschool, ligt sinds 2020 een zogenaamd regen-
boogzebrapad. Het kwam er op aandringen van een aantal leerlingen. Van welke school?  

   
    

Partners
Tien koppels. Tien keer de vraag 
‘Wie zit er onder Hans?’.

1    Wie zit er onder Hans?  

       

       ________________________

 met veel woorden een politiek probleem 

8787

Tien koppels. Tien keer de vraag 
‘Wie zit er onder Hans?’.‘Wie zit er onder Hans?’.

1    Wie zit er onder Hans?  

Jo van Breugel

Annette Nijs

Andrea Pruijssers

Dr. Mollercollege

Lange Frans 
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2    Wie zit er onder Hans?            

            

3    Wie zit er onder Hans?            

            

4    Wie zit er onder Hans?            

            

5    Wie zit er onder Hans?            

            

6    Wie zit er onder Hans?            

            

7    Wie zit er onder Hans?            

            

   8    Wie zit er onder Hans?            

       

 9    Wie zit er onder Hans?            

       

10    Wie zit er onder Hans?            

            

MensenMensenMensenMensen

2    Wie zit er onder Hans?            2    Wie zit er onder Hans?            

4    Wie zit er onder Hans?            

6    Wie zit er onder Hans?            

   8    Wie zit er onder Hans?            

 9    Wie zit er onder Hans?            

8888

10    Wie zit er onder Hans?            

     

Reinder Nummerdor

Christiano Ronaldo

Sean French

Barack Obama

Sander Duits

Jeroen van Koningsbrugge

Daniel Craig

David Bowie (of David Robert Jones)

Johnny Jordaan 
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Woll uksen 

    1  Z�  werd gehuldigd o.a. vanwege het 
feit, dat ze al gedurende 25 jaar de 
voetbaljeugd traint.

 Haar naam?    

     

2  B�  A, B en C kan twee keer hetzelfde woord ingevuld worden. Deze woorden vormen samen 
een Wollukse straatnaam.

 A    B   C
  …….d� k   Winter……  Veer ……
 …….d� ksestoep  Meer ……  Hoofdkorf……
Welke straatnaam zoeken we?

       (3)

3  Op de foto RKC-directeur Frank van Mosselveld (r) met naast 
hem een man die ook een belangr� ke functie b�  de vereni-
ging heeft. Wie is h�  en wat is z� n functie?

 Naam        
 Functie        

4  Een inwoner van Wolluk gaat met z� n 18-jarige zoon naar het gemeentehuis in z� n woonplaats 
en vraagt met spoed een paspoort aan. Z� n zoon bestelt een identiteitskaart. De vader haalt 
later z� n paspoort op in het gemeentehuis, maar de zoon laat z� n identiteitskaart thuisbezorgen.

 Wat z� n de totale kosten van vader en zoon b�  bovenstaande acties?

       (2)

    1  Z�  werd gehuldigd o.a. vanwege het     1  Z�  werd gehuldigd o.a. vanwege het 

 Haar naam?     Haar naam?    

     

2  B�  A, B en C kan twee keer hetzelfde woord ingevuld worden. Deze woorden vormen samen 

Mieke van Mosselveld  

 . zomer + dijk + weg = zomerdijkweg

Adrie Buijs

Voorzitter supportersvereniging RKC Waalwijk

€ 212,18                       
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5   Burgemeester Sacha Ausems speldt een koninkl� ke 
onderscheiding op aan een Wollukse die decennia-
lang veel heeft betekend voor het onderw� s. 

 Wat is haar naam? 

         

6    Clubkampioenen in beeld. Van welke Wollukse sportvereniging? 

       

7 Waarvoor staan de letters G V W in dit logo?         

   8      Op de foto de spoor-
wegovergang tussen de 
Stationsstraat en St. Anto-
niusstraat in 1915.

           Rechts staat een vrouw (wit 
gekleed) die tientallen jaren 
de spoorbomen bediende.

        We zoeken haar achternaam.  
  Hoe heet de vrouw ‘van aachtere’’?

       

   8      Op de foto de spoor-

           Rechts staat een vrouw (wit            Rechts staat een vrouw (wit 

        We zoeken haar achternaam.  

Marlies Beeks (of Marlies van Casteren)  


WZV (Waalwijkse Zwem Vereniging)  

Goalball Vereniging Waalwijk              

Van Oers (achternaam is voldoende)  



91

Aantal punten

AAan n

Te
amnummerr

TTeTeTMensen

9  De foto werd gemaakt t� dens de laatste reünie van 
het Dr. Mollercollege in 2017. Er staat een bekende 
Wollukse op, die handig is met de pen.

 Wie is h�  of z� ? 
         

       

10 M� n zuuster heej liever schèlèrte es moffelbônne.
 ‘Vertaal’ deze Wollukse praot naar fatsoenl� k 
 Nederlands.
          
       (2)

Mensen en hun gebouwen
   
Op de onderstaande twintig foto’s staan tien personen en tien bouwwerken. Waar wonen of 
werken ze? Zoek de juiste combinaties en zet ze in b� gaand schema. 

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

Joep Trommelen

Mijn zus heeft liever peultjes dan tuinbonen
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

         

Overeenkomstigheden
In de volgende r� en zit steeds een overeenkomst. Het gaat om een specifi eke overeenkomst. Dus 
b� v. niet: het z� n allemaal mannen of het z� n allemaal namen.
Schr� f de tien (specifi eke) overeenkomsten op.

1  Kurt Cobain - Brian Jones - Janis Joplin - Amy Winehouse - Jim Morrison

       

A
B

C

D

E

F
G

H L
K

D             F              G               K            B               H               E               A             L                C

Allen overleden op 27-jarige leeftijd (club van 27) 
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2  De Lift – Moordw� ven – Quiz – Prooi – Amsterdamned

       

3  Tokio – Berl� n – Nairobi – Denver – Helsinki

       

4   49  -  121  -  225  -  400  -  625 

       

5 

       

6   Jacob Derwig - Art Roo� akkers  -  Astrid Kersseboom  -  Rob Kemps  -  Lisa Loeb

       

7   Berings  –  Pulles-Heesbeen  –   De Louw  -  van Eeuw� k  -  Verwiel 

       

8   Ag  -  Hg  -  Mg  -  Br  -  Fe 

       

9  Jacques Anquetil – Eddy Merckx – Bernard Hinault – Miguel Indurain

       

10  

       

Films van Dick Maas

Stedennamen van de overvallers in de netflix-serie La Casa de Papel

Allemaal kwadraten (of tweede machten)

Bandleden van de Back Street Boys

Winnaars van de TV-quiz De Slimste Mens

Vroegere bakkers in Waalwijk

Symbolen van chemische elementen in het periodiek systeem

Vijfvoudige Tour de France winnaars

Spelers van RKC Waalwijk met de Belgische nationaliteit
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Rasteren
Je ziet tien gerasterde foto’s. Van links naar rechts z� n de rasters genummerd. Van onder naar boven 
staan ze op alfabet. Telkens wordt één naam  gevraagd. Zoek het personage op de foto en schr� f de 
juiste coördinaten op. Meestal staat de persoon in meerdere rasters. Het vakje waar de ogen van de 
persoon in staan is het vakje dat je noteert. Schr� f eerst de letter en dan het c� fer. 

1  Michiel de Folter        

2  Rene van Boxtel        2  Rene van Boxtel 2  Rene van Boxtel 2  Rene van Boxtel 

C4

D7



95

Aantal punten

AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rMensen

3 Johan Ku� sten         

4  Stefan de Roon        

3 Johan Ku� sten  

D7

C3
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5 Tom Dumoulin         

6  Dr. Teeth         

C4

D3
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7 Rob Westerburger        

8  Henk Heuverling        

D2

C8
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9  Jette van der Me�         

10 Naomi van As         

D7

C3
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Schreeuwlelijkers
Er wordt tegenwoordig heel wat afgeschreeuwd. Toch is het iets van alle t� den. Angst, frustratie 
of boosheid zoeken nu eenmaal een uitweg. In twee blokken tref je achttien foto’s met het thema 
schreeuwen aan. Het betreft negen ‘duo’s’. Zoek de juiste combinaties. 

1 32

4 5

6

7
8 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vraagje tussendoor
1  Wie is deze 60-plusser?        

2   In 2020 wordt de Chinese stad Wuhan vanwege corona volledig van de 
 buitenwereld geïsoleerd. In welke Nederlandse stad gebeurde iets dergel� ks in 1951 
 vanwege het uitbreken van een epidemie?        

 buitenwereld geïsoleerd. In welke Nederlandse stad gebeurde iets dergel� ks in 1951  buitenwereld geïsoleerd. In welke Nederlandse stad gebeurde iets dergel� ks in 1951  buitenwereld geïsoleerd. In welke Nederlandse stad gebeurde iets dergel� ks in 1951 

A B
C

D

E

FG

H

K

C             H              F              G               E              K              B              A              D

Barbie

Tilburg
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 3   Ze was elf toen ze geveld werd door de Spaanse griep. In 2020 genas ze van het coronavirus. 
Hoe oud was ze in dat jaar?        

4   Nadat h�  was vergiftigd werd de Russische advocaat Алексе́й Анато́льевич Нава́льный op-
genomen in een bekend ziekenhuis in Berl� n. Ongeveer honderd jaar geleden verbleef er een 
andere Rus om er een kogel uit z� n nek te laten verw� deren. 

 Wie was h� ? Graag z� n echte en volledige naam in het cyrillisch.

       (3)

5   De van oorsprong Wollukse Van Mosselgroep is sinds 2019 dealer van een oorspronkel� k Brits 
en nu Chinees automerk. Elektrisch is het motto. Welk merk?       

       

Waar of niet waar?
Niet te geloven, of toch wel? Is het waar of niet? Omcirkel het juiste antwoord. 

1  Het record hamburger eten (3 minuten) staat op meer dan 15 stuks.  
Waar / niet waar

2   De omtrek van de vrouw met de grootste natuurl� ke borsten (meetlint om haar lichaam ter 
hoogte van haar tepels) is groter dan 1 meter en 75 cm?  
Waar / niet waar

3   Met veel kauwgom kun je een mooie bel blazen. De grootste kauwgombel ooit geblazen zonder 
handen is groter dan 55 centimeter diameter.
Waar / niet waar

4  2 Procent van alle mensen boven de 15 jaar ontvangt wel eens ongewenste naaktfoto’s of 
 sexfi lmpjes

Waar / niet waar
5  De mens met de meeste tanden ooit had er meer dan 36.

Waar / niet waar

111, 112 of 113 zijn goed. Verder fout.

Влади́мир Ильи́ч Улья́нов   

MG

--------

-------------

---------

--------------

----------------
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Koot en Bie
De sketches van Koot en Bie z� n op en top actueel. Hierna volgen v� f observaties uit de samenleving 
van onze jaren twintig. Combineer ze één voor één met een Koot-en-Bie-typetje van ongeveer veer-
tig jaar geleden. 

1   In de coronacrisis zie je in de media regelmatig al dan niet ‘deskundigen’ opduiken. De ene viro-
loog is nog niet van het scherm verdwenen of de volgende professor komt al in beeld. Stroperig 
en traag herformuleert h�  de vraag. Een antwoord komt er nauwel� ks.     

2   Een beetje verwaarloosd. Ongeschoren. In b� na elke zin zit wel een verw� zing naar iets seksueels. 
Het typetje is van toen en nu. Je komt ze overal tegen. In het wandelpark, in de Grotestraat, 
waar niet? 

3   Verloedert Nederland? Glazenwassers aan de deur met een mooi aanbod, maar helemaal ver-
trouwen doe je het niet. Babbeltrucs, aan de voordeur of b�  de geldautomaat. Overal tref je ze 
aan: de vr� e jongens.

       
4  Mark Rutte avant la lettre.

5   Marco is een dertiger. H�  wil wel, maar echt loskomen van moeder is lastiger dan gedacht. Ma 
heeft last van een lege-nestsyndroom. Marco woont dus toch maar gewoon in het ouderl� k huis, 
samen met z� n moeder. Vanmiddag gaan ze samen boodschappen doen.  

1 2 3 4 5

A C

B D

E

B            C         E            A            D 



103

Aantal punten

AAan n

Te
amnummer

TTeTeT

rOnvoltooid tegenwoordige tijd

    
Woll ukse logo's

Naast allerlei verenigingen kent Waalw� k ook veel maatschappel� ke organisaties.
Hieronder zie je (gedeeltes van) logo’s van tien van deze organisaties. Van welke organisaties z� n ze?

1          2             

3          4             

5          6             

7          8             

9          10           

       

Contour de Twern

Stichting de Strohalm

Kansenfabriek Waalwijk

Prisma

Rechtswinkel De Langstraat

Autismecafé Waalwijk

Speelgoedbank Waalwijk 

EHBO vereniging Esperto

Heemkundekring De Erstelinghe      

Schoenenkwartier
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Tien Nederlandse steden
Tien blokken met telkens een viertal afbeeldingen van Nederlandse steden. Welke tien steden?

1          2             

3          4             

Breda

Doetinchem

Vlissingen

Leeuwarden
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5          6             

7          8             

Deventer

Hoorn

Almelo

Brunsum
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9          10           

Maastricht

Nijmegen



Fietstaal 
Wim Daniëls is een Brabants taalkunstenaar én een wielerfanaat. 
We geven je een zelfstandig naamwoord en een omschr� ving en vragen je om Daniëls’ fi etsvariant 
op het woord te geven. We beginnen met een voorbeeld.

Zelfstandig
naamwoord

Omschr� ving Wat maakt Daniëls ervan?

Akkefi etje Een klein probleem met de fi ets Akkefi etsje

Bicyclette Een wielrenner die vaak valt 1                                   (2)

Benefi etwedstr� d 
Een wielerwedstr� d voor het goede 
doel

2 (2)

Bycicle Een gestolen fi ets 3 (2)

Viespeuk 
Iemand die op de fi ets rookt of 
ernstig naar zweet stinkt na een ritje

4 (2)

Runnersapp  (15 punten)

Gebruik een runnersapp om één van onderstaande dieren na te 
tekenen. Bekende apps z� n Strava, Nike Run Club, RunKeeper, Endomondo, MapMyRun en 
Sports Tracker. Je kunt het beste wandelen. Fietsen en op je telefoon k� ken mag immers niet en is 
niet veilig. De afstand is 1.2 tot 1.7 km. Maak een screenshot op je telefoon en stuur de foto voor 
23.00 uur via www.wolluksekwis.nl naar ons op. 
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We geven je een zelfstandig naamwoord en een omschr� ving en vragen je om Daniëls’ fi etsvariant We geven je een zelfstandig naamwoord en een omschr� ving en vragen je om Daniëls’ fi etsvariant We geven je een zelfstandig naamwoord en een omschr� ving en vragen je om Daniëls’ fi etsvariant We geven je een zelfstandig naamwoord en een omschr� ving en vragen je om Daniëls’ fi etsvariant 

Bicykletter

Benefietswedstrijd

Bye-cicle

Fietspeuk
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‘t Hangoor K’n� n van Besoyen

    D’n Olifant van Zanddonk

’t Borks Katje
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Een rondritje in de koningsklasse
1   Een b� zonder verhaal: Max Verstappen spreekt Johan Cru� ff voor het eerst op het circuit van 

Barcelona enkele maanden voordat de voetballegende zou overl� den. Nog geen maand later 
wint Max z� n eerste GP op datzelfde circuit. Z� n eindt� d?  

       

2   Wie sprak de door tranen gesmoorde ‘historische woorden’ ‘Yohee, yohoo, yo fucking hell… wat 
bizar!!!’ b�  de eerste F1 GP-winst van Max? 

       

3   De plaatsen Hasselt, Genk, Sittard en Maaseik spelen alle belangr� ke rollen in het leven van de 
jonge Verstappen. Waarom?

 Hasselt        
 Genk        
 Sittard        
 Maaseik        

4  Wat hebben deze plaatsen gemeen als het gaat over de F1-racer� ?
 Hinwil – Milton Keynes – Faenza 

       

5  Zes namen uit de F1. Welke hoort er niet b� ?
 Tamburello – Hangar straight – The Esses – Corkscrew – Tabac – Tarzanbocht

       

1 uur, 41 min. en 40 sec: 1.41.40

Olav Mol

geboorteplaats

begonnen met karten

middelbare school

(voormalige) woonplaats

Er is een fabriek / thuisbasis van een F1-team gevestigd

Hangar Straight  (geen bocht, de andere wel)
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Darts
Menig darter is in het bezit van een aardige buikpart� , maar iedere darter kr� gt vroeg of laat ook een 
b� naam. Welke b� naam hoort b�  deze heren? 

1        
2        
3        
4        
5        

Vraagje tussendoor
1   In 2016 plaatste The Guardian b�  het overl� den van Johan Cru� ff per abuis een foto van een 
  andere Nederlandse voetballer, die overigens wel vaker qua speelst� l en uiterl� k met Cru� ff 

werd vergeleken. Wie?         

2   Welke bekende voetballer wilde vorig jaar de Italiaanse nationaliteit aannemen, maar verpestte 
dat zelf door fraude te plegen b�  het afnemen van een eenvoudige taaltest?      

       

3    Welke sport hoort b�  dit teken? 

             

1

2 3
4

5

Barney

The Cobra

The Dutch Destroyer

The Matchstick of de Lucifer

Mighty Mike of de Groene Sloopkogel

Rob Rensenbrink	

Luis Suárez

Surfen			
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4  In het parcours van de 80 van de Langstraat z� n om de 
5 kilometer verzorgingsposten voor de lopers opge-
nomen. Rond hoeveel kilometer kom je de Bananen-
bar (in dit geval zeker niet de Amsterdamse variant!) 
tegen?        

5   Roy Kuypers verruilde eind 2021 FC Den Bosch 
voor RKC. In z� n eerste wedstr� d (tegen NEC) 
was h�  al direct de matchwinner. Al is Kuypers 
zelf niet in Wolluk geboren, h�  heeft via z� n 
moeder wel Wollukse roots. In welk deel van 
de stad liggen z� n roots?    

       

Rugnummers

1   Welke sporters horen b�  deze rug-
nummers?  

 14       

       

 23    

       

 46    

       

 51    

       

 108   

       

2  Wat is het unieke aan het nummer 108?         (2)

25

Baardwijk (zijn moeder is een Borrukse)

Johan Cruijff

Michael Jordan

Valentino Rossi

Eddy Merckx

Wouter Weylandt

Wordt nooit meer uitgereikt
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1 - 0: Juichen verboden
In de voetbalwereld z� n nogal wat wedstr� den met een opvallend scoreverloop geweest. 
Het kan gaan om competitiewedstr� den, interlands, Europese bekertoernooien, enz.
Van de volgende wedstr� den z� n we op zoek naar de teams én de stad waar de wedstr� d werd 
gespeeld. 

1            2

Home                                  Guest                 Home            Guest
’27 (P)  1-0       0-1       ‘8
       1-1 ’44     ‘90+1  1-1
   1-2 ’53    ‘90+3       2-1
   1-3 ‘64
   1-4 ‘72
   1-5 ‘80

3             4

Home                                  Guest                 Home             Guest
   0-1      ‘2    ‘24  1-0
      ‘5 (P) 1-1     ‘39  2-0
   1-2 ’19    ‘47         3-0
   1-3 ’35     ’49  4-0  
   1-4 ’55     ‘55  5-0               
      ’63           2-4      ’59  6-0    
      ‘70(P)      3-4      ‘62  7-0
      ’74           4-4                                                  ’69        8-0
                                                                            ’77        9-0
         ’87       10-0

Spanje – Nederland
Salvador  (WK 2014)

Manchester United – Bayern München    
Barcelona (finale CL1999)

Chelsea – Ajax 			               
Londen (poule CL 2019)

PSV – Feijenoord				      
Eindhoven (eredivisie 2010)
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5          

Home               Guest                                       
   0-1(P)      ‘13                                                
   0-2           ‘38                                                  
‘45(P)        1-2                                         
‘55           2-2                        
’63   3-2                                                
   3-3          ‘79                        

‘89             4-3                                                                                                 
                    4-4                    ‘90+5                  
   4-5          ‘90+7(P)  

                                         

1 Teams:           Stad:        
2 Teams:           Stad:        
3 Teams:           Stad:        
4 Teams:           Stad:        
5 Teams:           Stad:        

Vaders en zonen

Tien voetballende vaders en zonen. 
De pa van toen, de zoon van nu. Zoek 
de juiste combinaties en vermeld tel-
kens hun voor- en achternamen.  Om 
je een zetje te geven hebben we het 
eerste koppel al voor je ingevuld.

113113

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

Go Ahead Eagles – RKC Waalwijk	      
Deventer (nacompetitie)
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Combinatie 
van c� fer en letter

Voornaam pa Voornaam zoon Achternaam

1      en      C Danny Daley Blind

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tennis
In het tennis wemelt het van de b� namen. Vaak hele fraaie. Wie worden bedoeld?

1  The Las Vegas Kid         
2 Muzkin          
3  Ice Maiden          
4  The Raging Bull         _

5  Fräulein Forehand         

Combinatie Voornaam pa Voornaam zoon Achternaam

A B

C D E F

G H K L

   G	                      Fred	                               Mike	                                 Grim

K                       Mark                                 Thomas                            van Bommel

D                       Nico                                  Freek                                Klerx

L                       Ruud                                 Maxim                              Gullit

B                      Piere                                 Sydney                             van Hooijdonk

A                     Frank                                 Zeger                                van Mosselveld

F                      Patrick                               Ruben                               Kluivert

E                      Ronald                              Ronald                              Koeman

 H                      Kasper van Kooten           Yanick van de Velde         Instinker                             


Andre Agassi

Anna Kournikova

Chris Evert

Rafael Nadal

Steffi Graf
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Ga naar de website en zoek naar de opdracht AUDIO EN VIDEO. 

Ronde 1
Films en series

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7          
8         
9         
10         

Ronde 2 
Radio en Podcast 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7          
8         
9         
10          

Audio en video

New Kids Turbo

De bende van Oss

Band of Brothers

Doodslag

De Boskampi´s

De magische wereld van pardoes

Ferry (undercover is fout)

Smeris

Zwaar verliefd!

Soldaat van Waalwijk

Marc Marie en Aaf vinden iets

De brand in het landhuis

De Laatste Dans

De Deventer Mediazaak (Deventer moordzaak is niet goed)

Wind of change

Vaktaal

(NOS) langs de lijn

Mannen van de radio

Dik Voormekaar Show

Met het oog op morgen
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Ronde 3
Talen 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7          
8         
9         
10            
   

Ronde 4
Video games  

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7          
8         
9         
10          

Lets

Pools

Portugees

Roemeens

Indonesisch

Litouws

Russisch

Spaans

Zuid-Afrikaans

Turks

Tetris

Candy crush saga

Doom

Pitfall

Minecraft

Fortnite

Space Invaders

Zelda Breath of the wild

Fall Guys

GTA Grand Theft Auto (GTA) V of Grand Theft Auto: San Andreas
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Ronde 5
Muziek  

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7          
8         
9         
10          

Misirlou

Samba pa ti

The passenger

Biscaya

In suburbia

Ein Bisschenn Frieden

Chan Chan

Bagagedrager

Heartbreak Warfare

Dance Monkey
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Chiropractie Mulder
In welk jaar én in welk gebouw in Waalw� k is chiropractieprakt� k gestart? 
Jaar           Gebouw        

The Read Shop
Sinds mei 2021 is er in The READ Shop een servicepunt gevestigd van een bank. 
Welke bank is dit?        

Allround Makelaard� 
Hoe vaak staat de vuurtoren (ons logo) op de bedr� fsfi ets afgebeeld? De fi ets staat voor het kantoor 
aan de Grotestraat 264a.        

Profi elfi lm
Het Waalw� kse videoproductiebedr� f Profi elfi lm is begin dit jaar verhuisd naar de Margrietstraat 10a. 
Wat is de hoofdkleur van het bord naast de voordeur op het nieuwe adres?    

       

Mister Voip/De TelecomManager
Waar staat de afkorting ‘VoIP’ voor?        

AH Jansen Bloemenoord
Hoe heten de gratis spaarpunten die je exclusief b�  AH Jansen kunt sparen voor gratis artikelen?   

       

Wat z� n de openingsdagen en -t� den van AH Jansen?

        dagen per jaar van         tot         uur 

Van Gorp Uitvaartzorg
Wat is de slogan van Van Gorp Uitvaartzorg?         

Noem drie gastdames uit Wolluk die b�  ons werken. 
            

en        

en        

Vragen van sponsors

2001

de Klipper

ING

4

Zwart

Voice over internet protocol. (Voice Over I.P. is fout)

Duppies

365 dagen                                                            07.00                22.00 uur	

Liefde verbindt ons (ook goed: Liefde verbindt mensen)		

Inge van Riel, 
Ingrid van Happen, 
Esther Viguurs, 
Suzanne Trommelen, 
Tascha van de Wouw
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Dresz International
Dresz International bestaat sinds 2006. Wat was het allereerste product dat we nieuw op de markt 
hebben gebracht?        

Alphaa Bouwkostenregisseur
B�  welk groot bouwproject op Haven 8 nu in uitvoering is Alphaa Bouwkostenregisseur betrokken? 

       

Monkey Town
Wat hebben we pas vervangen in heel het pand?        
Wat gebeurde er toen we b� na klaar waren?         

Hoefnagel Totaalbouw
Hoe heet het Wollukse bouwplan dat Hoefnagel Projectontwikkeling mee ontwikkelt in de directe 
nab� heid van het centrum?        

Bouw- en ontwikkelbedr� f Hoefnagel bl� ft in De Langstraat, maar gaat zich vestigen in Kaatsheuvel. 
Hoe heet de straat waar het nieuwe bedr� fspand wordt gebouwd?

       

Hans van Mierlo Autoschade
Noem v� f verzekeraars die op het grote verlichte bord in de inrit b�  Hans van Mierlo Autoschade 
aan de Irenestraat 1a staan afgedrukt. Schr� f ALLÉÉN de verzekeringsmaatschapp� en op.

         en          

          en          

         

Wanneer is Hans van Mierlo Autoschade opgericht?          

Renova BMW- en Minidealer
De Renova Group heeft v� f locaties verspreid over Brabant en Zeeland. In welke locatie bevindt zich 
de afdeling ‘Renova Lease’?          

De rekbare boekenkaft	

Hoofdkantoor Van Mossel Automotive

Vloeren en lampen		

Sloeg de brand naar binnen door dakwerkzaamheden

Gedempte Haven	

Belgiëstraat	

Avero   Aegon   Centraal Beheer   Anwb        Fbto   Klaverblad   

Interpolis  Aon   NH1816   Vvaa   Tvm              Unigarant   Zlm


(01 januari)1975	

Waalwijk	
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Piant Stanztechniek
Hoeveel m2 is PIANT na de nieuwbouw groter geworden?          

Hoeveel m2 leer verwerkt De Leerfabriek jaarl� ks?          

Psychodidact
Met welke subsidie kan iedereen die werkt of werk zoekt, kosteloos een training of thuisstudie van 
Psychodidact (Opleidingsinstituut Psychologie) volgen?        

Stadsbrouwer�  Sint Crisp� n
Stadsbrouwer�  Sint Crisp� n is een micro-brouwer� . We brouwen batches van 500 liter. Hoeveel 
gisttanks hebben we in gebruik?          

10.000 m2	

100.000 m2	

STAP (of Stimulering Arbeidsmarktpositie of STAP-budget of STAP-subsidie)				


6


