T

mnummer
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11 mei 2019
Kwisbundel

• Bekijk meteen het schema op blz 28
anders mis je mogelijk opdrachten.
• De doe-opdrachten bepalen voor bijna de helft de uitslag.
• Bij namen van personen voor- en achternaam noemen!

BELANGRIJKE NUMMERS
Het crisisteam van de Wollukse Kwis is te bereiken bij Eetcafé City
(achteringang aan St. Jansplein).
Crisisnummers ingeval van nood:
06-21706236 of 06-45293298.
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Inge van Riel (voorzitter), Sjaak Koolen (vice-voorzitter), Dosie van Schaik (secretaris), Hans van der Schans (penningmeester),
Rianne de Bie, Rob Blonk, Hugo de Jong, José de Kort, Nol Kleijngeld, Gerald de Vaan en Kerensa de Vaan
Website: www.wolluksekwis.nl • Email: info@wolluksekwis.nl • Bank: NL72RABO0322663245 • KvK-nummer: 69559252
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REGLEMENT
1 Algemeen
1a De organisatie van de Wollukse Kwis is in handen van stichting De Wollukse Kwis. Tijdens de kwis is de
organisatie aanwezig in de bovenzaal van eetcafé City, Markt 5 te Wolluk (ingang achterzijde aan het
St. Jansplein).
1b Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

2 Teams
2a Deelname aan de Wollukse Kwis kan uitsluitend met teams van minimaal tien personen.
2b Elk team heeft een teamcaptain. Zijn telefoonnummer en emailadres dienen bij aanvang van de kwis bij de
organisatie bekend te zijn.
2c De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
2d Een team is gerechtigd tot deelname, wanneer het een schriftelijke of emailbevestiging van inschrijving
heeft ontvangen van de organisatie.
2e Elk team heeft een thuisadres van waaruit tijdens de kwis wordt gewerkt. Dat kan een woonadres, horecalocatie, sportkantine e.d. zijn. Deze plek bevindt zich in Wolluk. Dit adres dient bij de organisatie bekend te
zijn.
2f Aan deelname aan deze kwis is geen leeftijdsgrens verbonden. Iedereen mag meedoen. Maar wanneer
er opdrachten zijn die wettelijk gezien om een minimumleeftijd vragen, wordt geacht dat dit bekend is en
dat je je hieraan houdt. Iedereen wordt geacht de Nederlandse wetgeving te kennen en zich daarnaar te
gedragen.

3 Inschrijven
3a Een team kan zich alleen aanmelden door zich in te schrijven met het inschrijfformulier via de website
(www.wolluksekwis.nl). Verplicht vermelden van de naam van het deelnemende team, de captain, mailadres en telefoonnummer. Dit dient binnen de inschrijvingstermijn verstuurd te worden.
De stichting weigert de aanmelding wanneer honderd betalende teams zijn aangemeld.
3b De teamnaam is uniek en ludiek.
3c Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro.
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REGLEMENT
4 Deelnemen
4a De stichting stelt het kwisboek met vragen en opdrachten samen. Ieder team ontvangt bij de start van de
kwis op 11 mei 2019 een tas met daarin een exemplaar van het kwisboek en andere benodigdheden.
4b Elk team draagt er zorg voor dat de tas met het kwisboek en andere uit de opdrachten voortvloeiende
attributen uiterlijk op 11 mei 2019 om 23.00 uur op het opgegeven adres (eetcafé City, Markt 5 te
Wolluk/ingang achterzijde aan het St. Jansplein) zijn ingeleverd. Na deze (exacte) tijd ingeleverde boeken
zijn buiten mededinging.
4c De organisatie is gerechtigd teams van verdere deelname uit te sluiten wanneer zij hun vragenbundel niet
tijdig ophalen. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten nooit van toepassing.

5 Puntentoekenning, uitslag en prijzen
5a De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de week tussen 11 en 18 mei 2019 nagekeken.
Voor elke goed beantwoorde vraag worden punten toegekend. Niet-eenduidige antwoorden of een niet of
slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.
5b Alle deelnemende teams worden in de uitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale aantal
behaalde punten. Teams die hun vragenboekje niet tijdig of niet volgens de spelregels hebben ingeleverd
worden niet in de kwisuitslag opgenomen.
5c De uitslag van de Wollukse Kwis is bindend en staat niet ter discussie.
5d Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
5e De uitslag wordt tijdens een feestavond (Vrienden van de Wollukse Kwis) op 18 mei 2019 bekendgemaakt.
Voor de winnaar is er een materiële prijs. Tevens mag het team een lokaal goed doel in de gemeente
Waalwijk aanwijzen waaraan door de organisatie een bedrag van 1.000 euro 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.

6 Tenslotte
6a De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Wollukse
Kwis. Deelnemen aan de kwis is dus geheel op eigen risico.
6b Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
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SPELREGELS EN TIPS
Algemeen
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 hij/zij de kwistas met
daarin de kwisbundel en eventueel andere benodigdheden.
2 	De kwis begint bij ontvangst van de kwistas en eindigt om 23 uur. Het is mogelijk dat vooraf opdrachten
worden vrijgegeven. Wanneer dit zo is, gebeurt dat via onze website.
3 	Ieder team heeft een uniek nummer. Dit nummer dient op elke rechterpagina van het kwisboek
ingevuld te worden.
4 De antwoorden worden in het kwisboek ingevuld. Daarvoor is bij elke betreffende vraag ruimte gereserveerd.
5 De pagina’s in het kwisboek zijn genummerd. Lever het in dezelfde volgorde weer in.
6 Wij kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden.
7 	De teamcaptain levert de kwistas met daarin het kwisboek en het resultaat van extra opdrachten uiterlijk
om 23 uur in op dezelfde plek waar hij/zij het eerder heeft gekregen (Castle City). Alleen teams die hun
kwisboek tijdig en op de juiste manier inleveren, dingen mee naar de hoofdprijs.
8 Overal waar Wolluk staat wordt daarmee, tenzij anders vermeld, de kern Waalwijk bedoeld.
9 Wanneer bij een vraag meerdere antwoorden worden gevraagd, telt de puntentelling pas wanneer je
volledig bent.
10 Geef bij gevraagde persoonsnamen, tenzij anders vermeld, de volledige naam (dus voor- en achternaam).
11 Het kwisboek met antwoorden gaat in de weken na 19 mei 2019 digitaal (www.wolluksekwis.nl).
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SPELREGELS EN TIPS

Puntentelling
1 Ongeveer de helft van het totale aantal punten kun je verdienen met de doe-opdrachten.
2 Tenzij anders vermeld wordt één punt gegeven voor het antwoord of de antwoorden per regel.
3 Punten worden alleen toegekend voor volledige antwoorden.
4 Er worden geen halve punten toegekend.

Opdrachten op locatie
1	Ongeveer de helft van het aantal te behalen punten kun je verdienen met doe-opdrachten. De ene keer
kun je die binnenshuis uitvoeren, de andere keer moet je echt naar buiten (de opdrachten op locatie).
Alle opdrachten op lokatie staan bij elkaar in het hoofdstuk DOE-OPDRACHTEN.
2 	Bij ontvangst van de kwistas krijgt elk team ook een voucher uitgereikt, waarop staat aangegeven aan
welke tijden je je voor de opdrachten op locatie moet houden.
3 Let op de veiligheid van jezelf, maar zeker ook van anderen, wanneer je op pad moet.
4 	Op verschillende locaties liggen extra opdrachtvellen klaar. Die lever je bij vertrek ingevuld op deze locatie
weer in. Wij voegen ze later toe aan je kwisbundel.
Dus vergeet niet je teamnummer en teamnaam in te vullen op deze opdrachtvellen!
5 	Opdrachten waarvoor een filmpje of foto(’s) gemaakt moeten worden dienen vóór 23 uur naar ons
verstuurd te worden via de website www.wolluksekwis.nl. Op de site vind je het nummer van de
betreffende opdracht, zodat je verder kunt.
6 Gebruik de fiets of ga te voet. Gebruik van auto’s is niet toegestaan.
7 Op een aantal locaties zijn iPhones verboden. Deze locaties zijn aangeduid met het teken:
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SPELREGELS EN TIPS
Feestavond
1 	Op 18 mei vindt ’s avonds in het centrum van de stad de feestavond Vrienden van de Wollukse Kwis
plaats. Deze avond is voor iedereen toegankelijk. In de loop van de avond wordt de uitslag bekendgemaakt.
Meer informatie over deze feestavond kun je tussen 11 en 18 mei a.s. vinden in de (social) media.

TIPS
1 Lees spelregels en tips en kijk goed naar het overzicht van de doe-opdrachten.
2 	 Er zijn veel vragen en opdrachten. Gebruik je tijd efficiënt. We adviseren de teams om een schema
(met tijden) te maken om zoveel mogelijk opdrachten te kunnen uitvoeren.
3 Zorg dat je wifi op de thuisbasis in orde is. Ook wanneer er meerdere PC’s en/of iPhones in gebruik zijn.
4 Wanneer je handschrift niet duidelijk is, gebruik dan blokletters.
5 Surfen op de PC is misschien handig, maar onderschat ook de parate kennis van een gevarieerd
samengesteld team niet.
6 Hou er rekening mee dat afbeeldingen mogelijk gespiegeld zijn weergegeven.
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DOE-OPDRACHTEN
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T

BESCHAAFD

mnummer
ea

DOE-OPDRACHTEN
OPDRACHTEN OP LOCATIE
We verwachten je (in willekeurige volgorde)
• In de Kerk aan de Haven
• In Dansstudio Waalwijk
• In het Huis van Waalwijk/oude raadhuis/Kropholler
• Op de Markt/Raadhuisplein voor een spelletje Mario Kart
• Op de Markt/Raadhuisplein voor Djemm!
• In theater De Leest
• Bij Monkey Town
• Bij het Ambrosiusgilde Baardwijk
• In het Kunstencentrum Waalwijk
• In de bibliotheek
• Op de Markt/Raadhuisplein bij een werk in uitvoering door Van den Elshout & De Bont
• In de Albert Heijn (AH) in Bloemenoord

We raden je aan om dit onderdeel van de kwis goed te plannen. De bezoeken aan de verschillende locaties
zijn namelijk meestal aan tijden gebonden. Het is de bedoeling dat een locatie door een afvaardiging van jullie
team wordt bezocht. Wie waar naartoe gaat staat je vrij. Een advies over het aantal deelnemers per locatie zie
je in het schema hierna.
Houd bij je planning ook rekening met reistijd. Auto’s zijn verboden, maar van Dansstudio Waalwijk naar
het Ambrosiusgilde is voor Wollukse begrippen een behoorlijk eindje op de fiets.
Tussen haakjes: op enkele plekken in het kwisboek komen nog andere opdrachten voor waarvoor het
mogelijk nodig is dat je naar buiten gaat. Die zijn in het schema hierna dus nog niet opgenomen.
Om warm te lopen hebben we twee grotere zoekopdrachten in het centrum van Wolluk in de middag van
11 mei al vrijgegeven. Misschien heb je die dus al gedaan.
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Geniet van muziek

T

1 KERK AAN DE HAVEN

mnummer
ea

(60)

Grotestraat 121

Bepaal binnen je groep wie de grootste muziekliefhebbers zijn. Ze gaan muziekfragmenten beluisteren in de
Kerk aan de Haven. Dominee Otto Grevink zingt of begeleidt deze tien muzikale fragmenten. De muziek die je
in de kerk aantreft zal gevarieerder zijn dan je misschien had verwacht……
Raad om welke tien fragmenten het gaat.
In de kerk krijg je een opdrachtformulier uitgereikt.
Lever dit bij vertrek weer in.

A

Kijk op je voucher wanneer je wordt verwacht.

16

tal punten
an

2 DANSSTUDIO WAALWIJK
Daanse in Besoyen

(60)

Grotestraat 38a
Vroeger bij Grijsbach of bij Suzan, tegenwoordig bij Debby en Remy. Selecteer jullie twee beste dansers/
danseressen. Ga naar de dansstudio. In je kwistas zitten veiligheidsspelden en rugnummers. Speld die goed
zichtbaar op de ruggen van de dansers. Er wordt van je verwacht dat je twee verschillende dansen zo stijlvol mogelijk uitvoert. Zorg ervoor dat je er piekfijn uitziet, want ook daar let de jury op. Je voert de opdracht
samen met een negental andere paren uit. Per ronde wint het beste paar en neemt een flink aantal wedstrijdpunten mee naar huis. De nummer twee krijgt de helft van dit aantal punten.

A

Kijk op je voucher wanneer je wordt verwacht.

17

tal punten
an

Haute cuisine

T

3 HUIS VAN WAALWIJK/KROPHOLLER

mnummer
ea

(60)

Raadhuisplein 2
Stuur twee fijnproevers naar de oude raadzaal in het Huis van Waalwijk. Het is handig wanneer ze niet vies
zijn van een experiment en zich niet herkennen in de uitdrukking: wat de boer niet kent, …………...
Onze chef-kok heeft enkele koude gerechten voor je gemaakt. Je dineert aan een gedekte u-vormige tafel. Je
ontvangt een opdrachtformulier waarop je noteert welke hoofdbestanddelen onze chef-kok heeft gebruikt.
Ons restaurant van vanavond kent strikte etiquetteregels. Je stapt een sterrenrestaurant immers niet binnen
in spijkerbroek. Aanbevolen dresscode: tenue de ville. En toon respect voor onze mystery guest.
Kijk op je voucher wanneer je wordt verwacht.
Je krijgt een opdrachtformulier uitgereikt.

A

Lever dit bij vertrek weer in.

18

tal punten
an

4 RAADHUISPLEIN
Super Mario

(60)

Raadhuisplein
Je mag je beste gamer naar het Raadhuisplein sturen. Jullie teamlid mag daar Super Mario gaan spelen.
In het spel zitten zestig munten verstopt en iedere munt is een punt. De ene munt is uiteraard net iets
makkelijker te vinden dan de andere en sommige muntjes zijn zelfs geclusterd. Ons spel is gemaakt met het
programma Super Mario Maker maar dan in de stijl van de eerste Super Mario game. Dat betekent dat zowel
oude als jonge gamers het kunnen spelen. Het spel verplaatst zich van links naar rechts terwijl je je in virtueel
Wolluk begeeft. Let wel op want je hebt maar twee minuten om tot het einde van het level te komen om daar
de vlag te laten zakken. Ben je te laat bij de vlag, dan ben je alle punten kwijt. Nou ja…. niet alles, je krijgt

A

altijd 15 punten voor het meedoen.

19

tal punten
an

Win when you’re singing

T

5 DJEMM!

mnummer
ea

(60)

Raadhuisplein/Markt

Muziekkenners opgelet! Vijftien minuten lang presenteert Djemm! een potpourri van nummers uit musicals
die de groep eerder succesvol heeft uitgevoerd. Dit doen ze in de Grotestraat ter hoogte van de Markt en het
Raadhuisplein. Het is de bedoeling dat je de musicals en de nummers eruit herkent.
Meezingen mag.
Je krijgt een opdrachtformulier uitgereikt.
Lever dit bij vertrek weer in.

A

Bij deze opdracht geldt geen tijdschema.

20

tal punten
an

6 DE LEEST
Muziek, film en beeld

(60)

Vredesplein 12

In de kleine zaal van De Leest krijg je een mix van muziek, beelden, geluiden en films voorgeschoteld. Mode,
games, TV, topografie, enz. Je opdracht is om zoveel mogelijk te herkennen. Zorg voor een gevarieerde
samenstelling van de delegatie.
TIP: schrijf eerst alles op een kladblaadje en vul na afloop van de voorstelling in de lobby de definitieve
antwoorden in op het officiële formulier.
Je krijgt een opdrachtformulier uitgereikt.
Lever dat bij vertrek weer in.

A

Kijk op je voucher wanneer je wordt verwacht.

21

tal punten
an

Hoe lenig ben je?

T

7 MONKEY TOWN

mnummer
ea

(60)

Bachlaan 10
Selecteer voor deze opdracht de snelste en lenigste uit je team. Bij Monkey Town krijg je gerichte instructies
door een medewerker. Van deze teamgenoot wordt veel verwacht! De tien snelste teams gaan er met de
meeste punten vandoor. Simpeler kan het niet.

A

Kijk op je voucher wanneer je wordt verwacht.

22

tal punten
an

8 AMBROSIUSGILDE BAARDWIJK
Voor hete vuren staan

(60)

Eikendonklaan 3c
Kies uit het team de best ogende en krachtigste teamgenoot en stuur hem/haar naar het terrein van het
Ambrosiusgilde van Baardwijk. Route: bij de verkeerslichten op het kruispunt zwembad/De Overlaat ga je
linksaf. Aan het einde van de weg ligt het terrein aan je linkerhand.
Het gilde beschikt over vier binnenschietbanen. Het is de bedoeling dat je aan het schieten slaat. Volg vooral
de aanwijzingen van de leden van het gilde.

A

Kijk op je voucher wanneer je wordt verwacht.

23

tal punten
an

2019: Rembrandtjaar

T

9 KUNSTENCENTRUM WAALWIJK

mnummer
ea

(60)

Irenestraat 3
Bij het Kunstencentrum ontkomt niemand eraan. Je wordt aan het schilderen gezet.
Maak een selfie en schilder die vervolgens na. Stuur een foto van het eindresultaat vóór 23 uur naar
www.wolluksekwis.nl.

A

Kijk op je voucher wanneer je wordt verwacht.

24

tal punten
an

10 BIBLIOTHEEK
Combineren
(60)

Wilhelminastraat 4a
In de Wollukse bibliotheek liggen vijfentwintig boeken en vijfentwintig voorwerpen uitgestald. Welk voorwerp
hoort bij welk boek? Soms is het een kwestie van eenvoudig linken, soms moet je echt nadenken, soms zijn
het echte doordenkers.
Je krijgt een opdrachtformulier uitgereikt.
Lever dat bij vertrek weer in.

A

Kijk op je voucher wanneer je wordt verwacht.

25

tal punten
an

Gewicht schatten

T

11 VAN DEN ELSHOUT & DE BONT

mnummer
ea

(60)

Raadhuisplein
Hier tref je een kraan aan. Een medewerker van Van den Elshout & De Bont tilt een put op. Aan jullie de vraag
hoeveel kilogram deze put weegt. (5)
Nu je toch hier bent. Hoeveel ‘dikformaten’ zitten er in een m² straatwerk, zoals die in het centrum zijn
verwerkt? (5)

Tijdens de herinrichting van de winkelpromenade in 2003/2005 stuitte men bij toeval op een oude waterput.
En die ligt er nog altijd. Hierna volgen vier foto’s van het Raadhuisplein. Welke foto geeft de lokatie van deze
waterput aan? (5)

A

Vul alle drie de antwoorden in bij Sponsorvragen/Van den Elshout & De Bont (blz. …).

26

tal punten
an

12 AH
Statiegeld

(60)

Bloemenoordplein 50
Lever bij AH in Bloemenoord flessen in en ontvang een statiegeldbon van € 2,50 (op de cent nauwkeurig
graag). Bewaar de bon, schrijf er je teamnummer en teamnaam op en bevestig die met een nietje (vóórin) het
kwisboek.

A

Wij verzamelen de bonnen. De opbrengst is voor De Strohalm.

27

tal punten
an

T

TIJDSCHEMA

mnummer
ea

Kijk in het tijdschema wanneer je wordt verwacht.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

GEBONDEN AAN TIJDSCHEMA

Kerk aan de Haven

Ja

Geniet van muziek

Tot 22.30 u

Dansstudio Waalwijk

Ja

Daanse in Besoyen

Tot 22.30 u

Huis van Waalwijk

Ja

Haute cuisine

Tot 22.30 u

Markt/Raadhuisplein

Ja

Super Mario

Tot 22.30 u

Djemm!
Win when you’re singing

Nee
Djemm! treedt op om
18.30 u - 19.30 u - 20.30 u
en 21.30 u

De Leest

Ja

Muziek, film en beeld

Tot 22 u

Monkey Town

Ja

Hoe lenig ben je?

Tot 22.30 u

Ambrosiusgilde Baardwijk

Ja

Heftig vuren

Tot 22.30

Kunstencentrum Waalwijk

Ja

2019: Rembrandtjaar

Tot 22.30 u

Bibliotheek Waalwijk

Ja

Combineren

Tot 22.30 u

Van den Elshout & De Bont

Nee

Gewicht schatten

Tot 22.30 u

AH Jansen Bloemenoord

Ja

Statiegeld

Let op: AH sluit om 22 uur

Overal waar je andere kwissers
tegenkomt

Nee

PUNTEN

HOEVEEL
TEAMLEDEN?
Max. twee
60
Twee
60
Twee
60
Eén
60
Min. één
60

Max. twee
60
Eén
60
Eén
60
Eén
60
Twee
60
Eén
15
Eén
30
Zie de volgende

Poker

80

bladzijde
A

1

OPDRACHTEN OP LOCATIE

28

tal punten
an

POKER
POKER (80)
Elk team heeft in zijn kwistas een envelop met daarin zes speelkaarten. Achter op de kaarten staat
het logo van de Wollukse kwis. In totaal gaat het om twaalf spellen kaarten. Van alle spellen zijn de
zwarte 2-en niet in gebruik. Er zal dus tijdens de avond geen enkele zwarte 2 te vinden zijn.

WAT IS DE BEDOELING?
Alle teams hebben deze opdracht. Spaar in de loop van de avond een zo hoog mogelijke pokerhand
met vijf kaarten. Dit kun je alleen doen door met andere teams te ruilen.
Stop de beste vijf kaarten die je aan het einde van de avond hebt verzameld en waarmee je wilt
scoren in de envelop en lever die in je kwistas uiterlijk om 23.00 u mee in.
De zesde kaart zou je kunnen inlijsten als herinnering aan deze tweede editie van de Wollukse Kwis
Hier zie je voorbeelden van de verschillende combinaties, die punten opleveren en daarna het aantal
te verdienen punten.

hand

punten

One Pair

4

Two Pair

8

Three of a Kind

12

Straight

16

Flush

20

Full House

25

Four of a kind

30

Straight Flush

35

Royal Flush

45

A

Op verschillende plaatsen in dit kwisboek vind je nog andere
doe-opdrachten. Je komt ze vanzelf tegen.

29

tal punten
an

A

VRAGEN EN ACTIES

30

tal punten
an

T

BESCHAAFD

mnummer
ea

VAN ALLES… (10 punten)
1

De carriëreschool voor het “gewone” volk.
Over welk type onderwijs gaat het hier?

Ulo of Mulo

2	Van welk boek, dat tot de wereldliteratuur behoort, is op enig moment door de uitgever besloten om de titel te
veranderen, zodat het uiteindelijk onder twee titels wereldberoemd is geworden? Noem beide titels van het boek van
deze Oost-Europese schrijver.
Misdaad en straf

en Schuld en Boete (Dostojevski)

3

Wie kreeg in 2018 de Nobelprijs voor literatuur? Niemand. Vanwege #Metoo niet uitgereikt

4

Wat is, op het gebied van beeldende kunst, de overeenkomst tussen Nuenen, Tilburg, Londen en Zundert?
Alle woon- en verblijfplaatsen van Vincent v Gogh

5

	De hoofdredacteur van de Dikke van Dale weigerde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen te gaan stemmen.
Waarom?
Als inwoner van de nieuwe gemeente Best Betuwe, protesteerde hij zodoende tegen ontbreken van een koppelstreepje in de
nieuwe plaatsnaam.
Carmen

6

Op welke klassieke opera is Patricia Paays Je bent niet hip gebaseerd?

7

Welke Nederlandse schilder ligt begraven op Père Lachaise? Karel Appel

8

Wat is qua ledental de grootste politieke partij in West-Europa?

9

	Met muziek van Igor Strawinsky ging dit ballet in 1913 in Parijs in première. Het werd een schandaal. Het geweld van
de muziek was ongehoord (en niet alleen vanwege het volume ervan) en het ballet bracht een onverholen hulde aan
een rauwe, heidense rite waarin een jonge maagd geofferd werd aan de aarde.
Over welk beroemd ballet gaat het hier?

Labour party

Le Sacre du printemps

A

10 Hoe heet de verhalenreeks waarin deze pop voorkomt?
Winnie de Pooh
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VAN ALLES OVER WOLLUK… (10 punten)
1

Welke Wollukse vereniging vierde vorig jaar zijn 170-jarig bestaan? Maatschappij tot nut van het algemeen

2

Op de foto zijn twee vrouwen op de voorgrond zichtbaar.
Wie zijn het?
Chantal van Esch

3

en Hanja May-Weggen

Deze voetbalk, hier in het stadhuis, komt uit Bork. Wáár in Bork stond hij vóórdat hij naar Wolluk werd verplaatst?
Oude Toren

4

	 café was gevestigd aan de Grotestraat 223 in Waalwijk. De voorganger was café Le Jardin/De Tuin. De buurman
Dit
links was een winkelier die handelde in rotanmeubelen. Geef de naam van het café en tevens de achternaam van de
eigenaar van de winkel links.
Café de Hommel

Winkel links

Possemis

5 	Hij zei ooit dat zijn beelden een hoge aaibaarheidsfactor moesten hebben. In 1964 emigreerde hij vanuit Turkije naar
Nederland, waar hij in Wolluk bij schoenfabriek Hollandia belandde. Hij maakte onder andere het beeld van de
Trollenkoning in de Efteling. Wat is zijn naam?
Othan Otay
Welke kunstenaar vervaardigde in terracotta de kruiswegstatie in de Sint-Jan-de-Doper?
Charles Eyck

A

6
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Welk monument van welke kunstenaar werd als enige object in Wolluk ooit afgebeeld op een Nederlandse postzegel?
Monument Oorlogsmonument Moonenlaan

Kunstenaar John Raydecker

8 	Bij de ANWB-verkiezing van Het meest gastvrije theater van Nederland in 2018 – 2019 behaalde theater De Leest een
eervolle tweede plaats in de categorie ‘kleine gemeenten’ (tot 50.000 inwoners). Zilver dus. Welk theater won in deze
categorie goud?		
in Rijssen
Theater Parkgebouw
9 	Een wonderkind zou je hem kunnen noemen. Wanneer de pastoor jou als vijftienjarige vraagt de gebrandschilderde
ramen voor de Mariakapel in de Antoniusparochie te maken, kom je daar toch dicht bij in de buurt? Zijn naam is klein,
zijn werk groots.
Wie is deze man? Wim Klijn
10 	Najaar 2018 vond in het Huis van Waalwijk het Fotofestival De Langstraat plaats. Als onderdeel van het festival werd
een lezing gehouden over portretfotografie. Wie verzorgde deze lezing?
Erwin Olaf

MEMORIES&DREAMS (5 punten)
Memories&Dreams is een groots meerdaags muziekspektakel in een tot concerttempel omgebouwde De Slagen in Waalwijk.
Meer dan drieduizend Langstraters bezoeken het evenement. Het publiek kan genieten van ruim honderd musici,
tientallen jonge toptalenten, dansers en professionele artiesten. Ze zetten zich allen belangeloos in voor het Liliane Fonds.
Het geheel is een initiatief van het Symfonisch Blaasorkest Drunen en wordt gerealiseerd door de inzet van ruim tweehonderd vrijwilligers. De jongste editie van M&D had als motto Grenzeloos Talent en vond in november 2018 plaats.
Wat weet je van dit Grenzeloos Talent?
1

Wie (ook bekend als deelnemer van de The Voice Kids) was het jongste talent? Stef van den Heuvel

2

Onder de artiesten bevonden zich ook broer en zus. Hoe heten ze?

Broer Diordi Hunsel

zus

Kimera Hunsel

Tom Craane

3

Welke artiest opende het concert?

4

Met welk nummer van Guus Meeuwis werd het concert afgesloten? Het dondert en het bliksemt

5

Welke twee nummers zong Timon Klerx?
Limburg

A

Liefs uit Londen
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MUZIKALE WEETJES (14)
1

Met welk nummer beleefden de Beatles welke primeur in Nederland in 1965?
Nummer I feel fine

2

Primeur Eerste nr 1 van de Nederlandse top 40

In de jaren zeventig lukte het een varken om het vliegverkeer rond Heathrow stil te leggen.
Welke band heeft hier alles mee te maken? Pink Floyd

3 	Het is de ‘hobby’ van een middelbare scholiere die, samen met haar vader, aan het tellen sloeg en het gebruikte voor
een werkstuk voor school. Ze haalde er vorig jaar de landelijke pers zelfs mee: hoe vaak komt het woord ’pizza’ voor
in de originele versie van André van Duins Pizzalied? Mocht André toevallig het woord ‘pizza’s’ zingen, dan mag je die
ook (als één pizza) meetellen.
Totaal 34 keer
4

	 in Wolluk opgegroeide zanger Valensia bereikte met zijn single Gaia in 1993 de tweede plaats in de Top 40.
De
In de meest recente Top 2000 stond Gaia op de 1087ste plaats.
Hoe heette de vader van Valensia? Hij was leraar in Wolluk. In welk vak?
Vader Jim(my) Clarckson

5

Vak leraar economie

	 liedje In My Feelings van Drake zorgde voor een nieuwe rage op het internet. Het is een online-rage waarin
Het
mensen een dansje doen naast een rijdende auto op het nummer van rapper Drake. Wat is de naam van deze ‘uitdaging’?
Kiki Challenge

6

Wie deed op 18 augustus het laatste optreden op het Woodstock-muziekfestival van 1969?				
Jimi Hendrix

7

	
Welk
muziekstuk van Beethoven was bepalend voor de afmetingen van de eerste cd? Deze moest 12 cm breed zijn
en groot genoeg voor 75 minuten muziek.
De negende symfonie

8	Serge Gainsbourg schreef eens een song voor een piepjonge zangeres. Het werd een hit. Ondertussen had ze niet in
de gaten dat Gainsbourgs tekst een zwaar-erotische lading had. Wie is deze zangeres en hoe heet het nummer?
Zangeres

Nummer

Les Sucettes

	 zoeken de naam van één van de meest zeldzame en daarom duurste LP’s ter wereld. Op de cover van dit originele
We
album uit 1966 waren de Beatles te zien als slagers en zijn ook lichaamsdelen van baby’s te zien. Die foto bracht heel
wat tumult teweeg, zodat Capital Records het album terugtrok en zorgde voor een meer aanvaardbare cover.
Wat is de naam van dit album? Yesterday and Today
A

9

France Gall
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10 	Dit nummer is al jaren een hit op de voetbaltribunes. Het wordt meestal gebruikt in de versie:
t is stil aan de overkant. Wat is de titel van het originele nummer?
Go West (Village People)
11 W
 elke blanke joodse jongens uit de middenklasse van New York vormden in 1981 een uitzonderlijke muziekgroep
binnen de hiphopwereld? Deze band deed in de zomer van 1985 het voorprogramma van Madonna’s eerste
Amerikaanse Tour.
Beasty Boys
12 Welk boek van Herman Hesse gaf zijn naam aan een rockformatie?

Steppenwolf

13 Welk liedje stootte in België in 2007 voor het eerst in zes jaar Bohemian Rhapsody van de eerste plaats in hun
Top 2000?
Summer of '69
14 Welke duo moest als enige ooit een Grammy Award weer inleveren? Milli Vanilli

MERYL STREEP (10)
1

Welke film en welk budget in $?
Film The Iron Lady

Budget $

$13 miljoen

2

Welke film? En welk liedje bedoelen we wanneer ze zingt: ‘I don’t wanna talk about the things we’ve gone through’?
Mama Mia

Liedje

The Winner takes it all
A

Film
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3

Welke film?

Kramer vs Kramer

En wie is het jongetje (zijn echte naam graag)?

4

Justin Henry

Welke film? En hoeveel Oscars?
Film The Deer Hunter

5

Oscars

Welke film? En wie is Streeps tegenspeler?
Film Out of Africa

6

Tegenspeler

Robert Redford

Tegenspeler

Kevin Bacon

Welke film? En wie is de
tegenspeler? Film The wild river

7

5

Welke film?

Sophies Choice

En wie van beide kinderen (het jongetje of het meisje) leeft in de film het langst?

In welk opzicht wijkt deze foto af van alle andere waarop
Meryl Streep te zien is?

Een wassen beeld van haar
A

8

Het jongetje
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DJEMM! (4)
1

Met welke musical stond Djemm! vorig najaar op de planken van De Leest?

The Wedding Singer
Aukje Nieuwenhuijze

2

Wie is de regisseuse/choreografe van deze musicalgroep?

3

Hoe heten de twee jongste leden van de cast van deze musical?
b Esmee Broenink
a Anne Heijmans

4

Djemm! deed 10 december jl. mee aan de nationale Amateur Musical Awards in Luxor Rotterdam.
In één categorie werd Djemm! winnaar. In welke categorie?
Pia Douwes special talent award

BEROEMDE SCHILDERS (13)
Wie is de schilder van het schilderij rechts?
Michel-Edouard leClerc
	
Toen
het schilderij Le déjeuner sur
l’herbe in de jaren 60 van de 19e eeuw
voor het eerst werd tentoongesteld,
veroorzaakte het in Frankrijk
een groot schandaal. Hoe durf je
een naakte vrouw in het bijzijn van
twee modieus geklede heren af te
beelden?
‘Wat een schandalig uitstapje’,
zo oordeelde de publieke moraal.
	
Later
bleek dat de schilder zijn
compositie had ontleend aan een
eeuwenoude gravure van een groep
klassieke goden. Van welke beroemde
renaissancekunstenaar
(de achternaam waaronder hij algemeen bekend staat) is deze gravure?
Rafael
A

1
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2

Wie is de schilder en wie is er

afgebeeld?

Schilder

Wie afgebeeld

Hans Holbein de

Jongere
Hendrik VIII

3
Wie is de schilder en op welk eiland
is dit schilderij gemaakt? 		
Schilder Paul Gauguin
Eiland Tahiti

4

Wie is de schilder en in welke stad maakte hij dit schilderij?
Stad Parijs

Schilder Amedeo Modigliano

5	Wie is de schilder en in welk museum was dit dubbelportret het grootste deel van 2016 te zien?
Schilder Rembrandt van Rijn
Museum Louvre

Kijk nog eens naar de laatste schilderijen (vraag 3, 4 en 5 dus).
Welke overeenkomst hebben ze?				
behoren tot de 10 duurst verkochte schilderijen

Op welk beroemd schilderij is deze afbeelding gebaseerd?
Les Demoiselles d'Avignon

A

6
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7 D
 e maker van dit affiche is geïnspireerd door drie beroemde
kunstenaars. Welke?
Katsushika Hokusai

en

Vincent van Gogh

en Edvard Munch

WOLLUK: ‘HET HAAGJE VAN HET ZUIDEN’ (7)
Wolluk heeft sinds de jaren 60 altijd opmerkelijk veel muziekbandjes gekend. In de Bizniz, in een lege fabriekshal bij de
haven, in de Pit of op ‘t Zolderke. Sommigen maakten zelfs een vergelijking met de toenmalige hoofdstad van de
Nederbeat: Den Haag (Golden Earring(s), Motions, Q65, Shockin’ Blue, Shoes, Tee Set). Wat weet je van het Haagje van het
Zuiden?
1

	 de eerste helft van de jaren 80 was De Bizniz in de Grotestraat een place to be voor de liefhebbers van Wollukse
In
popmuziek. Wie waren de uitbaters?
Gerard Tierolf

2

en Kees Möring

Op zondagmiddag bruiste de Bizniz tijdens de matinee. Welke band trad er vanaf de start op?
De Pefferband

3

	In de jaren nul bestond Podium Waalwijk, informeel ook wel de Muzikantengroep genoemd. Ze speelden in een lege
hal op industrieterrein Haven. Waar ergens (je mag de straatnaam noemen óf de naam van het bedrijf waarachter
het leegstaande bedrijfspand stond)?
Schouwslootweg of hal achter van den Burg Eiprodukten

4

	 de jaren 70 was de Kaatsheuvels-Tilburgs-Wollukse country&westernband The Tumbleweeds wereldberoemd.
In
Kaatsheuvels-Wollukse Ine Masseurs verzorgde zang en percussie.
Wat is de titel van hun beroemdste single? Somewhere Between
Ine Masseurs had een eigen opnamestudio aan huis. In welke Wollukse straat? Burg. Smeelelaan

A

5
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6 	Wat later kreeg Ine concurrentie. Achter de Bizniz kwam een tweede opnamestudio.
Wie was de oprichter en eigenaar? Lats Varga
7 	In 1986 beleefde Wolluk de eerste Zolderpop, in de open lucht op het terrein aan de Taxandriaweg, waar nu De Tavenu
staat. Het festival wordt afgesloten door de Nederlandse belichaming van het credo Seks, drugs & rock ’n roll. Wie
bedoelen we?
Herman Brood

Modern in Wolluk (5)
Wanneer je wat beter om je heen kijkt, zie je het pas. Ook/zelfs in Wolluk zie je moderne bouwstijlen.
Aan welke straten liggen de gebouwen waarvan je hier een fragment ziet?

1
Ambrosiusweg

2
Balade

(1)

3
v Hilststraat

4
Mozartlaan

(1)

(1)

5
Mr. van Coothstraat
(1)
(1)

Mythen (5)
De oude Grieken geloofden in van alles en nog wat. Naast heel veel goden speelden ook allerlei mythische wezens vaak
een belangrijke rol in hun verhalen.

1

Hierna zie je er vijf afgebeeld. Hoe heten

3

Centaur

2

Griffioen

3

Pegasus

A

ze?1

2
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4
4

cycloop

5

Cerberus

5

TIEN AMERIKANEN (10)
Tien Amerikanen en tien ‘dingen’ (voorwerpen of anderszins) die onlosmakelijk met telkens één van hen verbonden zijn.
Een voorwerp is soms misschien met meer dan één persoon verbonden. Dat is vervelend want er is maar één complete
oplossing. En die willen we hebben.

3

2

4

1

5

8

6

D

7

A
G
E
H
J
C
I
B

10

9

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

letter
F
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EEN BEETJE OMDENKEN GRAAG (15)
Je krijgt vijftien beeldvragen. De foto’s vormen samen het antwoord. Her en der zul je cryptisch moeten denken en vaak
ook anderstalig. Omdenken is in ieder geval van groot belang.
1 tot en met 5 zijn video games
6 tot en met 10 zijn TV of on demand series
11 tot en met 15 zijn bandnamen

Video Games

A

1
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2

3

4

1

Pac Man

2

Super Mario Bros

3

Need for Speed

4

Donkey Kong

5

Mine Craft

A

5

43

tal punten
an

TV of on demand serie

6

7

8

9

A

10
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Spijkerhoek
House of Cards
Orange is the new Black
Beverly Hills 90210
Band of Brothers

Bandnamen

11

12

13

14

A

15
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11
12
13
14
15

Black Eyed Peas
Kings of Leon
Wet Wet Wet
Pets hop Boys
Kensington

THEATER DE LEEST (10)
De volgende tien aanwijzingen hebben betrekking op voorstellingen in De Leest in het lopende theaterseizoen.
Welke voorstellingen worden bedoeld? En door wie gespeeld?
1

De spannendste affaires in de nieuw ingerichte flat van de familie Koopman vinden plaats in de slaapkamer.
Wat Druk-werk tussen de lakens
Wie OOG

2

Absurdistische komedie van een cabaretduo, bekend van een tv-serie over een fictieve middelbare school.
Wat Wachtstumsschmerzen

Wie Rundfunk

Wat De wondere wereld vd taal

Wie

3

5

In 1791 werd de mis in Praag bij de kroning van keizer Leopold II tot koning van Bohemen uitgevoerd.
Wat Krönungsmesse

Wie Koor van Staatsopera theater van Charkov

‘Hello darkness, my old friend
I’ve come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains.’
Wat Sounds of Silence

Wie Simon and Garfunkel

A

4

Wim Daniëls
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Wat Tonpraoten in ut tejaoter
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Wie De beste tonpraters van Brabant

Leg contact met uw overleden dierbaren.
Wat Hello again tour

Wie

Derek Ogilvie

Wat Showponies

Wie

Alex Klaasen revue

8

9	‘Nou ik wil daar best wel tegenaan
Maar dan wel een leuke baan
Want anders hoeft het niet van Koos
Laat Koos maar vissen aan de waterkant
Mij niet gezien achter de lopende band
En Koos gaat ook geen vakken vullen
Zeker om de zak te vullen van de fabrikant.’
Wat Later is allang begonnen en vroeger komt nog
een keer terug

Wie Harrie Jekkers en klein Orkest

Wat Monopoly

Wie

10

A

Nabil Aoulad Ayad
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VAN ALLES… (14 punten)
1 	De Oegandese president Museveni heeft een bloedhekel aan roddelen. Welke maatregel voerde hij daarom vorig jaar in?
Belasting op gebruik social media
2

Wat is het langste Nederlandstalige woord met maar één medeklinker?
Oehoeei

3 	Er is nog altijd discussie over details in het werk van Jeroen Bosch. Bijvoorbeeld: welke letter er op het logootje staat
van de messen die op verschillende van zijn schilderijen voorkomen. Recent zijn de kunsthistorici het eens geworden
over het antwoord.
Om welke letter gaat het? M
4

	Een bekende zin van Oliver Hardy (u weet wel, van de Dikke en de Dunne), die hij vooral gebruikte wanneer hij zijn
vriend weer eens arrogant wegzette, was: Let me do that. Maar er is nog een andere legendarische zin van Hardy.
Hoe luidt die? Well, here's another nice mess you have gotten me into.

5

Vertaal de volgende zin. (5)

Potverdorie zo makkelijk is braille dus niet
6

Wat is het meest gegoogelde TV-programma van 2018? Boer zoekt vrouw

7

	Welke Amerikaanse president is ooit door het Huis van Afgevaardigden impeached en daarna ook daadwerkelijk
weggestuurd?
Geen

8

Wat is de overeenkomst tussen deze drie getallen: 38.2 – 1.9 miljard – 163 ?
Getallen top drie van 2018
Mag je bij gemeenteraadsverkiezingen panacheren? Ja of nee?

10 Hoe noem je het sperma van een psychiater?

nee

Freudsap
A

9
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VAN ALLES OVER WOLLUK… (15)
Joep Klerx

1

Wie schreef dit gedicht?

2

‘Zie ik eruit als iemand die uit Waalwijk komt?’
Van wie is dit citaat afkomstig?			
Olsay Gülsen

3

Speciaal voor deze gelegenheid schreef iemand in 1937 een gedicht. Wie was de dichter?
Drik van Engelen
Geef de eerste twee regels van het refrein.
Nooit zal ik jou meer hooren

+ Nooit fluit of bel je meer

4

Welk evenement en wie ontving tijdens de laatste editie de publieksprijs?
Publieksprijs

Mirre Bisschop

A

Evenement Voorleeswedstijd basisscholieren

50

tal punten
an

T

PRAATJES

mnummer
ea

5 	‘Wolluk was een stad
van kleine theaters,
een volk van artiesten,
van zangers en praters.
Elke straat,
Elke dam, elke dijk
was wel een eigen
theaterke rijk.
Het kende geen Bühne
geen spots of een kassa,
t was meer intiem,
niks voor de massa.
Maar bij een verjaardag
of huwelijkspartij
dan stonden “d’artiesten”
al klaar in de rij.’

Wie is de dichter? Toon Gouda

6

Zij schreven het boekje Waalwijk zoals het gaat.
Hun namen?
en Peer Elshout

A

Kees Verschure
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Dit (vraag 6) boekje is eigenlijk verplichte kost voor iedereen die met Wolluk is begaan. Gemakshalve gaan we er
daarom maar vanuit dat iemand in jullie team het heeft gelezen. De beide schrijvers hanteren een matrix met
eigenschappen van ons, Wollukse mensen. Die zie je hieronder. Noem de eigenschappen die zijn weggelaten. (6)

De krachten van de Waalwijkers zijn:
Waalwijkers zijn ondernemende mensen:

De keerzijden daarvan zijn:
Zij zijn daarom nog wel eens:

-

-

Hardwerkend
Ambitieus
……………………………
Kostenbewust

Waalwijkers zijn onafhankelijke mensen:
Zelfverzekerd
………………………….

8

Nuchter
Kritisch
………………………….

Rivaliserend
Dikdoenerig
………………………..
………………………..
Krenterig

Zij zijn daarom nog wel eens:

-

Eigenzinnig
………………………….
Terughoudend
Klagerig

‘Graag zal ik hem wederzien
Monument uit het verleden
Wel behouden tot op heden
En nu vele jaren bovendien
Toonbeeld van inzet en strijd
Van volhouden samen met zovelen
Een herinnering is er om te delen
Proficiat van harte om dit feit.’
Van wie is dit gedicht over de spoorbrug? Cees Pullens
‘M’n straotje in het Borkse zaand
ins wonde ik en speulde daor,
ge kende allemaol mekaor.
Den Borkse tore waar bekaant
den hogste tore van het laand.
In ’t Veurende kwaam gin verkeer,
we speulde daor meej heel mooi weer;
we knikkerde en hadden lol
en sloegter ies ’n pèrd op hol,
’t kon gin kwaod, er waar rumte zat.
‘k Genoot meej heel m’n keinderziel
van ’t zwemmen in den Bernewiel.’
Van wie is dit gedicht? Toos Schoondermark

A

9
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EPONIEMEN EN SPREEKWOORDEN (9)
1	Eponiemen zijn dingen, begrippen, soortnamen of werkwoorden die naar een persoon zijn vernoemd.
Hierna volgen tien woorden, waarvan er twee geen eponiem zijn. Welke twee?
Boycot – februari - donderdag - lego - macadamweg – muesli – onaneren – paniek - Rome - silhouet
1

2

Lego

2

Muesli

Bij de volgende acht spreekwoorden zijn alle klinkers weggelaten. Hoe luiden ze?
WZGTMTKBZGGN

Wie A zegt moet ook B zeggen

LDRGTNPNGDNRNGHTSNBLFTNLLKDN

Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding

HTZNSTRKBNNDDWLDKNNNDRGN

Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen

HGBMNVNGNVLWND

Hoge bomen vangen veel wind

NKTNHTDNKRMKTRRSPRNGN

En kat in het donker maakt rare sprongen

NTGSCHTNSLTDMS

Niet geschoten is altijd mis

WTDBRNTKNTDTVRTHNT

Wat de boer niet kent dat vreet hij niet

WHTLTSTLCHTLCHTHTBST

Wie het laatst lacht, lacht het best

1

Zo geven visboeren zich bloot. (8) Strippen

2

Afspraak over een sieraad. (13) Kettingbeding

3

Lijkt precies of hij twee keer loopt.(12) Dubbelganger

A

CRYPTO’S (10)

53

tal punten
an

PRAATJES
4

Probleemloos verdwenen als suiker in de koffie.(8) Opgelost

5

Om je rot te lachen, zo lekker. (8) Kostelijk

6

Die eilandbewoner stond als eerste op het schaakbord. (7) Pionier

7

Als men boos is op een dier is dat een klein vergrijp. (11) Kattenkwaad

8

Een begrafenisondernemer op vakantie. (12) Uitzonderlijk

9

Twee cryptische omschrijvingen voor de woorden die bestaan uit alle letters van de onderstreepte woorden:
‘Toen de Sint de kinderen samenriep, kregen ze het allemaal’. (9)					
a Marsepein
‘’n Slangevel krijg je als je het verdiend hebt, maar of dat tot vreugde stemt…’ (10)				
b Levenslang

WOORDEN VAN HET JAAR (5)

1 België

Moordstrookje

2 Engeland

Toxic

3 Frankrijk

Femmes

4 Duitsland

Heisszeit

5 Denemarken

Hvidvask

A

Blokkeerfries is volgens Van Dale het woord van het jaar 2018.
Wat is het woord (geen Nederlandse vertaling) van het jaar 2018 in:
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STIJLFIGUREN EN ANDER NEDERLANDS GRUT (10)
Schrijf achter de regel de juiste letter.
1

En dan aten we: smak, glap, slop, slok, slurp

J

2

Omhoog stijgen. Een hoekig vierkant

B

3

Eis en IJs. Leiden en Lijden. Gauw en Gouw

I

4

Zich verexcuseren. Zwaar wegen

G

5

Lul. Madam. Mam. Nee

H

6

Aha-erlebnis. Browsen. Fanfare. Ballon

F

7

Verbrijzelen van verre vraagt van volwassen
verschutters veel vakmanschap					

D

8

Heer Schimmelpenninck weet van sparen: jaren at
hij boter, vlees noch vis!				

E

9

Roddel en achterklap. Keurig netjes

C
A

10 Ombuigen i.p.v. bezuinigen. Extra reistijd i.p.v. vertraging.
Tussen twee banen in i.p.v. werkloos					

Eufemisme
Pleonasme
Tautologie
Alliteratie
Kettingrijm
Leenwoorden
Contaminatie
Palindroom
Homofoon
Onomatopee

A

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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2

1

SPROOKJES (5)
Welk sprookje? En wie is de schrijver?

3

4

5
Sprookje
1
2
3
4
5

De nieuwe kleren van de keizer
Sneeuwitje en de zeven dwergen
De Rattenvanger van Hamelen
Goudlokje en de drie beren
Repelsteeltje

Schrijver
Als die er is willen we de oorspronkelijke auteur

Hans Christiaan Andersen
Gebr. Grimm
Gebr. Grimm
Robert Southey
L'Héritier

CITATEN VAN BEROEMDHEDEN (10)
De volgende tien uitspraken zijn gedaan door beroemdheden uit heden en verleden.
Foto’s van de personen, die de uitspraken deden zijn erbij afgebeeld.
Schrijf achter de uitspraken de juiste letter van de persoon.
‘Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen.’

D

2

‘Er is ooit uitgerekend dat je met een leven lang joggen twee jaar ouder wordt, maar uit een
andere berekening blijkt dat je daarvoor alles bij elkaar twee jaar moet joggen.’

I

3

‘Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.’		

J
A

1
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B

4

In antwoord op een vrouw, die zei: ‘Als ik met U getrouwd was,
zou ik gif in uw eten doen’ reageerde de man op de foto:
‘En als ik met U getrouwd was, zou ik het opeten.’

5

‘Bigamie is één vrouw te veel hebben, monogamie is hetzelfde.’		

F

6

‘Ik ben overal tegen. Tot ik een besluit neem, dan ben ik ervoor. Lijkt me logisch.’

E

7

‘Ik kan me onmogelijk voorstellen dat van de honderdduizenden
spermatozoïden jij de snelste was.’ 					

8

‘Het regeren over Italianen is niet alleen onmogelijk, het is nutteloos.’

C

9

‘Als ik tot god spreek, noemt men dat bidden. 		
Als god tot mij spreekt, noemt men dat psychose.’				

H

A

G

10 ‘Regeren gaat van au.’

D
A

E

C

B

I

F

J
A

H
G
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SPELEN MET TAAL (12)
1 	Welke beroepen hebben de volgende drie personen? Je komt erachter wanneer je de letters alle in de juiste
volgorde zet.
DR. STRIK ANE

Kinderarts

L. ARNISSEN GRAVE

Garnalenvisser

G.P. KRATER LEIDEN

Legerpredikant

2 	Als je uit de volgende zin alleen de letters overhoudt, waarmee men Romeinse cijfers aanduidt, dan lees je een jaartal.
Welk?
ZES KEER STAPT JARU NAAR KRAKAU, MAAR ACHTMAAL GAAT XERXES VIA ATHENE.

3

1976

Zoek het woord dat tegelijk twee nieuwe woorden maakt. Bijvoorbeeld: WESPEN . . . . en . . . . GEUR.
Antwoord:
	
NEST, want dit vormt nieuwe woorden met wespennest en nestgeur. De punten geven het aantal letters
en staan op de juiste plaats.
STIL . . . . .
. . . . . SLANG

Het bedoelde woord is

Leven

Het bedoelde woord is

Acht

Het bedoelde woord is

Krat

PR . . . .
. . . . ING
KER . . . .
. . . . ERMEER

Welk woord van drie letters vul je steeds in om vier nieuwe te maken?
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

VER				
PEREN
GEN					
GER

Antwoord

Dra

A

4
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Nogmaals: Welk woord van drie letters vul je steeds in om vier nieuwe te maken?
.
.
.
.

.
.
.
.

. BLOED
. DAAN
. GENS
. GER

Antwoord
6

T

PRAATJES

mnummer
ea

Vol

De notaris hakte een vakterm van achttien letters in stukjes. Welk woord wordt bedoeld?
AS CC EB EL ES NG SI SU TI
Antwoord

7

Successiebelasting

Welke schilder heeft geen medeklinkers op zijn palet?
IEAO
Antwoord Vincent van Gogh

Hoe lees je dit? K L
J√64
Antwoord Klopjacht

A

8
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VAN ALLES… (15 punten)
1 	Oud-leerling van het Dr. Mollercollege Frans de Waal is een wereldberoemd primatoloog. Een van zijn conclusies: hoe
meer mannelijke mensapen bij elkaar, hoe groter de kans op conflicten. In vervolgstudies onderzocht hij of dit ook
geldt in de mensenwereld. Hij maakte een lijst met gedragingen, zoals motiverende opmerkingen, ongeduld, schelden, lachen, roddelen, flirten en dansen. En wat blijkt? Hoe meer mannen bij elkaar, hoe groter de kans op conflicten.
	Waar voerde De Waal dit onderzoek naar mannelijk gedrag uit? Niet op kantoor, niet in de sportkantine, niet in de
garage, maar in de … .
Operatiekamer
2 	In het noordelijke deel van de Europese Unie bestaat veel kritiek op het financiële beleid in verschillende zuidelijke
Unie-landen, zoals bijvoorbeeld Griekenland of Italië. Er bestaan bij ons twee nogal schampere verzamelnamen voor
deze landen aan de Middellandse Zee: knoflooklanden én …..
Wat is de andere bijnaam? Club Med

A

3

4

B

Het internet. Je ziet de logo’s van een zestal browsers. Welke?
A

Google chrome

B

Safari

C

Flock

D

Internet Explorer

E

Opera

F

Firefox

Wat zie je als het logo van de BAM 180 graden draait?

E

C
D

F

Een schijtende hond

5 	Een vooraanstaand ex-manager van een bekend Amerikaans bedrijf zei onlangs tegen studenten van de Stanford
Graduate School of Business: ‘Het heeft een ontwrichtend effect op samenlevingen, mist inbedding in de maatschappij
en draagt niet bij aan burgerlijke samenwerking. Als je het beest voedt, zal het je vernietigen.’
Facebook
Wie/wat met name is ‘het beest’?
Genoemd naar Martinus Veltman die in Waalwijk is geboren

Wat is de relatie tussen planetoïde 9492 en Wolluk?

7

Hoeveel penissen heeft een mannelijke slang? 2

8

Wat is, uitgedrukt in geldwaarde, de grootste criminele sector ter wereld?
A

6
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Bedreigde diersoorten
De handel in
9 	Een Aziatisch vissersvolk, dat al meer dan duizend jaar op bootjes de zee bevaart, kan tot 70 meter diep duiken en
brengt 60 procent van de werkdag onder water door. Het zijn jagers/verzamelaars, die volledig afhankelijk zijn van de zee.
Over welk volk hebben we het en hoe verklaar je hun opmerkelijke kwaliteiten?
Volk

de Bajou of zeenomaden Verklaring Een vergrote milt zorgt voor extra zuurstoftoevoer naar het bloed

10 	Veelal op latere leeftijd kunnen bij mannen klachten in de palm van de hand ontstaan. Uiteindelijk krijg je kromme
vingers. De ziekte komt bijna uitsluitend voor in Noordwest-Europa en heeft daarom twee hieraan gerelateerde bijnamen.
Welke bijnamen bedoelen we hier?
Keltische klauw

en

Vikingziekte ook goed Koetsiershand

UITVINDINGEN (8)
Acht uitvindingen die genoemd zijn naar de ontdekkers.
Schrijf de acht namen op.
Het gaat hierbij (bij uitzondering) alleen om de achternamen.

4 Geiger

2 Heimlich

3 Braille

(3x1)

6 Foucault

5 Morse

(3x1)

A

1 Röntgen

62

tal punten
an

7 Petri

8 Rorschach

T

KUNNE, KENNE, KANNE

mnummer
ea

(2x1)

RODE OORTJES (10)
Ikea

1

In welk merk bed worden één op de tien Europese baby’s verwekt?

2

Welk vrouwelijk dier gaat dood als het een jaar geen gemeenschap heeft ? Een vrouwtjesfret

3

Hoeveel uur kussen we gemiddeld in heel ons leven? 336 uur

4

Hoe vaak per dag heeft een rat gemiddeld gemeenschap? 20 keer

5

Welk mannelijk levend wezen heeft in verhouding het langste geslachtsdeel?

een eendenmossel 20x zijn eigen
lichaamslengte

	 de plantenwereld hebben alle planten een Latijnse naam. Omdat dit voor veel Nederlanders een nietszeggende
In
naam is bestaan er Nederlandse vertalingen van deze plantennamen. Sommige van deze namen zijn erotisch getint.
Zet de Nederlandse naam bij de foto’s.
Peniskokerplant

7

Venushaar

7

6

A

6
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8

9

8 Tongvaren
9

Tepelcactus

10 Viagraplant

BOTANICA (10)

10

Twee foto’s van de bloementuin in het Krophollerpark aan de Hooisteeg.
In totaal zijn in deze border dertien vaste planten gebruikt.
Noem er vijf van. Gebruik enkel de Latijnse benaming.

2

Teveel mogelijkheden om hier in te vullen
"
"

3
4
5

"
"
A

1
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BLADMUZIEK (15)
Van welke Nederlandstalige liedjes tref je hier de bladmuziek aan?
We willen de naam van het liedje.
De Vlieger

2 Laat me of Ma dernière volonté

(3)

(3)

A

1
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Leef!

(3)

4

Papa

(3)

5

Het Dorp of la Montagne

(3)

A

3
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MUGGEN (8)
Waar of niet waar. Vul in.
Niet waar

1

Muggen komen op licht af.

2

Muggen moeten mij hebben omdat ik blijkbaar lekker ruik.

3

Ik word gebeten omdat ik zoet bloed heb. Niet Waar

4

Een kruisje zetten in een muggenbult helpt.

5

Krabben werkt averechts.

6

De citroenkaars helpt.

7

Alleen vrouwelijke muggen bijten.

8

Met een speciaal dieet hou ik muggen op afstand.

Waar

Waar

Waar

Niet waar
Waar
Niet waar

’N WOLLUKSE OPTELSOM (18)
Wat is de uitkomst van de optelsom?
Noteer per item het gevraagde aantal en vermeld daarna het totaal.
Bij alle items betreft het de hele gemeente Waalwijk.
1 Het aantal oneven huisnummers in de Hooisteeg

0

2 Het jaartal van aftreden van Rob van Schaik als burgemeester

2001

3 De hoeveelste editie van de 80 van de Langstraat is in 2019?

39

4 De kosten in euro’s van parkeren op parkeerplaats Taxandriaweg
op een dinsdag in 2019 van 12.00 uur tot 16.30 uur			

2
1964

6 Het bedrag in euro’s dat je moet betalen bij de milieustraat bij
inlevering van 4 kg hout, 12 kg papier, 20 personenautobanden met velgen, 4 personenautobanden zonder velgen
en 31 kg textiel.					

123

A

5 Het geboortejaar van wethouder Ronald Bakker
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7 	De kosten in euro’s van een entreebewijs (zonder ticketkosten)
in de Leest voor de voorstelling Vogel van Bram v.d. Vlugt,
Thijs Prein, e.a. op 17-5-2019					

25,70

8 	Het aantal jaren dat Djemm! in oktober 2018 bestond,
toen The Wedding Singer werd opgevoerd.					

15

9

Het oprichtingsjaar van Liedertafel Oefening en Vermaak’

1860

10 	Het bedrag in euro’s dat hengelsportvereniging Visscherslust
kreeg uitgekeerd bij de Rabobank Clubkas Campagne 2018.		

116

11 	De uitkomst van de volgende rekensom:
	Verminder het totaal aantal raadsleden met het aantal raadsleden
van de PvdA, deel het resultaat door het aantal raadsleden van
Groen Linksaf, vermenigvuldig het nu verkregen aantal met het
aantal raadsleden van de VVD en verhef het zo verkregen aantal
tot de macht ter grootte van het aantal raadsleden van D66. 		

42875

12 Het bedrag in euro’s dat een lid van Tachos, dat geboren is op
23-7-2003, aan clubcontributie (dus geen bondscontributie) moet
betalen over het jaar 2019.
13 De kosten in euro’s van een administratief huwelijk in 2019 in het
gemeentehuis op een maandag om 15.00 uur, met een extra
luxe trouwboekje en een eigen trouwambtenaar				

(3)

198,21 of 201,28

234,95

TOTAAL: 49453,86 of 49456,93 (3)

EVEN NADENKEN: NUMMERBORDEN (3)
In een bepaald land ziet het kenteken van een auto er als volgt uit:
2 letters - 3 cijfers - 3 letters (bijv. KG – 882 – FEF)
Alle cijfers mogen gebruikt worden, alleen de letters I en O mogen er niet in voorkomen.
De in aanmerking komende cijfers en letters mogen meerdere malen gebruikt worden.

A

Hoeveel kentekens zijn er in het land mogelijk?				
Geef het exacte aantal. 7.962.624.000
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EVEN NADENKEN: CIJFERWERK (6)
Zet de cijfers 1 t/m 5 zo op de puntjes, dat er een kloppende vermenigvuldiging
ontstaat. Cijfers maar één keer gebruiken. Vul de cijfers in op de puntjes.

.13 x . 4 . = .52 .

(3)

Zet de cijfers 1 t/m 9 en 0 (nul) zo op de puntjes, dat er een kloppende optelling ontstaat.
Cijfers maar één keer gebruiken. Vul de cijfers in op de puntjes					

.148. .
. 35 .
---------- + -------296
. . .
.70 .

= 1
(3)

EVEN NADENKEN: LERAAR (2)
In het lokaal van een basisschool in Wolluk bevindt zich een klas van 21 leerlingen en de leraar. De gemiddelde leeftijd van
de gehele groep is 11 jaar. Als je de leraar niet meetelt is de gemiddelde leeftijd 10 jaar.
Wat is de leeftijd van de leraar? 32 jaar

EVEN NADENKEN: MAAR VADER TOCH! (3)
Een Wollukse vader is op dit moment 25 jaar ouder dan zijn zoon. Over 7 jaar is de vader precies vijf keer zo oud als de zoon.
Hoe oud is de zoon? -0,75 jaar (-9 maanden)

EVEN NADENKEN: BRANDKAST (3)

A

Een rijke zakenvrouw staat op het punt om de businessdeal van haar leven te maken. Het enige wat haar nog rest is de
contractovereenkomst uit haar brandkast te halen, die te ondertekenen en af te geven bij de bank. Jammer genoeg heeft
ze gisteravond iets te diep in het glaasje gekeken en kan ze zich de exacte code van de brandkast niet voor de geest
halen. Wat ze nog wél weet is het volgende:
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het betreft een getal van vijf cijfers;
het eerste getal is minder dan twee keer het tweede getal;
het vierde getal is één meer dan het tweede;
de som van alle getallen is gelijk aan dertig;
het vijfde getal plus het derde getal is gelijk aan veertien;
het tweede getal plus het derde getal is gelijk aan tien.
Wat is de code om de brandkast te openen? 74658 of 55569

EVEN NADENKEN: TOUW OM DE AARDBOL ROND DE EVENAAR (3)
Er wordt, precies rond de evenaar, een touw om de aardbol gespannen. Voor het gemak nemen we even aan, dat het
touw precies 40.000 km lang is. Vervolgens wordt het touw precies één meter opgetild, zodat het zich over de gehele
aardbol overal één meter boven de grond bevindt. Hoeveel is de lengte van het touw toegenomen.
Geef het antwoord in meters in 2 decimalen nauwkeurig. 6,28 meter

STERALLURES (80)

A

Beeld met je team één van bijgaande afbeeldingen uit en maak hiervan een foto. Voor de beoordeling maakt het natuurlijk
wel uit of je, qua aantal deelnemers, uiterlijk, kleding, haardracht en omgeving, zo goed mogelijk gelijkend voor
de dag komt. Kortom: hoe groter de overeenkomst, hoe meer punten je kunt verdienen. En dat zijn er nogal wat. Stuur je
foto vóór 23 uur via www.wolluksekwis.nl naar ons op.
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FILIPPINE (16)
Vul in het diagram de woorden in volgens de omschrijvingen hieronder. Gelijke getallen zijn gelijke letters.
Bij juiste invulling ontstaat in de gele verticale balk een woord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
X
X
X
X
X
X
X
X

10
11
12
13
14
15

x
x
x
x

x
x

X

x
4

x

x

B
E

x

3

6

x

1

11

3

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

X
5

x
x
1

x
11
12

X

11

11

11

6

2

6

4

x
x

x

10

5

11

10

x
x
6

3
6

x

x

x
4

4

x
x
12

R
A
A
T

9

x
8

1

6

x
3

10

1

9

7
1

2

6

4

x
x

x
x

11

5

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

4

9

x

8

3
1

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

3

x

x

x

4
10

x
x
x

1

x

E

E
S

x
x
5

6

T

4

x
x
x

9

x
x
3

O
IJ
N
S

3

x

X
X
X
X

12

7

10

x
x
x
X
3

8

2

x

6

11

S

3

x

12

X
X
X
X
X

x

9

6

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

11

x

x

	
Vroeger
Wolluks bekendste carrosseriebouwer. Verzorgde o.a. vrachtwagens voor Appels, Aveha, Kofa, Piet Klerkx,
Teurlings en Jan Schilders.
2 	Zijn vroege jeugd bracht hij in Wolluk door. Samen met zijn ouders verhuisde hij in 1720 naar Parijs. Uiteindelijk werd
hij secretaris aan het Franse hof, onder Lodewijk XV en XVI.
3 Hè, hè, na jaren tobben kreeg Wolluk in 1908 dan eindelijk een kiosk. Met dank aan . . . . . . . . ?
4 ‘Dit
	 waarlijk indrukwekkende gebouwencomplex zal tot in lengte van dagen getuigenis afleggen van het
zelfbewustzijn en de ondernemersgeest der Waalwijkse bevolking.’
5 De bekendste dominee die de hervormde gemeente van Bork heeft voortgebracht.
6 Deze
	
voormalige directeurswoning in Bork was achtereenvolgens café-restaurant,
huisartsenpraktijk en sinds 1965 opnieuw café.
7 In de volksmond stond deze dam tussen Grotestraat en Winterdijk, pal tegenover
de tegenwoordige ingang van De Els, bekend als de. . . . . . . .
8 	Iedereen kende hem: de petroleumhandelaar met in zijn bovenkaak maar één tand
die op een . . . . . . . . leek. Vandaar ook zijn bijnaam.
9 Wollukse drukkerij/uitgever
10 	In de Grotestraat, ter hoogte van de plaats waar op 10 februari 1945 een V1 insloeg, werd een nieuwe straat aangelegd.
11 Dit voormalige café van . . . . . . . . werd in april 2017 gesloopt. Jarenlang diende het ook als clubhuis van 			
voetbalvereniging NEO uit Sprang.

A

1
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12 Nog altijd wordt dit van oorsprong Wollukse merk vogelvoer in meer dan vijftig landen verkocht.
13 Nu Kandisnsky, vroeger . . . . . . . .
14 	De leden van de R.K. Bond van Ouden van Dagen en Gepensioneerden zijn trots op hun ‘paleis’ dat in 1956 in gebruik
wordt genomen.
15 Een volksrijmpje dat ongeveer 75 jaar oud is:
‘Holder d’n bolder
En hangt òn de zolder
mee ‘ne stròp om z’ne nek
‘ne pròp in z’nen bek
en daor hangt dieën halve gek, hoi!’

TELEFOON (5)

1

93272

Zebra

2

75264

Slang

3

53389

Leeuw

4

72273

Paard

5

76635

Snoek

A

Op dit soort mobiele telefoons staat bij elk cijfer een aantal letters.
Zoals bij de ‘5’ staan de letters JKL. Hieronder staan vijf getallen van vijf cijfers.
Deze cijfers vertegenwoordigen letters. Zo kan er van de cijfers 72632 het woord
PANDA worden gemaakt. Ontcijfer de volgende cijfercodes. Als je het goed
doet heb je vijf dieren gevonden.
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VAN ALLES… (17 punten)
1 	Plaatsnamen die verwijzen naar Nederland komen op meerdere plekken in de wereld voor. Maar locaties met
Brabant in de naam zijn zeldzaam. Noem de geografische naam met Brabant erin die het verst van onze eigen
provincie verwijderd is.
Brabanteiland (Antartica)
2 	Inwoners van dit land zijn in het buitenland niet verzekerd omdat hun auto’s niet onder internationale
verzekeringsverdragen vallen. Evenmin kunnen ze op binnenlandse plaatsen navigeren omdat Apple stelt dat het
land gewoon niet bestaat. Registratie op Facebook was jarenlang onmogelijk omdat je de naam van het land niet kon
aanvinken.
Welk Europees land wordt bedoeld?
3

Kosovo

Het Land Dat Niet Genoemd Mag Worden.
Welk Europees land wordt hier bedoeld?

4

(Noord_) Macedonië

Er bestaan rare dingen op de wereld, zoals dit:
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. Wat is het?
een dorpje in Wales

5 Wat is de overeenkomst tussen deze woorden?
Kijkuit, Boerenhol, Hongerige Wolf, Nummer Een, Doosje, Warm, Ziek, Raar, Nooit gedacht
Plaatsnamen in Nederland/Buurtschappen
6 	Ieder jaar in november wordt er door de president van de VS gratie verleend. Het gaat hier echter niet om mensen
maar om een diersoort. Welke diersoort krijgt gratie van de president?
Kalkoen
7 Hoeveel rode vlakken heeft de Brabantse vlag?

12

8 	Welke twee Franse regio’s kennen geen tol (behalve de overzeese gebiedsdelen)?
Bretagne

en

Corsica

9 	The Guardian noemde haar recent de John Maynard Keynes van de 21ste eeuw. Volgens deze econome is een radicale
omslag nodig in het economisch denken. Als we vasthouden aan groei helpen we onze planeet om zeep. Welk zoet
broodje gebruikt ze in haar betogen?

A

Donut
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10 		Bij ons is december dé consumentenmaand van het jaar. Nog wel tenminste. In de VS en in China is november de
maand met de meeste consumentenomzet. Vul data en namen in.
Welke datum in november?
VS

Naam?

Vrijdag de 29 ste nov. 2019 (1) De maandag erna heet

Cyber Monday

(1)

De naam in vereenvoudigde Chinese karakters luidt
China

11

november

(5)

(1)

VAN ALLES OVER WOLLUK… (10)
1 	In de Grotestraat in Wolluk, op nummer 45, woont nu een familie.
Het gebouw had voordien een andere functie. Wat was de precieze naam?
P.C. Basisschool Oranje Nassau
2

In welke stad staat dit gebouw en op welk adres precies?
Stad Amsterdam
Straat Haarlemmerstraat

Nr. 2

Vanuit het Dr. Mollercollege kwam vorig jaar een initiatief dat direct
gerelateerd is aan dit gebouw. Wat voor initiatief? van leerlingen om de dichtbijgelegen brug, Waalwijkbrug te noemen

A

3	Binnenkort krijgt ook Wolluk er een. Hoe heet dit verkeerslicht voor fietsers en welke basisschool vroeg de
burgemeester om er een aan te schaffen?
Verkeerslicht Tommy-Boy
Basisschool De Hoef-Hugo
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4

Wolluk in het buitenland: hoeveel jaar bestaat de vriendschapsband met de Duitse gemeente Unna dit jaar?		
51 jaar

5

	Wolluk in het buitenland: lange tijd in de tweede helft van de vorige eeuw toog de Wollukse brandweer naar België.
Met welke Vlaamse gemeente bestond er in die tijd een speciale vriendschapsband?		
Deerlijk

6

	
Wolluk
in het buitenland: het Dr. Mollercollege is nogal internationaal gericht. Vorig jaar bezochten Oost-Europese
leerlingen Waalwijk. Het contact verliep in het Engels, een taal die deze leerlingen opvallend goed beheersten. Over
welk Oost-Europees land gaat het hier?			
Estland

7

	
Wolluk
in het buitenland: de wethouders Ronald Bakker en Eric Daandels waren vorig jaar ongeveer gelijktijdig op
dienstreis in het buitenland. In welke twee hoofdsteden?
Bakker

8

Tallinn

Daandels

Kopenhagen

	
Wolluk
in het buitenland: De St. Jan, uitgevoerd in leer. Het
is onderdeel van een project uit de jaren 90 van de vorige
eeuw, waarin een aantal Europese steden ideeën uitwisselden
over ontwikkelingsmogelijkheden rond hun kerktorens in
het centrum. Wolluk leefde zich uit in een fantasie voor het
gebied rondom de St. Jan: een betonnen dek ter plekke van
de terp waarop de kerk is gebouwd met daaronder een grote
parkeergarage. Kosten onbekend. Wethouder Wim Saatrübe
toog naar . . . . om het plan te presenteren.
In welke Europese stad?
Pisa

ROME (10)
Rome heeft veel kerken. Noem de naam van de kerk in het Italiaans.
Bij de meeste is een kleine aanwijzing gegeven.

Trinità dei Monti

Spagna

A

1
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2

Chiesa del Gesù of Il Gesù

Ignatius van Loyola

3

San Pietro in Vincoli

Mozes

4

Santa Maria Sopra Minerva

5

Santi Quattro Coronati

Olifantje

De oudste Romaanse kerktoren van Rome
6

Santa Maria Maggiore

7

Santa Maria in Cosmedin

Prinses Irene

La bocca della verità

8

Santa Maria della Vittoria

9

(Basilica di) San Pietro

Extase

Gladde voet door de kussen van pelgrims
San Giovanni in Laterano

Aartsbasiliek
A

10
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HER EN DER IN DE GROTESTRAAT (21)
Van het begin in Besoijen tot aan de overgang naar de Groen van Prinstererlaan: de Grotestraat. Ruim drie kilometer
waarin veel te ontdekken valt. Vermeld telkens het huisnummer dat bij de foto past.
1

26
	 gebouw waarvan dit detail deel uitmaakt was het
Het
tweede van zijn soort in Nederland.
Leg uit wat met ‘soort’ bedoeld wordt.
Tweede kerk in Nederland met de bestemming om als PC Kerk
dienst te doen

2

286

3

265

4 285 of 286
Wiens voet is dit eigenlijk?

A

Pastoor Urbanusvoet
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5

341a of 341

6

155

7 57 nvt

8

279a of 279
Wat was de voormalige bestemming van de ruimte waar nu het
genootschap van dit symbool zetelt?
Bioscoop

341a of 341
Wat was de oorspronkelijke bestemming van het pand
waar de foto onderdeel van is?
Verzekeringsmaatschappij

A

9
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91

(1)

11 107

(1)

12 308

(1)

13

121

(1)

14 134

(1)

15 268

(1)
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	 Wollukse notabelen in de Grotestraat hadden indertijd nogal moeite met
De
de aanleg van het trottoir. ‘Ze wilden er niet van weten dat hun hekjes en
paaltjes zouden verdwijnen. Die hekjes moesten hun huizen beschermen
tegen de mensen op straat, vooral in de schafttijden.’
De hekjes en paaltjes hadden in de volksmond een bijnaam. Welke?
Kippenkooien

(2)

GEBOUWEN (10)
Tien bekende gebouwen in Nederland. Welke en
in 1 Johan Cruyff Arena

welke stad?
Stad

Amsterdam

Efteling Huis van de vijf zintuigen

Stad

Kaatsheuvel

3

Paleis op de Dam

Stad

Amsterdam

A

2
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4

Ridderzaal

Stad

Den Haag

5

Rijksmuseum

Stad

Amsterdam

6

Het witte huis

Stad

Rotterdam

7

St Jan

Stad

Den Bosch

8

Stadhuis

Stad

Middelburg

9

Centraal Station

Stad

Amsterdam

10

Westpoint

Stad

Tilburg

1

10

2
3
4

5
6

7
8

A

9

84

tal punten
an

T

HER EN DER

mnummer
ea

PLAATSNAMEN (10)
De tien foto’s beelden Nederlandse plaatsnamen uit. Welke?

1 Boxmeer

(1)

2 Emmen

(1)

3 Helmond

(1)

4 Bergen op Zoom

(1)

5 Assen

(1)

6 Kampen

(1)

7 Barendrecht

(1)

8 Gouda

(1)

9 Groet

(1)

+
(1)

A

10 Enschede
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WAAR ERGENS OP DE KAART (18)
We geven je tien locaties in Wolluk. Aan jou om aan te geven waar deze locaties precies liggen. Bij wijze van voorbeeld
hebben we de middenstip van het Mandemakersstadion al met een duidelijke stip aangegeven. Het enige wat we dus
verlangen zijn nog eens negen stippen (geen nummers of namen; maar ook niet meer dan negen stippen).
Je antwoord is goed, wanneer het binnen een straal van 200 meter is ingetekend.

8
5
6

4
7

9

1

NU
1
2
3
4
5

Middenstip RKC Waalwijk (als voorbeeld)
De glijbaan bij het Olympiabad
Een beeld met daarop de tekst ‘Koning ben ik’
Monument 80 van de Langstraat
Het schip De Risico

2

TOEN
6 	Basisschool Oranje-Nassau vóór de verhuizing naar de
Hollandsestraat
7 Locatie waar op 10 februari 1945 een V1 insloeg
8 Klooster van de zusters JMJ in Baardwijk
9 	Prins Frederik Hendrik legt de eed af als stadhouder
van Holland en Zeeland
10 ’t Zolderke

A

3

10
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UNESCO WERELDERFGOED (10)
Op de UNESCO-werelderfgoedlijst staan inmiddels meer dan duizend erfgoederen. Hier volgt een greep daaruit.
Noteer steeds de naam van het erfgoed en het land, waar het zich bevindt.

1

4

7

3

2

6

5

8

9

Erfgoed Paaseiland

Land Chili

2

Erfgoed Persepolis

Land Iran

3

Erfgoed Paleis van Diocletianus (Split)

Land Kroatië

4

Erfgoed Kashba Aït Ben Haddou

Land Marokko

5

Erfgoed Matera

Land Italië

6

Erfgoed van Nellefabriek (Rotterdam)

Land Nederland

7

Erfgoed Historisch centrum Warschau

Land Polen

8

Erfgoed Kloosters van Boekovina of Sucevita Monastery

Land Roemenië

9

Erfgoed Taj Mahal

Land India

10 Erfgoed Machu Picchu

Land Peru
A

1

10
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RAAR DING, DIE BREXIT (10)
1

Wat is de titel van de Asterixstrip waarin
beide afbeeldingen voorkomen?
Asterix en de Britten

2

Vorig jaar vergeleek een Iers historicus het sentiment achter de Brexit onder de Engelse
upperclass als volgt: ‘Lady Britannia heeft een halve eeuw met klemmen om haar tepels
en een gagball in haar mond in een geheime Rode Kamer in Brussel gelegen.’
Welk bekend boek heeft hij voor deze vergelijking gebruikt?
50 tinten grijs

3 	De twee bekendste brexiteers uit de upperclass zijn Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg. Niet toevallig zijn beiden
gevormd op de beroemdste aller kostscholen. Welke?
Eton
4 	Soms lijkt het er een beetje op dat brexiteers à la Johnson en Rees-Mogg het bijna jammer vinden dat Groot-Brittannië
de Tweede Wereldoorlog heeft gewonnen. Ruim en halve eeuw later floreren verliezers als Duitsland en Japan, maar
heeft Groot-Brittannië moeite het tempo in de wereld bij te benen.
	 had Margaret Thatcher voor de Britten de kans de oorlog definitief de rug toe te keren. Toch deed ze het niet. In
Ooit
1990 vreesde ze de Duitse hereniging in plaats van onder de Brandenburger Tor de hand van Helmut Kohl te schudden.
	In haar handtas droeg ze een tastbaar bewijs van haar anti-Duitse gezindheid mee. Welk bewijs had ze in haar handtas?
Een landkaart van de nazi-veroveringen
5 	Momenteel maken brexiteers graag vergelijkingen met de late jaren 30 van de vorige eeuw. Toen kwam de Europese
dreiging uit Duitsland; nu uit Europa.
Met welke twee Britse politici van toen worden Theresa May en Boris Johnson door deze brexiteers dan vergeleken?
Theresa May met Neville Chamberlain

Boris Johnson met Churchill

6 	Ook in het brexitdebat wisselen nieuws en fakenieuws elkaar af. Vooral Boris Johnson is berucht vanwege fakenieuws. Wat beweerde hij over bananen en over condooms?
Bananen moeten recht zijn

Condooms

Brussel harmoniseert de maten van condooms

7 	Wie de politieke situatie in Londen van een soundtrack zou willen voorzien, komt uit bij een punkband in 1977.
Welke band en welk nummer in het bijzonder?
Nummer Anarchy in the UK

A

Band SexPistols
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8 	Twee foto’s van Theresa May. De tweede is geshopt, met de bedoeling om de prime minister vooral onbetrouwbaar te
laten overkomen. We willen weten wat er – in plaats van ‘she’s lying to you’- echt op het linker bord heeft gestaan.

De werkelijke tekst luidt:

a secure nation

(3)

ZINLOOS (6)
Sinds de jaren 80 is zinloos geweld een onwelkom fenomeen in de Nederlandse samenleving geworden.
De slachtoffers verdienen een plaats in ons collectief geheugen. Wie zijn het?
1

Hij was een van de slachtoffers. Hoe heet hij?
Kerwin Duinmeijer
Naar aanleiding van deze moord zong een bekende Nederlandse zanger een lied.
Wie Frank Boeijen

Zo’n 1.300 naamloze bruggen in Amsterdam krijgen een naam. Amsterdammers werden
in 2017 opgeroepen om met voorstellen te komen bij de Commissie Naamgeving
Openbare Ruimte van de gemeente. Eén brug kreeg de naam van een slachtoffer van zinloos geweld.			
Welke naam draagt de brug nu? Joes Kloppenburg brug
De vader van dit slachtoffer (vraag 2) heeft zich jarenlang
ingezet voor het bespreekbaar maken van zinloos geweld.
Hoe heet de stichting die hij voor dit doel heeft opgericht?		
Kappen nou

A

2

Lied Zwart Wit
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3 Ook Leeuwarden kent zijn eigen slachtoffer. Wie? Meindert Tjoelker
4 In welke stad viel het slachtoffer waarop de beide foto’s betrekking hebben?

Venlo

HERKOMST (8)
Boter, kaas en melk komen van de boerderij. Soms moet aan stadskinderen worden uitgelegd dat deze producten van
oorsprong niet uit de supermarkt komen. Waar (plaatsnaam) komen de volgende producten eigenlijk vandaan?
1

Hier wordt de iPhone over een groot deel van Noordwest-Europa verspreid.
Waalwijk

2

Hier is het apparaatje geproduceerd dat ervoor zorgt dat scheerschuim zonder toevoeging van gas en chemicaliën
gelijkmatig uit een Gillettebus tevoorschijn komt.
Waalwijk

3

Hier wordt de nieuwste Dan Brown verstuurd, wanneer je die via bol.com hebt besteld.				
Culemborg en/of Waalwijk

4

Hier worden Brabantse kunststofwandplaten, geregeld foutief trespa genoemd, geproduceerd en verhandeld.		
Waalwijk
Van hieruit worden portemonnees van het merk C&B verhandeld.
Waalwijk

A

5
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Hier wordt je Design-on-Stock-bankstel gemaakt.
Waalwijk

7

Hier is de drukpers, die dagelijks de grootste krant van Peru verzorgt, gerecycled en als nieuw tevoorschijn getoverd.
Waalwijk

8

Hier is de coating van de bekleding van deze auto geproduceerd.
Waalwijk

EEN BRUG TE VER? (11)
Combineer tien teksten met elf foto’s.

A

A 	De hoofdoverspanning tussen de pijlers is de langste ter wereld. De brug kan een aardbeving van 8,5 op de Schaal
van Richter aan.
B 	De architect van deze 19e-eeuwse basculebrug zat zelf in het comité dat een keuze maakte uit de verschillende ontwerpen voor het bouwwerk.
C Na twee maanden bleek dat het brugdek van de Zwaan bij windkracht zes begon te slingeren.
D 	Met een halve marathon werd de brug, die ook grensovergang is, geopend. Twee weken eerder konden geïnteresseerden de brug skatend, fietsend of lopend oversteken. De opbrengst van de kaartverkoop ging naar het Rode Kruis.
E 	De brug heeft iets met de dood: ondanks het net dat onder de brug werd gespannen, stierven in totaal 19 bouwvakkers. Sindsdien hebben ruim 1300 mensen zelfmoord gepleegd door van de brug te springen. Geen enkele brug is in
films zo vaak ingestort als deze.
F Op een stadszegel valt te lezen: ‘Eendraght Maakt Magt’.
G	Met een constructiehoogte van de zeven brugpijlers is het de hoogste brug ter wereld. Vanaf het viaduct werd in 2004
een geslaagde basejump uitgevoerd. Top Gear organiseerde ooit een challenge met de brug als eindpunt.
H De brug staat sinds kort afgebeeld op euromunten.
I 	Tot en met het einde van de 20ste eeuw was het de langste tuibrug ter wereld. De brug was tot eind vorig jaar terug
te vinden op eurobiljetten. De brug is de enige niet-natuurlijke constructie die ooit heeft meegeteld voor het bolletjestruiklassement.
J 	Het unieke van deze stad is dat er zich twee wereldberoemde bruggen bevinden. Beide staan bij de foto’s, waardoor
je hierna elf in plaats van tien foto’s aantreft. Dus op twee plaatsen hierna mag dezelfde letter komen te staan.
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Letter C

2		

Letter J

3		

Letter E

4		

Letter J

A

1		
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A

5		

Letter

6		

Letter I

7		

Letter D

8		

Letter

F

A
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9		

Letter

H

10		

Letter

B

11		

Letter

G

WAAR IN WOLLUK? (16)
Wie een beetje bekend is in Wolluk zou de gebouwen of locaties waar deze foto’s ooit zijn genomen, kunnen
herkennen. Ze zijn er alle nog steeds. De meeste natuurlijk in een moderner jasje.
Waar zijn de foto’s genomen?
Tip: één van de foto’s is in Wollukse handen, maar staat op het grondgebied van de gemeente Loon op Zand.
Vermeld de straatnaam en daarna hun eerste gebruiker of hun tegenwoordige functie.
Markt
Eerste gebruiker

Rabobank of boerenleenbank

A

1
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Blijde Incomstelaan/hoek Dr. Ringerstraat
Huidige functie Apotheek

3

Wijnruitstraat
Eerste gebruiker Burg. Moonenschool

4

Hertog Janpark
Eerste gebruiker Woonfunctie of Slem

5

Stationsstraat
Eerste gebruiker v Schijndel Schoenfabriek

6

Zandberg Kaatsheuvel
Huidige functie Scouting Mgr Bekkers en kinderopvang

7 Grotestraat/Wilhelminastraat
Huidige functie appartementen en winkels

Grotestraat
Eerste gebruiker Petrusschool

A

8
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VAN ALLES… (11)
1

	 (behalve hun Nederlanderschap) is de overeenkomst tussen Willem III, Rembrandt van Rijn, Herman Boerhaave
Wat
en Hugo de Groot?
Stonden alle op guldenbiljetten

2

‘Het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos’. Welk jaartal hoort bij deze bekende uitspraak?
1672

3

	
Koning
Hendrik VIII van Engeland was in zijn leven zes keer getrouwd. Twee van zijn vrouwen zijn uiteindelijk op zijn
bevel onthoofd. Wie?
Anna Boleyn

4

en Catharina Howard

Het Wilhelmus bestaat uit vijftien coupletten. Er wordt echter maar één stad in genoemd. Welke stad?			
Maastricht

5

Wat was omstreeks 1700 v. Chr. de grootste stad ter wereld? Babylon of Babel

6

	
Tegenwoordig
is Santiago de Compostella de eindbestemming van menig bedevaartganger. Maar al in de middeleeuwen waren bedevaarten de normaalste zaak van de wereld. Met name één Europees bedevaartoord was berucht.
Het betreft een minuscuul eilandje in een groot meer. Met name edellieden zagen het als een uitdaging om de plek
te bezoeken. Men zou er een voorproefje van het vagevuur ervaren. In een grot zouden duivels huizen die tot alles
in staat waren. ‘Ze sleepten bezoekers aan vleeshaken door vlammen en hete kolen. Krijsende mannen en vrouwen
waren met gloeiende hete spijkers aan de grond genageld en werden doorlopend gegeseld. Anderen lagen op hun
rug en werden afgekloven door slangen en padden. Weer andere zondaars hingen aan hun geslachtsdelen en werden continu met spiesen doorboord dan wel als vleespasteien gloeiend hete ovens in- en uitgeschoven. Weer andere
zielen zaten bij duizenden gespijkerd op een rad en draaiden als varkens aan een braadspit’, aldus hoogleraar Frits
van Oostrom.
	 is de naam van dit duivelsoord, dat ook tegenwoordig nog duizenden bedevaartgangers telt? We vragen je de
Wat
naam van het land, het meer en de naam van het eilandje zelf.
Ierland

Meer

Lough Derg

Eilandje

Station Island

A

Land
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7 	De paus zetelt in Rome. Klopt, maar in tijden van onderlinge ruzie kan het raar lopen. In de late middeleeuwen waren
er op enig moment zelfs drie pausen tegelijkertijd: één in Rome en twee elders. In welke twee andere steden verbleven ze?
Avignon

en Pisa

8 	Een fragment uit de laatste nieuwjaarstoespraak van commissaris van de koning Wim van de Donk:
	‘Er zijn mensen die door voorspoed volledig losslaan. Zij maken zich te schande door genotzucht of ze ontwikkelen
een onbevredigbare zucht om te eten en te feesten. Of ze worden sloom door verveling en passiviteit. Tegenslag
brengt mensen tot wanhoop. Of ze vervallen in eindeloos gemopper. Of het maakt hen diep bedroefd. Maar zij gaan
voorbij aan het feit dat de voorgaande generaties veel grotere tegenslagen te verduren kregen dan de generatie
die nu nog in de wereld leeft. Onze tijden kunnen - ondanks tegenslagen - door verstandige mensen bijna als een
gouden eeuw worden beschouwd. Wij en de mensen rondom ons zijn in ons leven van rust en luxe echter gewend
geraakt aan mooi weer en raken van streek zelfs bij het minste wolkje aan de lucht.’
Van de Donk citeert een Brabantse historicus. Uit welk jaar stamt de oorspronkelijke tekst? Je hebt de keuze uit:

1472 – 1722 – 1972 – 2018

Jaar

1472

9 	‘Ich bin ein Berliner’, aldus John F. Kennedy in 1963 in Berlijn.
Welke staatsman zal anno 1963 het meest van deze woorden hebben gebaald? Nikita Chroestsjov

10

Welk verband bestaat er tussen deze afbeelding en vraag 9
Berlijn en "Ein Berliner kan ook zoetwaar betekenen"

VAN ALLES OVER WOLLUK… (10)
1	Van 1684 tot 1696 was een inwoner van Wolluk de hoogste en invloedrijkste ambtenaar in de hofhouding van
Lodewijk XIV, de Zonnekoning. Hij was er Le Premier Commis des Finances. Tegenwoordig zou je zeggen:
directeur-generaal van het ministerie van financiën. Wat is zijn naam?
Willem de Bie

2 	Op deze oude foto van een gedeelte van
Wolluk zie je een gebouw in aanbouw.
Welk gebouw wordt bedoeld?

A

Kropholler raadhuis
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Een foto van een gebouw in Wolluk, dat al lang niet meer bestaat.
Welke naam moet er in de balk staan?
RK Levensschool

4 	Achter de torenspits zie je een fraai landschap, dat al meer dan
30 jaar geleden werd opgeofferd voor de bouw van woningen.
Welke Wollukse wijk bevindt zich nu op de plaats van het groene landschap?
de Hoef

5

Welk gebouw in Wolluk wordt hier gesloopt?
het Broederklooster

6 	Nog een sloop in Wolluk. Ditmaal in 1997.
Er komt woningbouw.
Om de sloop van welke leerlooierij gaat het hier?
Mommers

7

Welke naam van dit niet meer bestaande bedrijf moet er in de
gele balk staan?
Hunter

8	In het najaar van 2011 werd Wolluk opgeschrikt door een reeks van autobranden.
Misschien was er een pyromaan actief.
Welk gemeenschappelijk kenmerk hadden de betrokken auto’s?
Het waren alle ……………..

A

Cabrio's
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Over pyromanen gesproken.
Ooit werd deze school door een
pyromaan door brand getroffen.
	
Noem
de achternaam van één van de
huisartsen (geen assistenten of waarnemers s.v.p.)
die vandaag de dag op deze ‘pyromanenplek’
praktijk houdt.
Kramer, Schilder, Hoogcarspel en de Clercq

10 	In januari was er de nodige commotie rondom de Nashville-verklaring. In veel gemeenten ging uit solidariteit met de
lhbt-gemeenschap de regenboogvlag de hoogte in. In welke buurgemeente van Wolluk gebeurde dit niet?
Loon op Zand

ALLEMAAL WOLLUKSEN (10)
Tien korte omschrijvingen van ‘historische’ Wolluksen. Wie zijn het?
1 	Hij is de tweede zoon van een Maastrichtse industrieel. Hij wordt in 1887 in Zeist geboren. Pas afgestudeerd als arts
neemt hij ongeveer honderd jaar geleden de huisartsenpraktijk van dokter Van Gils over. In de jaren 30 wordt hij
geneesheer-directeur van het Nicolaasziekenhuis alhier.
Henri Langemeijer
2 	Na het gymnasium studeert hij Engels. Zijn interesse in samenleving en politiek is groot. Vóór de oorlog sympathiseert
hij met Brabantia Nostra, in de meidagen van 1940 met de Nederlandse Unie. Op het Dr. Mollercollege volgt hij de
	wegens NSB-propaganda ontslagen A. Etman op als docent Engels. In 1942 wordt hij door de bezetter gegijzeld en
komt hij in St.-Michielsgestel terecht.
Joep Naninck
3 	Als jongste in een gezin met 23 kinderen heeft hij een moeilijke jeugd. Via het weeshuis belandt hij in Elshout. In de
crisistijd is hij even schoenmaker. Vast werk vindt hij bij de Waalwijkse Melkinrichting (WAMI). Hij wil de lokale politiek
in als vertegenwoordiger van de ‘gewone man’. Bij de ‘Heeren’ van de RK Staatspartij lukt dit hem niet. In 1939 komt
hij met een eigen lijst in de gemeenteraad terecht.

A

Piet Brouwer
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4 	Op vijftienjarige leeftijd wordt hij ambtenaar bij de gemeente. Eerst in Besoijen, later in Wolluk. Uiteindelijk zal hij er 68
jaar blijven. Hij eindigt zijn loopbaan er als archivaris.
Frie Couwenbergh
5 	Hij is de derde zoon van een Wollukse graanhandelaar. Op zijn twaalfde wordt hij door zijn ouders naar het klein	seminarie gestuurd. Het is de bedoeling dat hij priester wordt. Als missionaris belandt hij in China om daar in 1900
tijdens de beruchte Bokseropstand te worden vermoord. Zo telt Wolluk ‘een martelaar onder zijne zonen. Hoe treurig
ook, wat ligt er veel schoons en verhevens in het offer van zijn bloed en leven dat hij gebracht heeft…’		
Andreas Zijlmans
6 	Ze groeit op in een welgesteld gezin, waarin kunst en cultuur een grote rol vervullen. Aan de Tilburgse Academie
voor Beeldende en Bouwende Kunsten specialiseert ze zich in schilderen. Haar naam als kunstenares wordt definitief
gevestigd door haar illustratie van Antoon Coolens roman Peelwerkers. Het boerenleven, religie en het kind zijn haar
favoriete thema’s. In Landgoed Driessen is een straat naar haar vernoemd.			
Elsa Rubens
7 	Midden in de Tachtigjarige Oorlog aanvaardt hij het ambt van predikant in Sprang en Besoijen. Via Breda belandt hij
in Amsterdam. Hij hangt een gematigd protestantisme aan, waarin ook ruimte bestaat voor lutheranen, katholieken
en doopsgezinden. Uiteindelijk wordt hij uit zijn ambt gezet. Joost van den Vondel kiest in zijn satire Rommelpot in ’t
hanekot partij voor hem.
Cornelis Hanecop
8 	Hij werkt vanaf 1901 op het Wollukse gemeentehuis. Tien jaar later wordt hij er gemeentesecretaris. Er gaan
	geruchten dat hij het nog wel eens tot burgemeester van Wolluk kan schoppen. Vanwege de herindeling met
	Baardwijk en Besoijen moet er een nieuw gemeentehuis komen. Wanneer de gemeenteraad na veel wikken en wegen
kiest voor architect Kropholler is hij zwaar teleurgesteld. Het ontwerp van Jos Klijnen past veel beter bij een moderne
industrieplaats als Wolluk, vindt hij.
Toon van Liempt
9 	Hij komt terecht in de levensmiddelenzaak van zijn vader. De zaken gaan goed. Al snel zijn er meerdere filialen bij zijn
Noordbrabantsche Winkelvereeniging. Voor het vervoer van en naar zijn winkels is hij in 1918 een van de eersten die
paard en wagen aan de kant zet en overschakelt op vrachtwagens met motor. Voor een appel en een ei ingekocht bij
het Belgische leger. In 1940 telt zijn bedrijf 35 winkels.
André van Hilst
10 	Hij is betrokken bij de oprichting van een zogenaamd exercitiegenootschap, zodat ook in Wolluk patriotten kunnen
leren hoe ze met wapens moeten omgaan. In 1787 pleit hij bij de heer van Waalwijk om de stadsrechten aan de
bevolking terug te geven. Na een ingezonden artikel in de krant lukt hem dat nog ook.

A

Jan Pannebakker
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DE KONING ARTHURLEGENDE (8)
Acht afbeeldingen uit de Koning Arthurlegende.
Schrijf de namen op die erbij horen. Het gaat om de bekende namen, dus je hoeft bij deze opdracht geen rekening te
houden met voor- en achternamen.

(1)

2 Koning Arthur

(1)

3 Excalibur

(1)

4 Merlijn

(1)

5 Camelot

(1)

6 Guinevere

(1)

7 Lancelot

(1)

8 de heilige Graal

(1)
A

1 de ronde tafel
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BEELDEND VERLEDEN (20)
Tien afbeeldingen van belangrijke historische gebeurtenissen.
Noem de gebeurtenis en het bijbehorende jaartal.
Benoem de gebeurtenis zo precies mogelijk.
Bijvoorbeeld:
Goed antwoord: massamoord op duizenden Grieken op
Chios door Ottomaanse troepen tijdens de Griekse
onafhankelijkheidsoorlog. 1822
Fout antwoord: Griekse onafhankelijkheidsoorlog. 1822
1

Wat Eed in de Kaatsbaan
Wanneer? 1789

2

Wat De dood van Socrates
Wanneer? 399 v Chr

3

Wat de executie van van Oldenbarnevelt
Wanneer? 1619

4

Wat moord op Frans Ferdinand
Wanneer? 1914
Wat Massa executie door Fransen na de volksopstand tegen Napoleontische overheersing van Spanje
Wanneer? 1808

1

2

A

5
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4

5

6

8
7

10

A

9

104

tal punten
an

6

T

VROEGER

mnummer
ea

Wat Lenin arriveert in St Petersburg
Wanneer? 1917

7

Wat Bombardement op Guernica door Duitse en Italiaanse luchtmacht tijdens Spaanse burgeroorlog
Wanneer? 1937

8

Wat De moord op de Gebr de Witt
Wanneer? 1672

9

Wat

Vrede van Breda

Wanneer? 1625
10 Wat Napoleon kroont zichzelf en Josephine tot keizer en keizerin in Frankrijk
Wanneer? 1804

INDUSTRIESTAD (10)
Een luchtfoto uit 1928 van het gebied westelijk van de Stationsstraat en noordelijk van de Burg. van der Klokkenlaan.
Een en al industrie.
Welke fabrieksnamen horen bij de nummers in de foto?
A v Schijndel
B van Dooren de Greef

(2)

C Dirks en van Oers

(2)

(2)

D Elbers de Kroon

(2)

C

A

B
D

A

1
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Drie van de vier fabrieken waren schoen- en/of leerfabrieken. Wat werd in het resterende bedrijf gemaakt?
Meubels

(2)

TEGEN (15)
Nederland in de jaren 1963-1983. ‘Wie jong is en niet links heeft geen hart,
wie oud is en niet rechts heeft geen verstand.’
Deze vraag heeft betrekking op links Nederland in deze jaren.
1

Welke datum (dag en maand graag) hoort onherroepelijk bij dit affiche?
1 mei

2

Bij welk Nederlands bedrijf zou je niets moeten kopen?
Albert Heijn

Wie is de man (naam van de persoon,
niet van het land dus) links?
Wie is de grote man rechts?
Links

Lech Walesa

Rechts Leonid Breznjev
	 de vlag die de man links in handen heeft is
Op
de naam van zijn beweging weggehaald.
Welke naam hoort hier te staan?
Solidarnosc

A

3
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4	Eén van de Nederlandse kopstukken in de campagne
vóór de plaatsing van kernraketten in Europa
wordt hier op de hak genomen.
Wie is hij? Joseph Luns

5	Van welke partij is dit affiche?
	Het affiche werd wereldberoemd,
maar het effect ervan was nihil.
Hoeveel zetels verloor deze partij bij de verkiezingen,
waarvoor het affiche bedoeld was?
Partij PSP

6

Zetels 2

‘Samen voor ons eigen!’
Maar welke slogan van De Tegenpartij
is hier niet vermeld?
Geen gezeik iedereen rijk
Wie is de persoon rechts
(de voorletter en achternaam van het typetje graag)
waarvan je alleen de haardos ziet?
F Jacobse

7

Op welk heikel onderwerp dat rond 1970 in
Nederland speelde heeft dit affiche betrekking?
Fluoridering drinkwater
	Ook in Waalwijk werd volop over watervergiftiging gediscussieerd.
Er was zelfs sprake van een volksraadpleging.
Welke Waalwijkse wethouder had dit onderwerp in zijn portefeuille?
Voorletter C

Waarvoor staat de afkorting B.M.D.? Brede Maatschappelijke Discussie

A

8

Achternaam van den Hoven
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9 Waarop doelt de term ‘kindermoord’ in deze campagne?
Verkeersslachtoffers onder kinderen

10 Regelmatig dienden buitenlandse staatshoofden
als kop van jut voor protesterend links Nederland.
Wie zijn het?
Margaret Thatcher
Lyndon B. Johnson

ICONISCHE FOTO’S (13)
1

Tijdens welke belangrijke militaire gebeurtenis in de
Vietnamoorlog werd deze foto genomen?
Tet-offensief
	 man die de executie uitvoerde komt in een later leven
De
in Virginia, VS, terecht. Hij start er een eigen onderneming.
Wat voor onderneming?
Pizzeria

Welke ramp is gefotografeerd en welke zeer
brandbare stof staat hier in de hens?
RampDe brand vd Hindenburg

Brandbare stof waterstof

A

2
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Misschien
was de oorzaak van de ramp ‘gewoon’ een kwestie van de verkeerde chemische reactie. Mocht het een
menselijke fout betreffen, dan bestaat hiervoor een plausibele verklaring. De gezagvoerder had haast, want hij wilde
persé op tijd op zijn eindbestemming (Engeland) arriveren. Waarom?
Op tijd voor de kroning van George VI

3

Wie salueert hier en bij welke gelegenheid?
Wie John John Kennedy Gelegenheid de begrafenis van zijn vader
 p latere leeftijd had hij een aardje naar zijn vaartje. Hij had
O
relaties met zowel een bekende actrice, een beroemde
zangeres als een vooraanstaand model.
Welke dames bedoelen we?
Actrice

Madonna of Sarah Jessica Parker of Daryl Hannah

Zangeres Madonna
Model

4

Cindy Crawford

Welk sportevenement?
Evenement Olympische Spelen

Onderdeel Verspringen

Stad Berlijn

Jaar 1936

Wie is de winnaar en wie werd derde?
Winnaar Jesse Owens

Wie? John Lennon

en Yoko Ono

Van wat voor ‘-in’ is hier sprake en welk liedje is onlosmakelijk met deze foto verbonden?
‘In’ Bed-In

Liedje Give peace a change

A

5

Derde Naoto Tajima

109

tal punten
an

VROEGER
STENEN VERTELLEN (20)
Op welke gebouwen tref je deze stenen aan? Let op de vraag: noem de huidige of de vroegere bestemming.
Huidige bestemming
Bibliotheek

2

Huidige bestemming
Tavenu

3

(2)

Huidige bestemming
Van Dijk

5

(2)

Vroegere bestemming
Gemeentehuis

4

(2)

(2)

Huidige bestemming
Desso

(2)

A

1
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Huidige bestemming
Monument in parkje (bij hotel Waalwijk/Fletcher
Hotel
(2)

7

Vroegere bestemming
Noord-Braband

8

Vroegere bestemming
Badhuis

9

(2)

(2)

Huidige bestemming
Dosis Keukenhandel

(2)

10 Huidige bestemming
(2)

A

Oorlogsmonument
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VAN ALLES OVER WOLLUK… (11 punten)
1

Een actie vanuit De Amstel waarbij de Teresiaschool
en de politie vorig jaar nauw samenwerkten.
Wat is de naam van de betrokken jeugdagent?
Rene van Oijen

2

Welk televisieprogramma kwam vorig jaar op visite
bij Tachos om er een reportage over handbal te maken?			
Zappsport

3

Inloophuis TOON zetelt tegenwoordig in de Jan de Rooijstraat.
Bij de opening van het pand werd een boom geplant. Wat voor boom?
Japanse kers

4

Welk festival zie je hier?					
Borkpop

5 Wat was de totaalopbrengst, bestemd voor
een aantal goede doelen, van de Santa Run
van afgelopen december?					
€ 35.000
6 	Alle vier de deuren waren dichtgelijmd. Het zou een wraakactie betreffen.
Welke bekende Wollukse inwoner was in 2007 het mikpunt van deze vete?
Karel/pastoor van Roosmalen
7 Café De Burgemeester aan de Burg. van der Klokkenlaan is al sinds 1928 een bekende Wollukse horecagelegenheid.
Maar wel onder verschillende namen als De Zoete Inval, De Buurman of De Schuur.
Wat was de voorlaatste naam? De Tijd

A

Hoe heette dit café honderd jaar geleden? Buitenlust
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8 	In februari 2018 gaat bisschop Gerard de Korte voor tijdens een plechtige eucharistieviering in de Wollukse Sint Jan de
Doper. De viering vindt plaats ter gelegenheid van de afronding van de eerste fase van de restauratie van het kerkgebouw. Ná de viering gaat iedereen naar buiten om daar het volgende onderdeel van de ceremonie mee te maken. Wat
zagen de toeschouwers?
Vendelgroet
9

Van welke campagne maakt de afbeelding deel uit?
GO

10 Wat wordt hier ontworpen?
Het nieuwe schoenenmuseum

DE EFTELING (9)
Ongetwijfeld hebben heel veel inwoners van Wolluk de Efteling al eens bezocht. Hieronder zie je negen foto’s, gemaakt
in de Efteling. Op elke foto is een tekst weggelaten (naam, zin, woord, enz.). Noteer steeds wat er in de geel gemaakte
vakjes moet staan. Het gaat om de precieze tekst.

(1)
(1)

4 Het Lavenlaar/het land van Laaf (1)

2 Spookslot

(1)

3 Halve Maen

(1)

5 Carnaval festival

(1)

6 een schuit vol schapen

(1)

A

1 Python
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(1)

‘WIE MET DE TIJDGEEST TROUWT WORDT SNEL WEDUWE’ (10)
Hoe professioneel ook, soms vergissen bekende bedrijven zich behoorlijk in de tijdgeest. Om welke bedrijven gaat het in
de volgende reclames? Geef zo precies mogelijk aan waarom dit ‘fout’ was. Een antwoord als bijvoorbeeld ‘discriminatie’
vinden we onvoldoende.
1

Bedrijf Efteling
Waarom? Monsieur Canibale zou stereotyp racistisch zijn

2

Bedrijf Heineken
Waarom? Barman schuift een bierflesje naar blanke vrouw langs twee zwarte
Vrouwen en een zwarte gitarist. Slogan: sometimes, lighter is better

3

Bedrijf Dupuis
Waarom? Stripfig Stoppeltje lijkt op Golliwog, een vroeger in Engeland populaire zwarte pop met knalrode
Lippen, die nu te boek staat als racistisch

Bedrijf Suit supply
Waarom? Het optillen van de rok past niet in het #MeToo tijdperk

5

Bedrijf Benetton
Waarom? RK en Islam als homorelatie

A

4
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WOLLUKSE MEENSE (10)
Tien (min of?) meer bekende inwoners van Wolluk. Wie zijn het?

1

2

1

Bas Bruurmijn

2

Eric Daandels

3

Frank den Braven

4

Hans Branderhorst

5

Hans Brekelmans

4

5

6

7

8

9

10

Minh Nguyen

7

Sjaak Koolen

8

Willem van Schijndel

9

John van den Hoven

10

Otto Grevink

A

6

3
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DE RADIO- EN TELEVISIEGIDS (8)
Geef aan welke omroep bij welke afbeelding hoort. Noem ook de BN-er die op de cover staat.
1

Omroep Avro

Op de cover staat Herman van der Zandt

2

Omroep NCRV

Op de cover staat Hanneke Groenteman

3

Omroep KRO

Op de cover staat Jesse Metcalfe

4

Omroep TROS

Op de cover staat Chantal Janzen

5

Omroep EO

Op de cover staat Bert Konterman

6

Omroep VARA

Op de cover staat Sylvana Simons

7

Omroep VPRO

Op de cover staat Arjen Lubach

8

Omroep Veronica

Op de cover staat Shelly Sterk

1

3

4

2

7
8

5

A

6
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CULINAIR WOLLUK (20)
Nagenoeg ieder land heeft zijn eigen culinaire specialiteiten.
Hierna volgt een tiental van deze nationale gerechten.
Uit Afghanistan, China, Frankrijk, Griekenland, Indonesië,
Italië, Japan, Nederland, Thailand en Turkije.
3
Hoe heten deze gerechten?
Gebruik de oorspronkelijke naamgeving.
1

Döner(Kebab)

2

Broodje kroket

3

Ramen

4

Moussaka

5

Nasi Goreng

6

Pad Thai

7

Pasta

8

Pekingeend

9

Pot-au-feu

10

Qabeli palauw

5
4

7

6

8
9

10

Wanneer de aanbieders hun naam eer aandoen, zou je al deze gerechten ergens in Wolluk moeten kunnen verorberen.
Noem de namen van de volgende lokale keukens en plaats er het passende nummer van het gerecht bij.
Let op: je mag een nummer maar één keer gebruiken en moet ze dus alle tien gebruiken.

Nr

10

Naam Montmartre

Nr

9

A

Naam Attan
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Nr

Naam Mavin King
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7

1

Naam Sawan Thai

Nr 6

Nr 2

Naam (Snackbar) Wang

Nr 5

Naam Toko Makmur

Nr 3

Naam Kengzo

Nr 8

A

Naam Mandarijn
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SNOEPGOED (20)
In je kwistas zitten vier enveloppen (genummerd van 1 t/m 4). In elk ervan vind je een deel van een gemalen snoepje.
Proef om welke snoepjes het gaat.
Envelop 1 Schuimblokken
Envelop 2 Hartjes
Envelop 3 Zoete beertjes
Envelop 4 Kaneelstokjes

VRAAG HET DE KIDS (13)
1 	Volgens de leverancier zijn het de leukste verrassingsballen van dit moment. De bal is opgebouwd uit lagen en elke
laag onthult weer een nieuwe verrassing en geeft je een hint over welke surprisepop je zult krijgen. Je hebt ballen
met daarin een verrassingspop, een kleine zus, maar je kunt ook kiezen voor een diertje.
Onder welke naam liggen deze speelgoedballen sinds 2017 in de winkel?
L.O.L. Surprise
2 	De meest gedownloade app van 2017 was niet Snapchat, Youtube, Messenger, Instagram, Facebook of Google Maps.
Het was een app waarmee je persoonlijke emojis kunt creëren, die je vervolgens kunt gebruiken in bv. je sms’jes,
Messenger, Snapchat of je WhatsApp.

A

3

Wat is de naam van deze app? Bitmoji
Onderstaand lettertype is bekend van een bepaald computerspel.
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Welk computerspel?
Grand Theft Auto (GTA)

4

	Deze korte filmpjes worden vaak verspreid via WhatsApp. Ze duren enkele seconden en je kunt het filmpje eindeloos
achter elkaar blijven afspelen. Met welke afkorting duiden we zo’n filmpje aan? Veel mensen weten niet dat het een
afkorting is en spreken het uit als één woord.
GIF(je)

5

Welke gamewebsite kun je maken met de letters XLOORB?
ROBLOX

6

	Op de kaft van deze game staat een cowboy met een revolver in zijn hand. Uiteraard heeft hij een hoed op. Hij draagt
een kogelriem over zijn rechterschouder. Op de achtergrond zien we een laagstaande zon en zeven ruiters te paard.
Over welke game hebben wij het hier? Volledige naam graag. Red Dead Redemption deel 2!!
Welke apps worden hier beschreven?
A Een groen bolletje met 3 gebogen zwarte streepjes. De streepjes worden van onder naar boven net iets breder en dikker.
Spotify
B Een groen zeer leergierig uiltje is te zien. Z’n voetjes komen net iets van de grond. Duo Lingo
C Een witte envelop met een hele grote rode letter M erop. Gmail
D Een 100% Nederlands appje. Een tekstballonnetje met een eurotekentje erin. Tikkie
E Je kunt het zien als een omgedraaid uitroepteken of een letter ‘i’. Het symboliseert echter een zendmast.
Er staan ook twee ringen op die radiogolven symboliseren.
Podcast
F Vroeger bestond het logo uit een lijn, een kwast en een potlood. Een tijdje geleden is de app veranderd en
nu zien we alleen nog maar drie lijnen die samen de letter A vormen.
Appstore(iOS)
G Een blauw tekstballonnetje met een horizontale witte bliksemschicht in het midden. Messenger

A

7
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LEEF!
CARNAVAL (10)
Hieronder zie je tien (fragmenten van) logo’s van Wollukse carnavalsverenigingen.
Schrijf de bijbehorende namen van de cv’s op.

(1)

4 Kleintje Pils

6 Huppele Pub

(1)

9 de Slikkers

2 de Bollikers

(1)

(1)

5 De Jokers

7 de Rampgevallen

(1)

3 de Tekswippers

(1)

(1)

(1)

10 de Torentjes

8 de Bourgondiërs

(1)

(1)

A

1 Karrekieltjes
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NIET ONDER ÉÉN HOEDJE TE VANGEN (10)
Prinsjesdag 2017 en 2018. Een dag met koetsen, veel ceremonieel, een beetje politiek en natuurlijk de hoedjes.
Welke politici droegen onderstaande hoedjes?
6

1

Fleur Agema

(1)

Laurentien Brinkhorst(prinses) (1)

2

7

Cora vd Nieuwenhuizen

(1)

3

Carola Schouten

(1)

4

Marianne Thieme

(1)

Mona Keijzer

(1)

Celcuk Öztürk

(1)

8

Kajsa Ollengren

(1)

5
9

10 Wie introduceerde de vrouwenhoed op
Prinsjesdag eigenlijk?
Erica Terpstra

(1)

(1)
A

Jolein Klaver
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VAN ALLES… (15 punten)
1 Wie in het Amerikaanse Hooggerechtshof is de voornaamste opposant van de vorig jaar op voordracht van
Trump benoemde Brett Kavanaugh?
Ruth Bader Ginsburg
2 Koning Willem-Alexander is sinds kort in het bezit van de hoogste Britse onderscheiding.
Hij is nl. ridder in de Orde van ….

De Kousenband

3 Onze koning staat door het huwelijk van Mary Stuart en stadhouder Willem III ook op de lijst van potentiële
troonopvolgers in Groot-Brittannië. Op welke plaats? 889
4 	Mama worden van één of een aantal kindjes. Leuk, maar het kan ook uit de hand lopen. Wat is, voor zover we weten,
het grootste aantal kinderen dat binnen één gezin is geboren? Adoptiekinderen niet meegeteld.
69
5 	Overal in Europa hebben politieke leiders het om verschillende redenen rond de laatste jaarwisseling erg lastig. Noem
vier leiders waarvan de achternaam met een M begint, die (in ieder geval in die tijd) in lastig vaarwater verkeerden.
Emanuelle Macron
en Angela Merkel
en
Charles Michel

en Theresa May

6 In welk Afrikaans land is de overheid zó bang voor een gelehesjesbeweging dat men ertoe is overgegaan om de
verkoop van gele hesjes te verbieden?

Egypte

7 	James Bond is een versierder. Met hoeveel vrouwen is hij in zijn 24 films naar bed geweest? Scenes waarin de karakters
zich uitkleden of anderszins aanstalten maken om samen het bed in te duiken mag je meetellen, want de daad zelf is
nog nooit aan ons vertoond.
Nou vooruit, je mag er vijf dames naast zitten. 58
8 Wie van de vier is de CEO?

A:Marlot Anna Cruiming (CEO Jobbird)
A

Wie van de vier? Haar naam is:
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9 Wie bedoelen we met ‘de tropische Trump’? Jair Bolsonaro

10	Een gemanipuleerde foto van Vladimir Poetin met de bedoeling hem als een van de groten in de wereld voor te
stellen. Graag ontvangen we van je de originele foto. Stuur hem vóór 23 uur op naar www.wolluksekwis.nl. (5)

VAN ALLES OVER WOLLUK… (13)
1 	Het college van burgemeester en wethouders van Wolluk na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 1986. Één
persoon hoort in het rijtje niet thuis. Wie?
J.W.H. van Casteren – J.F. Trommelen – H. Smits-van Kwawegen – P.J.M. van Steenoven – A.P.C.G. van Rijen –
J.H.H. Heuverling
P.J.M. van Steenoven
2 Welke legendarische huisarts is hier afgebeeld?

Wie kent hem nog?
Eens was hij voorzitter van een Wollukse vereniging. Hoe heet hij?					
Nelis Dekkers

A

3

Dr Piet(er) Lenglet
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4 Welke Wollukse speelde een rol in de politiedramaserie Van Speyk (precieze naam svp)?

5 Wie zie je rechts op de foto?

T

MENSEN

mnummer
ea

Nabil Aoulad Ayad

Rini van Bracht

6	Hij werd vorig jaar november geboren. Half februari stond dit
vreugdebord op de hoek van de Antoniusstraat en de Blijde Incomstelaan
er nog steeds. Genoeg tijd om de naam van deze jongen in je geheugen op te slaan.
Hoe heet hij?
Cis

(4)

7 Aan een zelf gemaakte film (in 2018) over de industriële revolutie koppelden de
groepen zes van de Pater van der Geldschool een goed doel.
Het is voor de vrouw midden op de foto (met krukken).
Wat is haar naam?
Ingrid Melis-De Waal

8	Liedertafel Oefening en Vermaak bestaat al heel lang.
Het gemengd koor werd opgericht in 1860.
De foto werd gemaakt bij het vijfentwintigjarig
bestaan in 1885.
Op de foto de oprichters van het koor.
Wat is de achternaam van de man uiterst links?
van der Heijden

9 Enige tijd geleden volgden bewoners van een
Wollukse straat de cursus Reanimatie en gebruik van AED.
Ze zijn allemaal geslaagd en tonen trots het diploma
op de foto.
Om welke straat gaat het?

A

Verdistraat
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10 Aan de auto herken je de bestuurder, zegt men weleens.
Van welke Wollukse wethouder was deze auto?
Dilek Odabasi

DE JAREN ZESTIG (11)
Wellicht is het aan te bevelen de volgende vragen te laten beantwoorden door de wat oudere teamleden, die
het zogenaamde hippietijdperk hebben meegemaakt.
1 Een satirisch programma, uitgezonden door de VARA
Klisjeemannetjes
2 Amerikaanse westernserie
Bonanza

3 Satirisch en spraakmakend
programma met o.a. Mies Bouwman
Zo is het toevallig ook nog 's een keer

4 Jeugdserie
Swiebertje

5 Langlopende Amerikaanse soap

A

Peyton Place

128

tal punten
an

T

MENSEN

mnummer
ea

6 Hij was zes keer Nederlands kampioen, vier keer Europees
kampioen en twee keer wereldkampioen in zijn sport.
Ton Sijbrands

7	De man links op de foto maakte in 1967 een ophefmakend
televisieprogramma, waarin de dame rechts voor een voor menigeen schokkend
optreden zorgde. Wie is de man en wie is de vrouw?
Man Wim T. Schippers

Vrouw Phil Bloom

Waarom was het optreden van de vrouw ‘schokkend’?
Eerste optreden van een blote dame op de Nederlandse TV

8 Hij was verantwoordelijk voor de val van een kabinet.
Norbert Schmelzer

9 Een foto van een partijcongres. Welke partij?
PvdA

10 Op de foto de bezetting van een ruimte
in een gebouw in 1969 om inspraak af te
dwingen. Het werd groot landelijk nieuws.
Onder welke naam staat deze ruimte bekend?

A

Maagdenhuis
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GEEN GEZICHT (7)
Wie herken je?
1

Angela Merkel

1
5
2

2 Francois Hollande
3 Johnny Cash
4

Geert Wilders

5

Donatella Versace

6

Barack Obama

7

Jack Nicholson

6
3
7
4

WAALWIJKERS (5)
Herken deze vijf bekende Waalwijkers aan de hand van de trefwoorden.
1 Schaik - Breda - Oudenbosch - Julianastraat 6

Jan van Casteren

2 Sprang-Capelle - PvdA - onderwijzer - Voorzitter Vaste Kamercommissie

Dick de Cloe

3 Bankierszoon - Den Bosch - TIME 100 - hoogleraar

Frans de Waal

4 Besoijen - Frans de Kok - Guus Meeuwis - FC Den Bosch

Willem van Schijndel

5 Waalre - profvoetbal - FIOD - dierenasiel

Piet Kipping

ALOYSIUSSCHOOL (6)
Hugo Verrieststraat

In welke straat lag de ingang van de Aloysiusschool?

A

1
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2 In welk jaar is deze foto genomen? 1966
3

Bij welke gelegenheid? Avondvierdaagse
In de groep staan een goede tennisser (Mattenkloppers) en een voetballer, die later de overstap van RKC naar de
profs vanuit het eerste elftal meemaakte,.

4 Hoe heet de tennisser? Paul van den Hout
5 Hoe heet de voetballer?

Marcel Beerens

6 Hoe heet de broeder in het midden? Reinhard

MOLUKKERS (10)
De Molukkers komen in 1951 voor een tijdelijk verblijf naar Nederland. De Nederlandse regering heeft hen beloofd dat zij
in de toekomst hun eigen staat op de Molukken zouden kunnen stichten. Nadat zij een generatie – ruim 24 jaar – hebben
gewacht op de inlossing van de beloften van de regering, weten ze al bijna zeker dat ze in Nederland zullen blijven. De
overheid wil of kan de beloften over een vrije staat niet nakomen. Hierdoor radicaliseert een deel van de Molukse jongeren.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw vinden zodoende zes gijzelingen door Zuid-Molukkers plaats.
1 In welke drie Nederlandse provincies vinden deze Molukse acties plaats? Z-Holland, N-Holland, Drenthe

A

2 In welk jaar vestigden zich voor het eerst Molukkers in Waalwijk? 1964
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3

Vertaal vanuit het Maleis naar het Nederlands (4):
KAPAL TIGA DARI SANA

Met bogen zijn we hier aangekomen

KAPAL JANG TENGAH MUAT KUINI

Ik zat in de middelste

DI KOTA WAALWIJK KATONG BERSAMA

En in Waalwijk ontmoetten wij elkaar

ORANG SALAM ORANG SERANI

Moslims en Christenen

4 Aan de Noordstraat staat de moskee An-Nur.
Wanneer en door wie werd dit gebedshuis officieel geopend?
door minister Hedy d'Ancona

Wanneer 1990

5 Drie bekende Wollukse Molukkers? Wie zijn het?

Idja Marasabessy

Maureen Barkey

Usman Santi

DE TAND DES TIJDS (10)

A

Tien winnaars van het Eurovisiesongfestival, maar dan wel jaren na hun muzikale triomftocht. De tand des tijds heeft
soms aardig zijn werk gedaan. Wie zijn het?
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1
2
1

Céline Dion

2

Conchita Wurst

3

Dana

4

Gigliola Cinquetti

5

Vicky Leandros

6

Lenny Kuhr

7

Johnny Logan

8

Nicole

9

Sandra Kim

3

4

5
6
7
8
9
10

10 Corry Brokken

MAN OF VROUW? (5)
Hieronder staan vijf details van bekende ‘vrouwen’.
Welke vrouwen zijn het en welke man speelt die geweldige en aantrekkelijke vrouwen?

Man Paul de Leeuw

A

1 Vrouw Annie de Rooij
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2 Vrouw Dame Edna

Man

Man Richard Groenendijk

3 Vrouw Jopie Parlevliet

4 Vrouw Margreet Dolman

Barry Humphries

Man Paul Haenen

Man Jörgen Raymann

5 Vrouw Tante Es

KEN JE IEMAND IN HET BUITENLAND? (20)
Laat iemand een selfie maken in een (zo ver mogelijk van Nederland gelegen) buitenland. Op de selfie moet zichtbaar zijn
waar de selfie is genomen (we nemen genoegen met de lokale/regionale krant van 11 mei 2019). Jullie ver-weg-fotograaf
moet wel het logo van de Wollukse Kwis uploaden, printen en vooral goed zichtbaar aan ons tonen.

A

Jullie team ontvangt de selfie en stuurt hem vóór 23 uur naar ons door via www.wolluksekwis.nl .
Iedereen die de opdracht goed uitvoert, krijgt punten. (10)
De drie teams met een selfie die het verst van Waalwijk weg is genomen, krijgen 10 punten extra.
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PLAY (5)
Deze vijf Nederlandse dames hebben als playmate in de Nederlandse Playboy gestaan.
Wie zijn deze dames en in welk jaar stonden ze in het tijdschrift.

1

5

3
2
4

Jaar
2001

Tatjana Simic
Heleen van Royen

1987
2006
2006
1983

Bridget Maasland
Jerny Kaagman

A

1
2
3
4
5

Wie
Froukje de Both
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VAN ALLES… (10 punten)
1 	In februari 2016 liet deze snookerspeler bewust een perfectgame van 147 liggen. Hij deed dit omdat hij het prijzengeld
voor een perfectgame niet hoog genoeg vond. Wat is de bijnaam van deze snookerspeler?
The Rocket
2 	Michael Edwards is een schansspringer die in 1988 meedeed aan de Olympische Spelen. Wat was zijn bijnaam en
voor welk land kwam hij uit?
Bijnaam Eddie the Eagle

Land

UK/GB

3 Welke grote prijs kunnen veldrijders ieder jaar op nieuwjaarsdag verdienen? De GP Sven Nys
4 Welke insectensoort hoort bij voetbalclub SSC’55? Wespen

5 	Het is de naam van een olympisch stadion én van een oefening die je vroeger tijdens de gymles in de ringen moest
doen?
Vogelnest
6 	Het binnenste been wordt eerst omhoog gezwiept waarna met het buitenste been wordt afgezet. De sprong die wij
hier zoeken is vernoemd naar een Europees land. Wat is de naam van deze sprong?
Schotse sprong
7 	Deze Amerikaan van Italiaanse komaf was een goede honkballer die driemaal verkozen werd tot Most Valuable Player
of the year. Hij is getrouwd geweest met twee filmsterren en is bezongen door zowel Simon & Garfunkel als door Billy
Joel. Welke honkballer zoeken wij hier?
Joe DiMaggio
Twickenham
(rugbystadion)
9 Welke moderne techniek moet tijdens het WK turnen van 2019 gaan zorgen voor een eerlijker beoordeling?

8 Wat is het op basis van het aantal plaatsen op één na grootste stadion van Londen?

3D-Lasertechniek

A

10 Welke sport beoefent Usain Bolt? Voetbal
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VAN ALLES OVER WOLLUK… (15)
1 Hoeveel jaar is Elo Martens Waalwijks badmintonkampioen? 19
2 Welke sport, waarin Wolluk Nederlands kampioen is, is hier afgebeeld?

Goalball

3 Hoe heet het zevenhonderdste lid van RWB? Job Schalken
4 Al heel veel jaren wordt in het voorjaar een schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Naar wie is dit toernooi vernoemd?
Peter van Cromvoirt
5 	Wandelen is sportief, moet de gedeputeerde gedacht hebben. Ter promotie van de Zuiderwaterlinie liep hij vorig jaar
ongeveer tweehonderd kilometer door Brabant. Welke gedeputeerde?
Henri Swinkels
6 Op 19 maart jl. bestond v.v. Baardwijk precies honderd jaar. En dat zul je weten ook.
De volgende vijf vragen gaan alle over v.v. Baardwijk.
Noem drie van de zes meiden in het geel-zwart van v.v. Baardwijk.

Julia Maas

(2)

Esma Kahveci

(2)

Keely van Hassel

(2)

A

Bianca Tienstra, Yvonne Bovers, Patricia
Kokx
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7 Wat was de oorspronkelijke naam van deze vereniging ? En waarom werd deze naam in de loop van de tijd veranderd?
Naam Juliana

Waarom

Dat moest van de Duitse bezetter in WOII

8 Noem de namen van twee spelers die de laatste vijf jaar bij deze vereniging Speler van het Jaar zijn geweest.
Twee van Kevin Vissers, Joep Klerx

en Bart Rombouts

9 	Wat zijn de twee namen van het ‘binnenplein’ op de accommodatie van v.v. Baardwijk?
Er hangen namelijk twee naamplaatjes.
Ruud van de Heuvelplein

Ons Gerritplein

10 	Noem de namen van twee leden die in het eerste elftal hebben gespeeld en later ook trainer van dit elftal zijn geweest?
Twee van Tonnie Coenen, Ruud van de Heuvel en Hans Richters

BEROEMDE NEDERLANDSE VOETBALLERS
UIT EEN VER VERLEDEN (14)
Welke twaalf voetballers staan hier afgebeeld? Vergeet de extra vraag niet.

(1)

Frans de Munck

(1)

Fons van Wissen

(1)

Piet Schrijvers

(1)

Kees Kist

Epi Drost

(1)

(1)
A

Mosje Temming
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Klaas Nuninga

(1)

Coen Dillen

(1)

Rinus Schaap

(1)

Faes Wilkes

(1)

Jan Klaassens

(1)

Theo Laseroms

(1)

Wie is het eerst geboren en wie het laatst?
Rinus Schaap
Eerst:
Laatst: Kees Kist

VAN ALLES… (II) (11)
1 	Het is 21 oktober 2018. Met negen wedstrijden op de teller is PSV koploper in de eredivisie. 27 punten uit negen wedstrijden. Hoeveel minuten stond de Eindhovense club in die negen wedstrijden achter?
o min
2 Wat is de internationaal belangrijkste prijs die je kunt winnen met bridge (voor vrouwen en mannen)?		
Bermuda Bowl
3 Welke Nederlandse schaatser won als eerste goud op de Olympische Winterspelen?

A

Kees Verkerk
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4 	8,90 meter was heel lang een legendarisch wereldrecord. Met welke atleet is die afstand onlosmakelijk verbonden en
welke atleet verbeterde uiteindelijk als eerste dit record?				
Legendarisch Bob Beamon

Verbeterd door Mike Powell

5 Deze clubeigenaar stortte in 2018 neer met zijn helikopter. De klinkers van zijn voor- en achternaam zijn reeds gegeven:
IAI IAAAAA
Wat is de volledige naam? Vichai Srivaddhanaprabha
6 	Deze zwemmer behaalde ooit zeven gouden medailles tijdens de Olympische Zomerspelen in één toernooi. Hij was
daarmee ruim 35 jaar recordhouder, tot een landgenoot hem overtrof. Hoe heet de man van zeven keer goud en hoe
heet de recordverbeteraar?
Zeven x goud

Recordverbeteraar Michael Phelps

Mark Spitz

7 	‘Degene die zei “meedoen is belangrijker dan winnen”, had zelf waarschijnlijk verloren.’
Van welke tennisster is deze uitspraak? Martina Navratilova
8 Welke drie Nederlandse tennissters behaalden ooit een top-tien-ranking?
Brenda Schulz

en Betty Stöve

en Kiki Bertens
9 	Honkbal en softbal lijken sprekend op elkaar. Scoren is mogelijk door het lopen via honken naar de zogenaamde thuisplaat. De andere partij verdedigt. Maar er zijn uiteraard verschillen.
Welke onderstaande bewering is juist?
A
B
C
D

B

Softbal kent zeven innings, een groter veld en een grotere bal
Softbal kent zeven innings, een kleiner veld en een grotere bal
Softbal kent zeven innings, een kleiner veld en een kleinere bal
Softbal kent negen innings, een groter veld en een grotere bal

10 Welk land in de volgende opsomming speelde nooit in de finale van het wereldkampioenschap voetbal?
Frankrijk – Kroatië – Duitsland – Argentinië – België – Spanje – Zweden – Hongarije – Uruguay – Engeland.

A

België
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TOUR DE FRANCE (10)
Tien foto’s van (een gedeelte van) het gezicht van wielrenners die in het verleden de Tour de France hebben gewonnen.
Schrijf hun namen op.

2

1

Chris Froome

2

Alberto Contador

3

Miguel Indurain

4

Joop Zoetemelk

5

Eddy Merckx

6

Jacques Anquetil

7

Jan Janssen

8

Frederico Bahamontes

9

Greg Lemond

10

Geraint Thomas

3

4

5

6

7

8

9

10

A

1
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ROOMS KATHOLIEKE COMBINATIE (11)
Je treft een viertal belangrijke momenten uit de roemruchte geschiedenis van Wolluks betaaldvoetbalorganisatie RKC aan.
Dateer ze (jaartal) en omschrijf ze kort.

2

1

4

3

1 Jaar 1995

Context Raadsdebat nieuwbouw stadion

2 Jaar 1984

Context Beslissende ledenvergadering over overstap naar betaald voetbal

3 Jaar 1988

Context Kampioen Eerste Divisie
Context Eerste contracttekening Marcel Brands

4 Jaar 1984

5 	In welk land buiten Nederland worden de verrichtingen van RKC Waalwijk dit seizoen het intensiefst gevolgd?
En waarom?
Land Indonesië

A

Waarom Éen van de spelers is Indonesisch met 1,5 miljoen volgers op Instagram
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In de loop der jaren heeft RKC heel wat bepalende spelers
in zijn midden gehad. Wie herken je?
Martijn Reuser

Anthony Obodai

7

8 Wie heeft gescoord?

9

Zeljko Petrovic

Rick Hoogendorp

10 F oto, genomen tijdens een reüniewedstrijd van een hoofdklasse
jeugdelftal. Wie is de persoon die
uiterst links staat?

Piet Kipping

A

6
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2

FORMULE 1 (8)
Welke acht bekende
Formule 1-auto’s herken je?
1

Tyrell P34

2

Ferrari 158

3

Lotus 49B

4

Ford Brawn GP (BGP001)

5

Brabham BT46

6

Arrows A2

7

Shadow DN9

8

Red Bull RB 10

3

4

5

6

7

8

SPORTCOMMENTAAR (5)
Drie fragmenten uit sportcommentaren van radio en televisie.
1 ‘O, wie valt er nu? Het is toch niet….? Aangereden door een officiële tourauto, dat geloof je toch niet?
Dit kan niet waar zijn. Hij gaat heel hard de hekken in. Jongens, jongens toch.’
Over welke gebeurtenis in de Tour de France van 2011 gaat het hier? Johnny Hoogerland wordt door een auto van de
karavaan van de weg gereden en belandt in het
prikkeldraad.
2 ‘Probleem voor ... . Andere fiets? Of is het ...? Ja, hij moet poepen. Wat is er mis met hem? Hollands poepen, hij heeft
diarree, kijk, kijk. Tsjongejongejongejonge. Breng dit niet in beeld. Tjuu, wat is dit? Ja, als het moet, dan moet het.’
Over wie gaat het hier? Tom
TomDum
Dumoulin
Tijdens welk sportevenement? Giro d'Italia
3 ‘Wat een Wereldgoal! Hahahahaha. Het is geen geintje natuurlijk, het is gewoon 1-1. Hahahahaha.
Wat een ongelooflijk lekkere goal. ………….., één keer sta je niet buitenspel en paf: 1-1. Paf, in the face.’
Aldus Jack van Gelder in 2014. Welk sportmoment tijdens welk toernooi beschrijft hij hier?
Moment Kopgoal Robin van Persie tegen Spanje

A

Toernooi WK 2014 in Brazilië
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GA NAAR ONZE WEBSITE EN ZOEK NAAR DE OPDRACHT AUDIO EN VIDEO.
Actiefilms (10)
Je ziet tien bekende actiefilms. Schrijf de volledige naam van de film op.
1

Rambo first blood

2

The Avengers

3

Drunken Master

4

Big Trouble in little China

5

Universal Soldier

6

The Transporter

7

Tomb Raider

8

John Wick

9 Training Day
10 Under Siege

Romantische Films (10)
Je ziet tien bekende romantische films. Schrijf de volledige naam van de film op.
1 Legends of the Fall
2

Gone with the wind

3 Casablanca
4 The Notebook
5 The Bridges of Madison County
6

Ghost

7

Four weddings and a Funural

8

Midnight in Paris

9

The shape of water

10 While you where sleeping
Muziek (10)
Je hoort tien fragmenten uit bekende popnummers. Schrijf de naam van de artiest en de naam van het nummer op.
Beide goed is 1 punt.
1

Abba

Chiquitita

2

Doe Maar

Een nacht alleen

Cyndi Lauper

Girls just wanna have fun
A

3
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4

Jeff Wayne

Eve of war (war of the worlds)

5

Prince

When doves cry
Light it up

6

Major Lazer

7

Double Vision

8

The Beatles

A day in the Life

9

Billy Joel

Piano Man

10 The White Stripes

Knockin (on the back of your door)

Seven Nation Army

Stemmen (10)
Je hoort tien stemmen. Schrijf de naam van de persoon uit het fragment op.
1

Martine Bijl

2 Brabo neger
3 René Mioch
4 Marcel Brands
5 Bart de Graaf
6 Max Tailleur
7 Lil'Kleine
8 Meisje Djamila
9 Bram van der Vlugt
10 Dylan Haegens
Chiptunes (10)
Je hoort tien bekende nummers, maar dan in chiptunestijl. Noem de naam van het nummer (artiest dus niet).
2

Jumping Jack Flash
Witch Doctor

3

Bad Romance

4

Bliss

5

Geträumt

6

All Along the watchtower

7

Bolero

8

The ace of spades

9

Twilight Zone

1

A

10 The Hall of the Mountain king
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Geluiden (10)
Je hoort tien gevarieerde geluidsfragmenten. Beantwoord de bijbehorende vragen.
1 Wat is de naam van dit TV-programma? Andere tijden
2 Hoe noemen we deze vorm van zang? Scatten
3 Welke taal hoort u hier? Fins
4 Voor welk merk wordt hier reclame gemaakt? Heineken
5 Uit welk jaar stamt dit fragment? 1972
6 Welke vogel hoor je hier? Nachtegaal
7 Op welk sportveld in Waalwijk vindt dit interview plaats? KMHC Waalwijk
8 Welke klassieke game wordt hier gespeeld? Frogger
9 Uit welk boek wordt hier voorgelezen?

GVR (Grote Vriendelijke Reus)

10 Het geluid bij Q wordt geraden.

A

Wat is de naam van de dame die het geld wint? Tina
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VAN ALLES… (14)
1 	Welk Europees automerk ontwikkelt en experimenteert dit jaar met een ‘boevenwaarschuwing’ in zijn
navigatiesysteem?
Mercedes-Benz
Eerste streepjescode

2

Welke primeur had een pakje kauwgom in juni 1974?

3

Een gevaarlijk lijstje: de atoommachten anno 2019. Vul de ontbrekende gegevens in.
Aantal raketten

1

Land
Rusland

2

VS

6450

3

Frankrijk

300

4

China

280

5

Verenigd Koninkrijk

215

6

Pakistan

140

7

India

130

8

Israël

80

9

Noord-Korea

10-20

6850

4 	Enge beestjes die steken, zuigen of zich in je lichaam nestelen. Steeds meer teken bedreigen ons. De Zika-mug is
zelfs in Nederland gesignaleerd. En dan hebben we ook nog van die insecten die hun gif met een gemeen uitsteeksel
inspuiten. Hoe worden die laatste soort insecten officieel genoemd ?
Aculeaat of aculeate
5	In het jaar 1989 gebeurde er iets speciaals op 6 juli om precies 1 uur 23 minuten en 45 seconden na middernacht.
Welk bijzonder moment was dit?
De tijd en datm vormen een reeks: 01:23:45 6/7/89
6 	Colombia: handel in drugs, in wapens en mensen. Een vierde illegale activiteit is er snel in opkomst. Jaarlijks gaat er
op dit moment ongeveer 15 miljoen euro in om. Welke illegale handel wordt bedoeld?

A

Handel in exotische dieren
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7 	Alibaba komt eraan. Amazon en Bol.com volgen de ontwikkelingen met argusogen. In West-Europa komt een nieuw
distributiecentrum, waarvoor Luik, Beek en Weert in de picture zijn geweest. Het grootste distributiecentrum van het
bedrijf staat nog altijd in China zelf. Het is in aanbouw in Hongkong. Hoe groot is het, uitgedrukt in aantal voetbalvelden?
76
8 	De dakconstructie van Tilburg Centraal Station is tamelijk uniek. De naam van welk eetbaar product wordt gebruikt
voor deze constructie?
Kroepoek
9 	De Amerikanen zijn een beetje kwaad op de Turken. Wat wil het geval? In Ankara wordt momenteel een nieuwe
ambassade van de V.S. gebouwd. En juist nu willen de Turken de naam van de straat waaraan het gebouw komt te
liggen veranderen. Wat is de beoogde nieuwe naam?
Malcolm X-straat
10 Wat is op het gebied van alarmering de overeenkomst tussen 12 januari, 11 februari, 2 november en 1 december?
Alle data hebben 112 gemeenschappelijk

VAN ALLES OVER WOLLUK…(I) (10)
1

	 is de gebruikelijke naam voor het buurtje in het centrum waarvan de Canadese-, Engelse- en Poolsestraat deel
Wat
uitmaken?
Vredesbuurt

2

Hoeveel verschillende nationaliteiten wonen er per 1 januari 2019 in de gemeente Waalwijk?
Eén van de volgende getallen is het goede antwoord. 46 - 56 – 66 – 76 – 86 – 96

86

3

Hoeveel miljoen (afgerond getal graag) zet de gemeente Waalwijk in 2019 om? 145,alles tussen 140 en 150 is goed.

4

	 gemeente geeft geld uit aan: bestuur en ondersteuning - veiligheid - verkeer - economie – onderwijs De
sport&cultuur - sociaal domein - volksgezondheid&milieu - volkshuisvesting&ruimtelijke ordening.
Welk taakveld kost het meest?
Sociaal domein
Wie hoort in het volgende rijtje niet thuis?
Jan van Baardwijk – Bea de Jongste – Ad van Hamond - Jan van Dinther – Ramon van Bavel –
Richard Frodyma – Cissy de Bruijn – Will Lodenstijn Cissy de Bruijn

A

5
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6 	In 1824 verwoestte een enorme brand een aanzienlijk deel van de Grotestraat. Ongeveer van de tegenwoordige Hertog
Janstraat tot aan het Hoekeinde brandden 51 huizen af. Ook het gemeentehuis ging in vlammen op. Een provinciaal
bestuurder, en later Tweede Kamerlid, speelde een grote rol in de afwikkeling van deze ramp. Er is naar hem ook een
straat vernoemd. Over wie hebben we het hier?
Jan (Johannes ) Luyben

7 	In de jaren 90 van de vorige eeuw was er een zaalvoetbalcompetitie waaraan bijna heel zaalvoetballend Wolluk
	deelnam. De competitie was vernoemd naar een Mexicaans restaurant, gevestigd in de Grotestraat. Wat was de
naam van deze competitie?
Taco Cabana
8 	In Midden-Brabant werken negen gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samen in een samenwerkingsverband. Onder welke naam?
Midpoint (Brabant)
9 	Deze (vraag 8) gemeenten zijn o.a. Dongen, Goirle, Loon op zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk. Welke drie ontbreken
in deze opsomming?
Hilvarenbeek

en Heusden

en Gilze en Rijen

10 	Wethouder Dilek Odabasi-Seker is o.a. verantwoordelijk voor ons afvalbeheer. Vorig jaar omarmde ze een Rotterdams
idee over het beheer van afvalcontainers. Wat voerde ze in?
Kunstgras en nepbloemen leggen rondom afvalcontainers

VAN ALLES OVER WOLLUK…(II) (11)				
1

Uit welke kleuren bestaat de vlag van de gemeente Waalwijk? Rood, zwart, geel

2

Wat is de oudste vereniging in Wolluk (incl. Bork en Besoijen natuurlijk)? Ambrosiusgilde Waalwijk

3

Wat voor soort vereniging is OOG?

4

Welk wapen is rechtsonder zichtbaar op deze oude munt?
(Stads)wapen van Waalwijk

Toneel

A

Welke straatnaam in Wolluk is met deze munt verbonden?
van Brederodelaan
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5 	Unne Wollukse verwierf bekendheid als vertegenwoordiger van een man die in het buitenland ter dood was veroordeeld. Zelfs een brief van koningin Beatrix aan de regering van dit land hielp hem niet. Hoe heette deze Wollukse?
Guus van Bladel
6 	Na de vuurwerkramp in Enschede staan bedrijven met gevaarlijke stoffen onder verscherpt toezicht.
Waalwijk
	
heeft twee bedrijven die in dit opzicht in de hoogste categorie staan en daarom onder het gezag van de provincie in plaats van de gemeente vallen. Welke twee bedrijven zijn dit?
Stahl

en

DSM

7 	In 1993 fuseerde deze school uit ’t Heike met het Dr. Mollercollege. Kort daarna sloot de school zijn deuren en
verdween het gebouw uit het straatbeeld. Wat was de naam van deze school?
Michaël mavo
8

Op welk kruispunt kreeg Waalwijk zijn eerste VRI? Besoyensestraat-Westeinde-Grotestraat

9

Maak de volgende slagzin af: ‘het leven is fijn, drink………’? Sint Crispijn

10 Wat kost een setje afvalzakken voor plastic? Gratis

HOGE GEBOUWEN (12)
Acht foto’s van gebouwen in Europa. Noteer de cijfers van de vier gebouwen, waarvan de totale hoogte meer dan 800
meter is (het gaat om de hoogte van de constructie; masten en antennes e.d. tellen niet mee). Schrijf ook de namen van
de vier steden op, waar de betreffende vier gebouwen zich bevinden.

2

3

4

A

1
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Cijfer: 8

Stad: Moskou

(3)

Cijfer: 1

Stad: Malmö
Stad: Warschau

(3)

Stad: Ulm

(3)
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(3)

OVERKOEPELEND THEMA (10)
1

U2

2

A4

3

C1000

4

D66
A

Je treft tien foto’s aan, die één overkoepelend thema hebben. Zoek (als handvat voor jezelf) uit wélke noemer en de
antwoorden volgen daarna vanzelf. Wat zie je op de foto’s?
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5

G7

6

V8

7

F16

8

B100

9

Q65

10

N261

ONDERSCHEIDEND (6)

A

Wie in maatschappelijk opzicht bijzonder presteert maakt kans op een onderscheiding. Je kunt een lintje van de koning krijgen. Ze zijn er in verschillende soorten en maten: zo heb je in de Orde van Oranje-Nassau leden, ridders, officieren, enz.
Daarnaast heeft de gemeente Waalwijk zijn eigen decoratiestelsel. Er is een erespeld en een ereteken. Wie het ereteken
heeft ontvangen, mag zich rekenen tot de ereburgers van de stad.
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maar hebben alles goed

nagekeken

In 2018 is aan vier inwoners van de gemeente Waalwijk het ereteken uitgereikt. Welke vier?
Jan v Groos, Hans Brekelmans, Maarten vd Weijden, Rini v Bracht

3

Maar is er nog veel meer.
Welke Wollukse ontving vorig jaar uit handen van commissaris van de koning, Wim van de Donk, de Brabant Bokaal?
Gerard van Esch

4

Welke Wollukse kreeg vorig jaar de bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen omdat hij
iemand van de verdrinkingsdood redde?
Theo Frederiks

5

De
	 stichting Vrienden van de Oorlogsgraven der Geallieerden kent al vele jaren een prijs toe aan een jeugdig iemand
die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Welke Tachos-handballer ontving deze prijs vorig jaar?
Jochem Brouwer

VOUWEN (20)					

A

Pak een vel A4-papier en vouw het acht keer op zodat je een superklein bundeltje krijgt. Doe er een elastiekje om en stop
het met je teamnummer in een envelop. Lever dit om 23 uur in je kwistas mee in.
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STRATEN (7)
In de wijk Laageinde zijn de straten vernoemd naar historische staatslieden.
Over welke straten hebben we het hier?
1

1844-1903

Dr. Schaepmanlaan

2

1837-1924

Prof. de Savornin Lohmanpark

3

1869-1944

Dr. Colijnstraat

4

1836-1913

Bergansiusstraat

5

1874-1942

Dr. van Karnebeeklaan

6

1846-1919

Domela Nieuwenhuisstraat

7

1858-1931

Prof. Treubstraat

LOGO’S (10)
Hier zie je tien bedrijfslogo’s. Van welke bedrijven zijn ze?

2

5

7

3

4

6

8

9

10

1

Below

2

SG de Overlaat

3

Willem van Oranjecollege

4

ACW'66 (Atletiekclub Waalwijk)

5

(Contour) de Twern

6

Zwembad Olympia

7

De vrolijke noot

8

WSV'82(Wandelsport Vereniging WW)

9

Gymnia

10 Taekwondo Garuda

A

1
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KLEUR IN WOLLUK (10)
Zeg nooit dat Wolluk niet kleurrijk kan zijn. Waar zijn de foto’s genomen?
Tenzij anders vermeld noem je de bestemming van het pand.

2

3

4

Naber Plastics
Woonhuis in de Oisterwijkstraat

-straat

Kantoorpand Prisma Taxandriaweg

Teresiaschool

(voormalig)Slem

5

6

Villa Vlinderhof

7

Maxserv

A

1
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Buddharamatempel

ROC vd Linden
van Haren

ACHTTIEN PLUS (10)
1

	 januari 2018 onthulde de Amerikaanse krant The New York Times dat Stephanie Clifford in 2006 een seksaffaire zou
In
hebben gehad met Donald Trump.
Onder welke naam kennen wij Stephanie Clifford beter? Stormy Daniels

2

	Heel veel bekende filmtitels hebben een pornovariant. Eén van de allerbekendste parodieën is de pornovariant op de
Spielbergfilm Saving Private Ryan.
Wat is de naam van deze pornovariant? Shaving Ryan's Privates

3

	 het Hoogeinde, daar waar nu Chinees restaurant Dragon City is gevestigd, zat ooit een bar met een totaal andere
Op
‘menukaart’.
Wat was de naam van deze bar? San Francisco

4

	 noemen we een man die tegen betaling seksuele diensten verleent aan een vrouw of aan een andere man?
Hoe
Het woord wat we zoeken komt uit het Frans.
Gigolo

5

	 2018 kwam Hank in het nieuws omdat er een totaal naakte stripper in het dorpshuis aanwezig was.
In
Het was zeker niet de bedoeling dat de man helemaal naakt door het dorpshuis zou lopen.
Welk evenement, dat ook vaak in Waalwijk plaatsvindt, werd er die avond georganiseerd?
Diva Bingo

6

Wat is de optelsom van alle getallen op een roulettetafel? 666

7

	Hoe noemt men een gat in een muur of wand waardoor lichaamsdelen of voorwerpen worden gestoken
Glory Hole
A

met als doel er seks mee te hebben?
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8 	Patricia Paay begon vorig jaar een rechtszaak vanwege een plasseksvideo. Haar advocaat heeft een in dit verband
toepasselijke naam.
Hoe heet hij?

Peter Plasman

9 	Deze verzorgingsplaats in de gemeente Waalwijk kwam vaak in het nieuws omdat er veel ongeoorloofde seksuele
activiteiten plaatsvonden. Op enig moment stond er zelfs de caravan van Menno Büch om het een en ander op film
vast te leggen.
Wat is de naam van deze verzorgingsplaats?

Labbegat

10 Wat is de belangrijkste werkzame stof in cannabis?

THC

KAARTENHUIS (35)

A

In je quiztas tref je een stok kaarten aan. Maak een kaartenhuis van zoveel mogelijk kaarten op de manier van de
afbeelding rechtsboven. Maak er een foto van die je vanavond vóór 23 uur naar ons stuurt via www.wolluksekwis.nl.
Op de foto moet het logo van de Wollukse kwis goed zichtbaar zijn.
Wie meedoet, krijgt in ieder geval punten. (10)
De tien hoogste constructies, die de opdracht correct uitvoeren krijgen de rest.
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AH JANSEN (3)
Hoeveel afrekenpunten zijn er bij AH Jansen? 10
Op welke datum is AH Jansen dit jaar heropend als AH? 21 maart 2019
Voor hoeveel gratis artikelen kan er bij AH Jansen gespaard worden met Duppies?

12

VAN DEN ELSHOUT & DE BONT B.V. (15)

Van den Elshout & de Bont Waalwijk is een familiebedrijf geleid door de derde generatie. Ons bedrijf is actief in
de sector infra.
Wij zijn een gerenommeerd aannemingsbedrijf in de regio. Kenmerkend is de platte en duidelijke organisatie,
het traditionele vakmanschap met kennis van moderne technieken en huidige regelgeving, flexibiliteit en
betrouwbaarheid met inzet van eigen materieel en personeel.
Met de inzet van circa zeventig gemotiveerde en goed opgeleide vakmensen waaronder stratenmakers,
rioolspecialisten en een landmeter, een uitgebreid materieelpark, eigen onderhoudsdienst met eigen werkplaats
is de onderneming flexibel en maakt werk waarvan de kwaliteit gegarandeerd wordt.
Van den Elshout & de Bont Waalwijk heeft veel langdurige relaties waaraan veel waarde wordt gehecht.
Hoeveel kg weegt de put die onze kraan heeft opgetild (zie blz. 26)? (5)

1666 kg

Hoeveel ‘dikformaten’ zitten er in een m² straatwerk, zoals die in het centrum zijn verwerkt? (5) 71
Tijdens de herinrichting van de winkelpromenade van 2003-05 stuitten we bij toeval op een oude waterput. En
die ligt er nog altijd. Hierna volgen vier foto’s van het Raadhuisplein, zoals dit er enkele maanden geleden nog
uitzag. Welke foto geeft de locatie van deze waterput aan? (5)
C

A

Foto nr
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FOTO’S WORDENBINNEN ENKELE WEKEN DOOR VERDER AANGELEVERD
RESERVEER VOOR DEZE FOTO’S MAAR EEN HALVE PAGINA

PRO_INSTALL B.V. (17)

Pro_Install is ooit aan het Diererikhof begonnen.
Hoe vaak zijn we daarna verhuisd?

4

Waarvan is ons logo afgeleid? van de DOS prompt:>
In het kantoor van ons bedrijfspand zie je op de begane grond twee foto’s. Wie staan er op?
Even door het raam van het bedrijfspand gluren dus.
William Hewlett

(8)

David Packard

(7)

PULLES & PULLES CREATIEVE STUDIO’S (2)

Wat was het eerste, wereldberoemd geworden, sportieve kledingmerk dat we fotografeerden?
Leopard (Jucotex)

Wat was, historisch gezien, een logischer beroep geweest voor de heren Pulles, gezien het ambacht van hun
grootvader en overgrootvader, en waartoe zelfs pa Piet was opgeleid?						

A

Bakker
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VAN ROESSEL SLAGERIJ-TRAITEUR (5)

Welk jaartal staat op de originele eerste steen in de gevel van
Van Roessel? Deze steen is gelegd door Johan van Roessel.

1884

(2)

Vanaf welke datum mag Dennis van Dun zich officieel branche-erkende
meesterslager noemen, de hoogste titel binnen de slagersbranche in
Nederland?
Dag maand 15 maart jaar 2018

(3)

INGRAM MICRO

(2)
Op het grote Bol Fullfilment Centrum aan de Pakketweg in Wolluk staan prominent drie namen op de gevel bij
de ingang. Uiteraard zijn Ingram Micro en bol.com vertegenwoordigd.
Welke andere grote logistieke speler is de derde? Post.nl

Ingram Micro CLS Benelux heeft in het voorjaar van 2018 een langjarige huurovereenkomst gesloten met logistiek vastgoedontwikkelaar HVBM Vastgoed dat een groot distributiecentrum ontwikkelt op bedrijventerrein
Kraaiven in Tilburg.
Welk oer-Hollands bedrijf gaat Ingram vanaf deze locatie bedienen? De Bijenkorf

GASTRO CAFÉ ’T SPYKERKE (1)

Dit jaar bestaat Gastro Café ‘t Spykerke dertig jaar, maar op het raam staat ‘familietraditie sinds 1964’.
In welk café, waar ook de huidige eigenaar van ‘t Spykerke, Gert van Helvoirt, geboren is, is onze horecatraditie
ontstaan ?
Herberg 't Karrewiel

MONKEY TOWN WAALWIJK (2)
Over hoeveel glijbanen beschikt Monkey Town Waalwijk?

5

Wat waren de entreeprijzen van de peuterochtend, regulier entree en rittenkaart toen we begonnen in juli
2014?
Regulier entree € 7.00

Ritterkaart € 50.00

A

Peuterochtend € 4.50
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MASSERIA CESARINA CASTELLANA GROTTE ITALIË (1)

Noem twee rode wijnsoorten die uit de Italiaanse streek Puglia komen.
Twee van Negroamaro, Primitivo

en Malvasia Nera

BOUWMAN OPTIEK (5)
Hoeveel zonnebrillen hangen er zichtbaar in de winkel?

306

DE TELECOMMANAGER (1)

Tijdens welke edities (jaartallen) was Niels van der Pluijm voorzitter van De 80 van de Langstraat?
2015

en

2016

en 2017 en 2018

ST. AMBROSIUSGILDE BAARDWIJK (1)
In 2016 vierde het St. Ambrosiusgilde zijn hoeveeljarig bestaan? 225

100N SALARISADMINISTRATIE (1)

Hoe heet de regeling die verplicht is ingesteld per 1-1-2015 voor onbelaste vergoedingen?
Werkkostenregeling

PSYCHODIDACT (1)

Psychodidact werd in 2017 en 2018 uitgeroepen tot Beste opleider van Nederland.
In welke categorie won het in Waalwijk gevestigde opleidingsinstituut deze prijzen?
zorg en verzorging

AUTOBEDRIJF KLERX (1)

A

Sinds welk jaar is Autobedrijf Klerx een Bosch Car Service geworden? 2011
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VAN GORP UITVAARTZORG (VGU) (2)
Met liefde geregeld
Met liefde en persoonlijke aandacht regelt Van Gorp Uitvaartzorg een uitvaart
die past bij jouw wensen. Er is veel mogelijk: van eenvoudig en traditioneel
tot uitbundig en eigentijds.
Je wordt door ons ontzorgd bij het invullen van je wensen. Hierbij spreek je
altijd met een vaste uitvaartverzorger die jouw situatie
precies kent en overzicht aanbrengt in een hectische periode.
Hierbij is er ook aandacht voor de financiële kant van het afscheid, want betaalbaarheid is belangrijk.
Het vooraf regelen van de uitvaart kan rust bieden en houvast geven aan nabestaanden.
In onze afscheidskamers is het mogelijk om afscheid te nemen in een huiselijke sfeer, waarbij je altijd verzekerd
bent van een persoonlijke ontvangst.
Een goed afscheid markeert het begin van een nieuw tijdperk waarin je op een andere wijze verbonden bent
met je overleden dierbare. Ook hierbij bieden wij je steun.
VGU verzorgt begrafenissen en crematies. Hoe verhielden beide zich in 2018 tot elkaar?
A 1 begrafenis op 4 crematies
B 1 begrafenis op 3 crematies
C 1 begrafenis op 2 crematies
D 1 begrafenis op 1 crematie				

Letter

A

Noem één van de titels van de boeken die Lowie van Gorp heeft geschreven naar aanleiding van het overlijden
van een van zijn kinderen? Kanjer Guusje of We houden je vast

AANNEMERSBEDRIJF (1)

Ons aannemersbedrijf heeft als huisstijl de kleur groen en is gespecialiseerd in de vier disciplines:
Infra | Milieu | Sport | Groen?
Wie zijn we?

Aannemersbedrijf van Wijlen BV

HANS VAN MIERLO AUTOSCHADE

A

(10)
Hans van Mierlo Autoschade in Waalwijk is al meer dan 40 jaar
gespecialiseerd in autoschadeherstel. We zijn lid van het FOCWA
Eurogarantfonds. Onze 20 medewerkers zijn allrounders die u na een
aanrijding weer snel op weg helpen. Vakkundig wordt de schade hersteld
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aan elk merk en type auto. Met de juiste middelen binnen de afgesproken termijn. Wist u dat wij ook ruitschade
herstellen aan uw auto? Snel en vakkundig repareren we een ster in de voorruit of vervangen de ruit, tevens
dakramen.
Nieuws! Naast onze twee bestaande bedrijven in Udenhout en in Waalwijk, openen we in het voorjaar van 2019
een nieuwe vestiging in Oosterhout.

Maak een duidelijke foto van een bestaande deuk (minimaal 10 centimeter) in een auto en stuur die vóór 23 uur
via www.wolluksekwis.nl naar ons op. Om de grootte van de deuk te kunnen bepalen, maak je voor de foto
gebruik van een meetlint. Laat ook het logo, de sticker of de vlag van de Wollukse kwis zien. (5)
Let op: Iedereen wordt geacht de Nederlandse wetgeving te kennen en zich daarnaar te gedragen.
Los de rebus op. (5)

Rebus

Emiel werkt al 42 jaar bij Hans van Mierlo Autoschade

ALPHAA BOUWKOSTENREGISSEUR (1)

Voor welke Wollukse vereniging en met welke taak/functie zet ons bedrijf zich op vrijwillige basis in?
Vereniging Scouting AZG
Taak Bouwkostenadviseur nieuwbouw

SCHILDERSBEDRIJF JAN BAKKERS (1)
A

In welke Wollukse straat is ons bedrijf ooit begonnen? Antoniusstraat
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PROFIELFILM.NL (1)

We maken videoproducties in allerlei soorten en maten. Hoeveel stappen moeten worden doorlopen om van een idee tot
een mooie video te komen? 5 stappen

THEATER DE LEEST (3)
Welke term wordt niet in het theater gebruikt? Willem Jantje - Koperen Kees - Toontje Trek
Noem drie van de in totaal veertig artiesten die in de fototentoonstelling Schoenen in de Spotlight
(van fotograaf Luuk Aarts) zijn opgenomen.
Allerlei geweldige Nederlandse artiesten mochten voor de
teveel om op te noemen
Toontje Trek
en
en lens van LuuK Aarts verschijnen

KUNSTENCENTRUM WAALWIJK (1)

Kunstencentrum Waalwijk heeft verschillende muziekensembles. Een ervan is vernoemd naar een Frans gerecht, omdat
de samenstelling ervan heel divers is. Hoe heet dit ensemble?
Ratatouille

DRESZ INTERNATIONAL (2)

Hippe impuls-artikelen die je altijd doen verrassen, die vind je bij Dresz International.
Dresz is in 2006 bekend geworden met de rekbare boekenkaft en inmiddels een ster in de categorieën: telefoon & tablet
accessoires, schoolspullen, home & deco en reisaccessoires, onder de eigen merken Dresz® en Sundaze®, maar ook als
private label, te koop bij alle bekende groot-retail bedrijven én via de eigen webshop. Dit weekend hebben wij onze krachten gebundeld met familie en vrienden, en gaan ze met creatievelingen, sporters, slimme koppen, puzzelaars en echte
Wollukse meense, voor de winst van de Wollukse kwis. Kortom; we zijn échte superhelden en we zitten in de startblokken!
Super-Teamcaptain: Sabrina Bayens
Dresz International vindt het belangrijk om maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Zij zijn aangesloten bij een
organisatie die ernaar streeft om samen met leveranciers de
werkomstandigheden in fabrieken wereldwijd te verbeteren.
Wat is de naam van deze organisatie?
Amfori BSCI
Hoelang bestaat Dresz International in april 2019?

A

12,5 jaar
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DE MADS MUZIEK- EN DANSCENTRUM (1)
Hoeveel jaar bestaat M.I. Sound, het bedrijf achter De Mads? 25

PLUS STEPHAN VAN ENGELEN (4)

PLUS Stephan van Engelen is geen onbekende in onze mooie stad.
De supermarkt is betrokken bij tal van activiteiten in de omgeving,
zoals kinderboerderij ’t Erf, de speelbus, de voedselbank of Zanddonk United. Maar ook bij kleine activiteiten zoals de lichtjestocht,
biljartvereninging de Amstel,skate4air, huis van sinterklaas, tour de
ALS, HSV, de Zonnebloem, Wolluk-Stock, stichting jeugdland, Eikendonkloop en nog meer.
Veel producten in de schappen zijn streekproducten, zoals brood
van Hans van Beijnen, bier van St. Crispijn, diepvriesproducten van
Froster, de Udenhoutse Broeder of rundvlees uit Berkel-Enschot.
Ook staan we bekend om onze eigengemaakte producten zoals huzarensalade, worstenbrood, Rienky-broodjes en huisgemaakte filet americain.
Dit jaar bestaan ze al 5 jaar in Waalwijk. Dus er worden diverse leuke activiteiten georganiseerd zoals u van ons gewend
bent. Namens het hele team van Stephan wensen wij u heel veel plezier met de tweede editie van de Wollukse kwis.
Wat is de leeftijd van de oudste medewerker van PLUS Stephan van Engelen? 71 (Hans de Leeuw)
Hoeveel parkeerplaatsen liggen er direct voor de deur bij PLUS Stephan van Engelen? 21

(3)

HARRY DE LOUW HORECA (1)

Wat zijn de twee voornamen van de tweede generatie van Harry de Louw Horeca?
Piet

en Ad

DANSSTUDIO WAALWIJK

(2)
In welk jaar is Dansstudio Lizan overgenomen door de huidige eigenaren Rémi en Debbie Janssen? 2008

A

Welke sfeer past het beste bij het karakter van de Cha Cha Cha?
A Vurig en gepassioneerd
B Romantisch en zweverig
C Uitdagend en speels			
Letter C
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TAL GRAFISCHE VORMGEVING (2)

Lettertypes zijn heel erg belangrijk bij het vormgeven.
Als je kijkt naar het logo van Tal grafische vormgeving zie je dat er verschillende fonts zijn gebruikt.
In welke twee categorieën zijn deze fonts onder te verdelen? Geef de Nederlandse en Engelse benaming.
Categorie 1 – Nederlands Schreefloos

Engels Sans Serif

Categorie 2 – Nederlands Schreef

Engels Serif

PIANT STANZTECHNIEK (3)
Waar komt de naam Piant vandaan? Oprichters Piet en Anton
Wat zijn de drie hoofdactiviteiten van Piant en met hoeveel medewerkers wordt die uitgevoerd?
Hoofdactiviteiten Stansen

Snijden

Laseren

Aantal medewerkers 75

THE READ SHOP (1)

Van welke bekende schrijver verkopen we alleen bij The Read Shop in Wolluk gesigneerde boeken met een eventuele
persoonlijke boodschap?
Paul van Loon

EETCAFÉ CITY (4)

Welk gerecht staat het langst op onze kaart? VIP Kip
Hoeveel zitplaatsen heeft eetcafé City buiten? 112

(3)

BOUWBEDRIJF KLEIJNGELD (1)

A

Hoeveel jaar bestaat ons bedrijf? 100
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