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Beste Teams, 
 

Allereerst willen wij als organisatie jullie hartelijk bedanken voor jullie deelname aan de 

Stiphout Wiekent Quiz 2013  en de onvergetelijke avond die jullie ons daarmee hebben 

bezorgd. 

 

In bijgaand boekje treffen jullie de lang verwachte antwoorden aan op de vragen en 

opdrachten van de Stiphout Wiekent Quiz 2013. 

 

Jullie hebben er hard en met veel enthousiasme aan gewerkt om deze Quiz tot een goed 

einde te brengen en geprobeerd op alle vragen en opdrachten een antwoord te geven. Er 

is niet alleen hard gewerkt, maar ook het nodige plezier beleeft aan deze 1e editie van 

de Stiphout Wiekent Quiz. 

Ook wij als organisatie hebben de Quiz-avond als zeer geweldig ervaren en ook de vele 

positieve reacties nadien deden ons goed. Er is nog lang in Stiphout over deze Quiz 

nagepraat! 

 

Dit heeft ons als organisatie doen besluiten om ook in 2014 een Stiphout Wiekent Quiz 

te organiseren. 

De 2e editie zal plaats vinden op zaterdag 13 december 2014. 

Noteer deze datum alvast in jullie agenda en volg het nieuws op de website van de 

Stiphout Wiekent Quiz. 

 

 

De organisatie, 

Krejaklup Stippent 
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1. Natuur 

 
1. Waar op het noordelijk halfrond leeft deze pinguïn in de vrije 

natuur? 

 
     Nergens, alle pinguïnsoorten  leven alleen op het 

    zuidelijk  halfrond. 

   

2. Bloemen en planten fleuren het huis op en zorgen voor sfeer in huis. Hoe 

heten onderstaande kamerplanten? 

                      
      a        b     c 

               
                    d         e  

 

 

       a: Hawaiian Palm  /  Brighamia Insignis………………………………………… 

      b: Hertshoornvaarn  /  Platycerium Bifuncatum………………………… 

      c: Kaaps Viooltje  /  Saintpaulia……………………………………………………………… 

      d: Vrouwentongen  /  Sanseviera Trifasciata………………………………….. 

      e: Flamingoplant  /  Anthurium …………………………………………………………… 

 

3. Eind augustus van dit jaar werd er aangifte gedaan van een zeer opmerkelijke 

diefstal uit een bosrijke omgeving. Wat werd er gestolen en wie deed er 

aangifte? 

  
150 Tondelzwammen,  

boswachter Erik de Bruijn namens Staatsbosbeheer. 
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4. Tijdens de nationale vlindertelling, afgelopen zomer, werden er meer vlinders 

geteld dan ooit. 

      Toch gaat het met de vlinderstand nog steeds niet goed. Onderstaande  

      vlinders komen gelukkig nog vrij algemeen voor. Wie kent ze?  

      Zet achter onderstaande vlindersoorten de letter van het bijbehorende      

      plaatje; 

 

            
                a      b       c     d     e 

          
           f      g      h      i     j   

 

 1. Dagpauwoog …………c…………….. 6. Oranjetipje …………j………………. 

 2. Kleine Vos ……………f…………….. 7. Oranje Zandoogje …i ………… 

 3. Distelvlinder ………d……………… 8. Koninginnepage ……g…………….. 

 4. Koolwitje ……………h………………. 9. Hooibeestje …………e…………….. 

 5. Citroenvlinder ………b…………… 10. Boomblauwtje ……a…………… 

 

 

5. Stiphout is een “groen” dorp met veel natuur. Er staan mooie 

en karakteristieke bomen in ons dorp. Op de hoek Wevestraat 

/ Kloosterstraat staat zo’n boom. Eentje die voor zijn soort 

zelfs ‘dik’ genoemd mag worden. 

 

a. Wat is de omtrek van deze boom op 1½ meter hoogte? 4, 23 meter. 

(afwijkingen van 2 cm zijn goedgekeurd) 

b. Hoe oud is deze boom? (marge van 5 jaar is toegestaan)  68 jaar… 
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6. Vogels zijn graag geziene gasten in de tuin. Ze zorgen voor levendig- en 

vrolijkheid. Veel mensen zorgen goed voor onze gevleugelde vrienden en 

hangen nestkastjes voor ze op. Maar weten jullie wel dat elke vogelsoort zijn 

eigen model nestkastje heeft? 

      Bij welke vogelsoort horen onderstaande nestkastjes? 

 

         
      a        b       c   d            e 

 

 a: huiszwaluw……………………………………………………………………………………………….. 

b: koolmees…………………………………………………………………………………………………….. 

c: steenuil……………………………………………………………………………………………………….. 

d: torenvalk…………………………………………………………………………………………………….. 

e: winterkoning…………………………………………………………………………………………….. 

 

  

7. Jaarlijks worden er nog steeds nieuwe diersoorten ontdekt. Meestal gaat het 

om kleine dieren zoals insecten, amfibieën en vissen. Maar heel soms wordt er 

nog een “groot” onbekend dier ontdekt. Zo werd pas in 1992 onderstaand dier 

ontdekt. 

 

                 
 

 

a. Hoe heet dit dier? ……Saola of Aziatische eenhoorn………………….. 

b. Waar leeft dit dier ? …….in de valleien van de Annamite-

bergen tussen Vietnam en Laos    
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8. Zet onderstaande dieren op de juiste volgorde van snelheid die ze kunnen 

behalen. Begin met het langzaamste dier en eindig met het snelste dier. 

 

                                 
          a        b     c 

 

           
         d         e 

  

 Langzaamste:    c…schildpad………………………………………………. 

    …d luipaard.………………………………………………. 

             …b haas…………………………………………………………. 

   …e (thompson)gazelle.…………………………. 

 Snelste:         …a postduif……………………………………………………. 

 

  

 

9. Vogels zijn vrolijke dieren die je van ’s ochtends vroeg tot  

’s avonds laat kunt horen. Elke vogel  heeft zijn eigen 

kenmerkend geluid.  

Ga op de bijgeleverde CD-rom naar het mapje ‘vogelgeluiden’ en 

luister de 10 vogelgeluiden af.  

Zet achter elk geluid de naam van de juiste vogel.  

       Kies uit de volgende vogelsoorten; Houtduif, Groenling, Boomvalk,  
      Turkse Tortel, Kraai,  Ekster, Koolmees, Sijs, Vlaamse gaai en Huismus. 

 

Vogel 1. ……Ekster………………………………….. Vogel 6. ……Groenling……………………….. 

Vogel 2. ……Huismus………………………….. Vogel 7. ……Sijs……………………………………….. 

Vogel 3. ……Koolmees..……….………………..    Vogel 8. ………Vlaamse gaai…………….. 

Vogel 4. ……Houtduif……….…………………..    Vogel 9. ………Kraai……………………………….. 

Vogel 5. ……Turkse tortel.…………………..    Vogel 10. ………Boomvalk……………………. 
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10.  “Trouwe viervoeters…”; Ook regeringsleiders kunnen het niet altijd alleen 

      af en hebben soms de hulp nodig van hun trouwe viervoeter.  

      Maar wie hoort bij wie?  

      Hieronder staan vijf foto’s van (voormalige) regeringsleiders en vijf foto’s  

      van hun huisdieren. Welk huisdier hoort bij welke regeringsleider? Schrijf      

      ook de naam van het huisdier en de regeringsleider op. 

 

            
      a                 b                   c                 d                   e 

             
                          1                2                 3                  4       5 

 

 

Regeringsleider:   Huisdier:  

 a: …George Bush…………………………  …4 Barney / Bernard.…………….. 

b: …Julia Gillard (AUS)……….  ……3 Reuben………………………………….. 

c: …Vladimir Putin………………  ……1 Koni /Connie….…………………… 

d: …Stephen Harper (CAN)…  ……2 Stanley…………………………………….. 

e: …Barrack Obama………………  ……5 BO……………………………………….. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Koni_crop.jpg
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2. Hoe skôn is dè Stippent  
 

Hoe skôn is dè Stippent? Skôn! dat weten we als inwoners van Stiphout allemaal. 

Als inwoner van Stiphout weet je er ook de weg, maar ken je ook de straten? 

Daarom beginnen we deze categorie met enkele vragen over ‘Stippentse’ 

straten. 

 

1. Stippentse straten, je hebt ze in vele soorten en maten.  

Maar kennen we ze ook allemaal?   

a. Wat was vroeger de naam van de straat op de foto? 

b. Wanneer was Janssen schout van Stiphout? 

c. Hoe heet de kortste straat van Stiphout? 

d. Hoe gaat de straat heten waar de starterswoningen worden gebouwd?  

e. Waarna heet de Leemkuilenweg? 

 

a: ……Snapstraat of Croysestraat of Croyseweg………………………………………….. 

b: ……1651 - 1665……………………………………………………………………………………………….. 

c: ……Kornoelje…………………………………………………………………………………………………….. 

d: ……Swertpoellaan………………………………………………………………………………………………….. 

e: …… Naar de kuilen die ontstonden in de Vennen a.g.v. het 

winnen van leem voor het bakken van bakstenen in de 

Steenoven. 

 

2. Elk huis heeft zijn eigen nummer. Als je deze nummers in een straat bij 

elkaar optelt krijg je soms grote getallen. 

Wat is de som van alle huisnummers op Het Buske? 

 
              .........440........................................................................................... 

 

3. De Gasthuisstraat is misschien wel de langste straat van Stiphout.  

Ook deze straat wordt in het donker verlicht. Hoeveel lantaarnpalen zijn 

daarvoor nodig en staan er in de Gasthuisstraat? 

 
                     ..... 57 ....................................................................................................... 

 

4. Hoe ver is het vanaf dit punt naar kasteel 

Croy? 

                                             

     
                     ..........1,4 kilometer.......................................... 
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5. Welke spreuk staat er onder dit beeld? 

 
         In dit teken zult gij overwinnen.   . 

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

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

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

 

6. Stiphout is ook wel bekend als de St Trudo-parochie, met haar trotse   

St Trudokerk in het midden: 

         
   

  a. Wat voor type (bouwstijl) kerk is de St Trudokerk? 

b. Wie is de ‘bouwpastoor’ van de St Trudokerk? 

c. Wie is de architect en bouwmeester van de St Trudokerk? 

 d. Wanneer was de inzegening van de St Trudokerk? 

  e. Jo van Kessel is de laatste pastoor van de St Trudoparochie.  

               Van wanneer tot wanneer diende hij als pastoor de St Trudokerk? 

 

 a: ………Neogotische Kruisbasiliek………………………………………………………….. 

 b: ………Pastoor Henricus van de Ven………………………………………………….. 

 c: ………H.J. van Tulder uit Tilburg……………………………………………………….. 

 d: ………1884, inzegening 23 november 1884……………………………………. 

 e: ………1976 - 2006………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Net als elk ander dorp, had ook Stiphout vroeger haar eigen molen. Helaas is 

deze molen afgebroken en uit het dorpsbeeld verdwenen. 

 

a. Waar stond deze molen? Gerwenseweg, waar nu Bouwmaterialen 

Wouters  is gehuisvest  

        b. Wanneer is deze molen afgebroken? 1936/1937 onttakeld, restant 

  afgebroken in oktober 1998 
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8. In 1980 vierde Stiphout groots haar 825 jarig bestaan. Dit feest werd 

georganiseerd door de Stichting Stiphout 825. 

        Wie waren de bestuursleden van de Stichting Stiphout 825? 
       H.L. Lambregts (voorzitter) 

       HMF van Deursen (secretaris) 

       GWM Coolen (penningmeester) 

       PA van Oorschot (vice-voorzitter) 

       A Colen, GJTh Jansen, JFA de Kimpe, W van Oorschot,  

      JSM Ottenheijm,  JW van Rijswijk en JG van de Westerlo. 

 

9. Stiphout en spurrie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen wonder  

dat de carnavalsvereniging dan ook De Spurriezeiers heet. Een vereniging 

met een lange traditie, die inmiddels al 4 maal haar bestaansjubileum heeft 

gevierd. 

a. Wie waren de 4 Jubileumprinsen? 

b. Wie waren het laatste boerenbruidspaar? 

c. Wie won de 1e prijs ‘kleine groepen’ tijdens de optocht  in 2012? 

d. Hoeveel personen zijn er tot op heden voorzitter van  

  CV de Spurriezeiers geweest? 

  

  a: … Hans vd Westerlo  1975, Harrie Prick 1986,               

     Huib Raijmakers 1997, John Colen 2008 

  b: … Ans en Wim Rijkers in 2008 

  c: …… De Krejaklup 

 d: ………11…incl J Thijssen )………………….  

 

 

10. Stiphout kent vele verenigingen, jonge en oude. 

        Wat is de oprichtingsdatum van de volgende Stiphoutse verenigingen? 

 VV Stiphout Vooruit   4 juli 1935 (6 juli is ook goed gerekend) 

 CV De Spurriezeiers  28 februari 1964 

 TC Stiphout  12 juni 1987 

 St Antoniusgilde  De exacte oprichtingsdatum van het Sint 

Antoniusgilde Stiphout is niet bekend. Wel is bekend dat in 

1510 in de kerk van Stiphout een Sint-Antoniusaltaar aan het 

Sacramentsaltaar werd toegevoegd. Het gilde heeft dus al 

bestaan voordat het officieel erkend werd. Het gilde beschikt 

wel over een Caert van St. Antonis Gild of Schutterij te Stiphout 

dd 16 october 1711. 

 PDV Stiphout  16 october 1975 

 

  

 

http://www.antoniusgilde.nl/
http://www.antoniusgilde.nl/
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11. Klompenmaker is een uitstervend beroep. Vroeger was er 

in elk dorp wel één te vinden. Zo ook in Stiphout. 

In Stiphout werkten in de jaren zestig van de vorige 

eeuw zelfs 2 klompenmakers. Wie waren dat? 
 

           ...Martinus van Bree en Wim van Bree................ 

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

 

12. Ûn echte Stippentse die sprîkt dialect. Of zijn we het verleert? 

       Wat betekenen de volgende woorden uit het “Stippents” alfabet? 

 Apprensie make, opschieten 

 Blèùk, klompen 

 Canidasse, (canada)populieren waaruit klompen werden gemaakt vanwege het 

zachte hout 

 Dèèrum, darm 

 Erpul skelle, aardappelen schillen 

 Fielefaawe, zeikerig of flauw doen 

 Gesneeje, vleeswaren als broodbeleg 

 Heit, warm, vurig 

 Int, eend 

 Jung, ui(en) 

 Klouwte, dingen niet goed aanpakken 

 Laang skeuf, lange en dunne vrouw 

 Mulderhèèg, beukenhaag 

 Naaw, precies, kieskeurig 

 Onjeklonje, eau de cologne, parfum 

 Poist, wortel of knoest van een boom 

 Rawazzie, puinhoop, chaos 

 Skottelslet, vaatdoek 

 Tenge, aan het einde 

 Urnèève, ernaast 

 Vràànd, de Warande 

 Wegeskeet, puistje onder het ooglid, vaak ook strontje genoemd. 

 Zibbedeeske, suliig vrouwtje 

 Helaas zijn er geen woorden die beginnen met de letters Q, X en Y. 
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13. Niet alleen woorden maar ook spreekwoorden en gezegden bestaan er in het      

     dialect. Wat betekenen de volgende spreekwoorden en gezegden; 

a. Aaige is gin vodje   

b. Dè is me unne neteknijper  

c. Erpel mi skrûwsaus en unne herring an de lamp  

d. Krui-jt ie al mest dur de port?   

e. Wie zun eige bewaart, bewaart gin rotte appel.  

 

1. Aaige is gin vodje  Niets betekent meer dan je eigen familie 

2. Dè is me unne neteknijper Geen gemakkelijk iemand 

3. Erpel mi skrûwsaus en unne herring an de lamp Een armoedige maaltijd 

4. Krui-jt ie al mest dur de port?  Heeft de pasgeboren baby al gepoept? 

5. Wie zun eige bewaart, bewaart gin rotte appel. Gezond leven, betekent 

gezond blijven. 

  

14. Wat is de bijnaam van deze “Stippentse mens”  

      uit de jaren dertig van de vorige eeuw?  

          

 

  …………De heer Henrath,  

bijnaam “De Slijper”………… 

   

 

 

 

15. Stiphout kent 2 knooppunten binnen het landelijke Fietsknooppunten   

      Netwerk. Namelijk de knooppunten 61 en 62.  

      Waar in Stiphout liggen deze knooppunten? 

 

        
 

61 Oude Torenstraat 

62 Molenven / C.A.V.-weg 
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16. Café Zaal ’t Aambeeld is dit jaar de thuisbasis van de Stiphout Wiekent  

      Quiz. Wanneer is Café Zaal ’t Aambeeld vol?  

 

      …… Bij 450 personen, zie vol = vol –sticker  
 

 

17. Wie Stiphout zegt, die zegt D’n Auwe Tôrre! 

         Vul onderstaande jaartallen in op de open plekken in onderstaande tekst. 

         1823, 1973, 1968, 1884, 1984, 1931 (let op! één jaartal is niet van  

         toepassing): 

 

  De Ouwe Toren die in …1884………… werd getroffen door een blikseminslag, 

  staat vanaf het jaar …1931…… op de monumentenlijst. In …1823…. besloot 

  men de oude kerk af te breken, waarna enkel de toren bleef staan. In het 

  jaar …1973… begon men met de restauratie van de toren. Het oude  

  uurwerk uit een afgebroken kerk uit Helmond kreeg in …1984…… een  

  nieuwe plek in de Ouwe Toren. 

  1968 komt niet voor 

 

18. De Krejaklup is een vriendengroep die het leuk vindt om “creatief” voor    

     Stiphout bezig te zijn. 

 a. Hoe heten de leden van de Krejaklup? (let op de juiste spelling!) 

 b. Welke activiteit organiseerden zij als eerste? 

  

 a: … Eric Matthijsse, Dirk Ceelen, Rob Majoor, Mark van Bree, 

    Marc de Wit, Johan Martens, Christ Verwijmeren 

 b: …Wensboom en/of kerststukjes maken…………………………………….. 

 

 

19. In samenwerking met café ’t Aambeeld en  

     De Badroaven organiseert de Krejaklup          

     jaarlijks het Stiphout Beach Volley Event.   

     Afgelopen jaar alweer voor de 6e keer. 

        Dit succesvolle event moet ieder jaar teams  

                  teleurstellen omdat de inschrijvingen vol zijn. Helaas is er geen ruimte voor  

                  meer volleybalvelden. Hoewel sommigen dat wel zouden willen. 

         Hoe groot is de ruimte, in m2, die de organisatie van het Stiphout Beach 

        Volley Event ter beschikking heeft om volleybalvelden aan te leggen? 

 

 

        ……Goedgerekend is 705 - 715……… m2 
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20. Zoek de 10 verschillen op deze 2 foto’s van het poortgebouw van  

      Kasteel Croy; Omcirkel de verschillen, te grote cirkels worden fout gerekend! 

+ 
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Foto’s van het poortgebouw van kasteel Croy met 7 verschillen; 

1. Raampje (links boven) 

2. Punt weg (bovenop) 

3. Bloembak weg 

4. Voetbal op de brug 

5. Dakraam weg 

6. Op de zwarte deur, wit plaatje weg 

7. Streep in het midden erbij 

8. Kanteel weg 

9. Schoorsteen weg 

10. rietpluim 
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3. Sport en spel 
 

1. Ieder jaar worden er vele soorten kampioenschappen georganiseerd.  

Zo vindt er ieder jaar op de grens van Brabant en Limburg een heus 

wereldkampioenschap plaats. 

Welk wereldkampioenschap is dat?    

 

      ……WK Bokkenollen in Griendtsveen 12/13 oktober 2013…………. 

 

 

2. Tijdens de lange winteravonden is het altijd gezellig om 

samen met familie of vrienden een gezelschapsspel te spelen. 

 ‘Mens erger je niet’ is zo’n spel wat voor “gezellige” uurtjes 

kan zorgen. 

Hoeveel keer moet je minimaal gooien om alle pionnen van 1 

speler het ‘thuisvak’ te laten bereiken?  

    

 

………………33………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3. Ook de Nederlandse sportdames staan hun “mannetje”. Maar weten we ook 

wie ze zijn? 

Wie zijn de onderstaande sportsters en welke sport beoefenen zij? 

 

     
      a                 b          c    d      e 

   
 A Mady Tims, korfbal 

 B Marrit Leenstra, schaatsen 

 C Sanne Keizer, beachvolley 

 D Sanne van Paasen, wielrennen / cross 

 E Wendy Vuik, skispringen 
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4. Ook Stiphout kent kampioenen in de meest uiteenlopende sporten. 

       Welk Stiphouts duo was in 1998 Nationaal kampioen Vitesse? 

 

………Ad en Willem Vermulst, duivensport……………………………………………………. 

 

 

5. Elke sport kent zijn eigen spelregels en termen. Zet de onderstaande 

sporttermen bij de juiste sport; 

Batten, Tack, Outfielder, Afsprong, Partuur, Birdie, Recovery-step, Lob, 
Overgang, Twin-tip; 
 

Sport:   Sportterm:                                  

Kaatsen   Partuur = ploeg van 3 personen 

Dressuur   overgang = tempowisseling 

Cricket   batten = slaan 

Kitesurfen   twintip = kiteboard 

Fierljeppen   afsprong 

Tennis    lob = lang en hoog geslagen bal 

Badminton   recovery-step = kleine stap terug met uitvalbeen 

Polo    Tack = alle uitrusting op het paard 

Honkbal   outfielder = positie van een speler 

Golf    Birdie =1 slag onder par 

 

 

 

6. Stiphout Vooruit is onze voetbaltrots. In Helmond hebben 

ze Helmond Sport. 

Welke (ex-) spelers van Helmond Sport hebben ooit in het 

Nederlands Elftal gespeeld? 

 
     Juul Ellerman, Rene vd Kerkhof, Berry van Aerle, Wim 

Rijsbergen, John de Wolf, Harry Lubse, Marc van Hintem, Co Prins, 

Fons van Wissen, Peter Kemper 
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7. American Football is een in Nederland vrij onbekende sport. In de USA is het 

echter sport nummer 1. Welke American Footballclub hoort bij onderstaande 

emblemen? 

 

  
              a                           b                     c                        d                         e 

 
 A Cleveland Browns 

 B Miami Dolphins 

 C New York Giants 

 D San Francisco 49ers 

 E Washington Redskins 

 

 

8. In februari 2014 vinden in Sotsji de Olympische Winterspelen plaats. 

Nederland is erg succesvol op de Olympische Winterspelen. In totaal 

behaalden “we” al 86 medailles.. De meeste medailles werden bij het 

langebaan schaatsen gewonnen, maar ook in enkele andere disciplines 

veroverden “we” een medaille. 

Welke disciplines zijn dat? In welk jaar? Wie was de sporter? Wat was de 

kleur van de medaille? 

 

  Discipline:  Jaar:  Sporter:   Medaille: 

 
  Kunstrijden 1960 Sjouke Dijkstra  zilver 

  Kunstrijden 1964 Sjouke Dijkstra  goud 

  Kunstrijden 1976 Dianne de Leeuw zilver 

  Snowboarden 2010 Nicolien Sauerbreij goud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 

Pagina 19 van 49 
 

9. Als we het over de “Rode Duivels” hebben, spreken we van het nationale 

voetbalelftal van België. “Die Mannschaft” komt uit Duitsland en Nederland 

heeft als bijnaam “Oranje”.  

Wat is de bijnaam van onderstaande nationale elftallen? 

    

       

 Argentinië, Albicelestes 

 Australië, Soccoroos 

 Ghana, The Black Stars 

 Portugal, Seleccão das Quinas 

 Wales, Dreigiau 

 

 

 

 

10. Een schaakprobleem: Wit geeft mat in 2 

zetten. Welke 2 zetten zijn dat?  

 
             

               Oplossing: 1 Pc6, d1D 2 Pc7, mat 
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4. Reis om de Wereld in 10 vragen 

 
1. Welk feest wordt hier gevierd en ter ere van wie/wat? 

                             

 

Het Holifeest, Holi-Phagwa of Phagwa, Phagawa, Phaguaa s een 

Hindoeïstisch feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd 

wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van 

de overwinning van het goede op het kwade en een 

Nieuwjaarsfeest.  

2. Uit hoeveel letters bestaat de langste plaatsnaam ter wereld? Schrijf deze 

naam voluit op.  

 
168 letters 

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara 

Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom 

Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit 

Sakkathattiya Witsanukam Prasit 

 

3. Net als de Nederlandse vlag bestaan meer nationale vlaggen uit 3 horizontale 

balken. 

Bij welke landen horen onderstaande vlaggen? 

 

        
               a                   b                   c                    d                  e          

 
A Sierra Leone 

B Litouwen 

C Jemen 

D Bolivia 

E Armenie 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hindoe%C3%AFsme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lente
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwjaar
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bangkok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bangkok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bangkok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bangkok
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4. Waar ligt “het tuinpad van mijn vader”? 

 
In Deurne, het pad naast het ouderlijk huis van Friso Wiegersma 

partner van Wim Sonneveld. Uit het lied ‘Het Dorp’ van Wim 

Sonneveld. 

 
5. Op 10 september j.l. meerde een Chinees vrachtschip 

af in de Rotterdamse haven. De belangstelling voor dit 

schip was groot. Waarom was dat?  

 
Het vrachtschip is via een noordelijke handelsroute gevaren via de 

Noordelijke Ijszee. Dat is een tijdwinst van 2 weken of te wel 

11.500km 

 

6. In welke plaats bevindt zich de bar waar de volgende cocktails worden  

geschonken?: 

     -Blue Dress 
     -A Question of Time 
     -Enjoy the silence 

                Naar wie/wat is deze Bar vernoemd?  
 

  Bar bevindt zich in de Estse hoofdstad Talinn, heet de DM-bar 

en is vernoemd naar de Britse band Depeche Mode.  

  

7. Op onderstaande foto zie je een hoofdstad. Welke hoofdstad is dit? 

 

    
 

   
 …Londen……………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Nog enkele weken te gaan en we vieren weer Oud en 

Nieuw met oliebollen, champagne en vuurwerk. 

a. In welk land ter wereld wordt als eerste Nieuwjaar 

gevierd? En in welk land het laatst? 

b. In welke land(en) viert men Oud en Nieuw door om 

middernacht op de slagen van de klok twaalf druiven te 

eten?  

 

a: ……Samoa en Amerikaans Samoa………………………………….. 

 

b: ……Spanje en Argentinie………………………………………………………….. 

 

 
9. Elk land kent zijn eigen traditionele klederdrachten. 

Zet de juiste klederdracht bij het juiste land; 

 

                
      a       b         c          d         e 

  

1. Oostenrijk  …………e……………. 

   2. Noorwegen  …………c……………. 

   3. Tsjechië  …………a……………. 

  4. Lapland  …………b……………. 

   5. Denemarken …………d……………. 
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10. Vliegen is één van de vele manieren om de wereld rond te reizen. Reizigers 

kunnen uit veel vliegmaatschappijen kiezen. Elke maatschappij heeft zijn 

eigen logo. Zet achter onderstaande staartlogo’s van welke vliegmaatschappij 

ze zijn en wat het land van herkomst is. 

 

    Vliegmaatschappij:  Land van herkomst: 

      ……Aerlingus Ierland……………………………………………………………… 

      ……Qantas Australie………………………………………………………………… 

      ……Sabena / Bruxells airlines   Belgie………………………… 

      ……South Africa Airlines Zuid-Afrika……………………………………… 

      ……AirJamaica Jamaica …………………………………………… 
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5. Hersenkrakers, puzzels en raadsels 
Alsof de hersenen nog niet genoeg gepijnigd zijn, volgen hier de echte 

hersenkrakers! 

 

1. Het is wel in een jaar, maar niet in een eeuw. Steeds in een maand, maar nooit 

in de week. Wel in een dag, maar niet in een uur. Wat is dat? 

………de letter a …………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Een jacht ligt aangemeerd in de haven. Aan de 

boot hangt een laddertje van 2 meter lengte 

met om de 20 cm een sport. Als het eb is, 

steken er 7 sporten uit het water. Bij vloed 

stijgt het water met 1 meter, hoeveel sporten 

zijn er dan nog zichtbaar? 

 

…… Ook 7: als het water stijgt, stijgt de boot namelijk ook. 

 

3. SUDOKU 

Los de navolgende SUDOKU puzzel op: 

 
 

   

4.   A    B    C    D    E    F    G    H 

       Welke letter is de tweede letter links van de letter  

      onmiddellijk rechts van de tweede letter rechts van de letter 

        onmiddellijk rechts van de letter die vier letters links staat 

       van de letter onmiddellijk rechts van de letter E?  

 

     ……………………D ………………………………………………………………………………………………………………  
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5. In diverse Amerikaanse casino’s hoor je regelmatig 

“come on SEVEN”. Dit is een spel waarbij je met 2 

dobbelstenen het getal zeven moet gooien om te winnen.  

Wat is de kans dat je het getal 7 gooit als je een rode en een 

blauwe dobbelsteen hebt? 

 

     ……… Dit zijn de combinaties: [1,6], [2,5] , [3,4] ,[4,3], [5,2] 

en [6,1], dus in totaal  6. De kans is dus 6/36 = 1/6. De kleur 

van de dobbelstenen is daarbij niet van belang! 

 

 

6. Wie eind oktober / begin november vanuit de Hortsedijk en Schootense 

Dreef Stiphout kwam binnenrijden, heeft ze waarschijnlijk wel zien hangen. 

Raadselachtige gekleurde gieters, opgehangen tussen de bomen.  

 

                 
 

Menigeen zal zich afgevraagd hebben waarom dat ze daar hingen. Was het 

kunst of had het een andere reden? Maar dat is niet onze vraag. Onze vraag 

is; Hoeveel gekleurde gieters hingen er tussen de bomen op de hoek 

Schootense Dreef / Hortsedijk?  

 

……………………65…………….. gieters. 

 

7. In het jaar 1978 gebeurde er op zes mei om precies 34 minuten na twaalf iets 

bijzonders? Wat was dat? 

 
…… Het was op dat tijdstip precies 12:34 op de datum 5-6-78. 

Oftewel 12345678, een uniek cijferpatroon in de geschiedenis. 
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8. Hoeveel minuten is het voor 12, als het op dat tijdstip een 

uur geleden drie maal zoveel minuten over 8 was? 

 

………………45 minuten ……………………………………………………………… 

 

9. Streekwinkel Croy verkoopt o.a. de soorten appel Elstar en Goudreinet. Er 

gaan 5 appels in een kilo Elstar en er gaan 4 appels in een kilo Goudreinetten. 

De afzet van beide soorten is gelijk. 

Verkoopprijs per kilo Elstar is € 3,-- 

Verkoopprijs per kilo Goudreinet is € 4,-- 

Variabele productie- en verkoopkosten per kilo zijn; 

Elstar € 0,60 en Goudreinet € 0,80. 

Vaste koste zijn jaarlijks € 28.000,--  

Bereken hoeveel appels Elstar en Goudreinet er worden 

verkocht bij een break-even-afzet:  
 Vaste kosten delen door gemiddelde verkoopprij 

 minus  gemiddelde variabele kosten. Uitkomst € 28.000 / (3.50 – 

 0.700 = 10.000kg = break even afzet totaal. Break-even-omzet: 

 Afzet is gelijk Elstar 5.000 kg en Goudreinet 5.000 kg  

 Aantal appels: Elstar 5.000 x 5 = 25.000 appels / Goudreinet 5.000 x 

 4 = 20.000  appels. Totaal aantal appels 45.000 appels. 

 

10. Wat is de som van alle kilometers op dit wegbewijzeringsbord wat ergens in 

Stiphout staat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…6+12)*2+9750+13265+1523+2212+2+3=26791. Bord staat aan 

de  Gerwenseweg. Let op! op achterkant staan buitenlandse 

steden. 
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6. Wetenschap en techniek 
 

1. Iedereen die wel eens met een computer werkt, kent deze toetsencombinatie.

 
Waarom werd deze toetsencombinatie, die de computer opnieuw opstart, 

uitgevonden? Wie heeft hem uitgevonden / geprogrammeerd? 

 
Werd uitgevonden omdat de eerste versies van Windows steeds 

vastliepen. 

Uitvinder is IBM-programmeur David Bradley, Bill gates wilde 

eigenlijk maar 1 toets voor het rebooten. 

 

2. Ruimtevaart is een wetenschap die steeds commerciëler wordt.  

De eerste ruimtetoeristen zijn inmiddels al de ruimte in geweest. 

a. Wie was de 1e ruimtetoerist?  

b. Vorig jaar kocht een Helmondse tiener ook een ruimtereis. Hoe heet hij? 

 

a. …Dennis Tito uit de USA…………………………………………………………………………………… 

b. …Rowan Hellings…………………………………………………………………………………… 

 

 

3. In de wetenschap en techniek heb je vele soorten 

meetinstrumenten.  

Welke meetinstrument staat hiernaast op de foto 

afgebeeld? 

 

… Kegel van Abraham, een gestandaardiseerd apparaat voor 

het bepalen van de consistentie (verwerkbaarheid) van betonspecie 

 

4. Een sportwagen is een technisch vernuft met veel vermogen. Wat is de 

topsnelheid van onderstaande sportwagen? 

 

 
Auto is een  De Tomaso 

Pantera GT5. Topsnelheid 

van deze wagen is 

……250 - 260… KM/pu 
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5. Waarvoor dienen de 2 gaatjes aan de bovenkant van de 

USB-connector? 

 

… Om zich vast te klikken in de usb-poort en 

daarmee de connector vast te houden 

 

 

6. Het weer is een wetenschap waar iedereen verstand van 

heeft. Na een lange koude winter, konden we het 

afgelopen jaar toch nog genieten van een mooie en warme 

zomer. 

 

a. Wat was afgelopen zomer de hoogst gemeten temperatuur en waar?  

 

……36,9 graden Arcen……………………………………………………………………….. 

 

b. Waar viel tijdens de zomer de meeste regen op 1 dag? 

      

     ……Zweelo Drenthe 20 juni 90 mm……………………………………………….. 

 

 

 

7. Drijvend hout: hout drijft niet zo maar, daar zit een natuurkundige wet 

achter. 

 

a. Hoe heet de natuurkundige wet welke op onderstaand plaatje wordt 

afgebeeld?  

 

…… De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas 

ondervindt is even groot als het gewicht van de verplaatste 

vloeistof of gas. De wet van Archimedes 

 

 

 
 

 

b. Welke beroemde uitspraak is aan deze wet verbonden? …Eureka 
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8. De Nobelprijs is een jaarlijkse prijs voor wetenschappelijke onderzoekers die 

een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het gebied van de 

natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, aan auteurs die belangrijke bijdragen 

hebben geleverd aan de literatuur en voor personen of organisaties die 

belangrijk hebben bijgedragen aan bevordering van de vrede. De prijs werd 

ingesteld in 1895 in het testament van Alfred Nobel, en in 1901 na zijn 

overlijden voor het eerst uitgereikt. 

Wie zijn onderstaande Nobelprijswinnaars en welk Nobelprijs kregen ze? 

 

      
      a                       b          c          d                    e 

 
a: MoYan, literatuur, china 

b: Andre Geim, natuurkunde, Nederland 

c:  Ellen Johnson Sirleaf, Vrede, Liberia 

d: Kofi Annan, Vrede, Ghana 

e: Gerard ’t Hooft, natuurkunde Nederland 

 

9. Tweejaarlijks wordt er in een race georganiseerd voor zonnewagens, auto’s 

die rijden op zonne-energie. Dit jaar is de twaalfde editie verreden. 

a. Hoe heet deze race? 

b. Wat is de af te leggen afstand? 

c. Wie was de allereerste winnaar? 

d. Hoe vaak heeft een Nederlandse wagen gewonnen? 

e. Wat is de hoogst behaalde gemiddelde snelheid ooit? 

 

 
  a. World Solar Challenge 

      b. 3.021 km; Darwin, Katherine, Dunmarra, Tennant Creek, 

  Alice Springs, Cadney Homestead, Glendambo, Port Augusta, 

  Adelaide 

  c. 1987,  Sunraycer, General Motors, USA 

  d. 5x, 2001 - 2003 - 2005 – 2007-2013, Nuna Solarteam TU 

  Delft 

  e. 102.8 in 2005 Nuna Solarteam TU Delft 
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10. Beantwoord onderstaande wetenschappelijke meerkeuzevragen, kruis het 

juiste antwoord aan. Per vraag is slechts één antwoord mogelijk: 

 

Wat gebeurde er met het lichaam van André Kuipers in het ruimtestation 

ISS? 

O  André kreeg dikkere benen en een dikker hoofd 

O  André kreeg dunnere benen en een dunner hoofd 

X  André kreeg dunnere benen en een dikker hoofd 

 

Waar zag André Kuijpers vallende sterren, toen hij in het ruimtestation ISS 

was? 

X  Onder hem 

O  Naast hem 

O  Boven hem 

 

Wat gebeurt er als je een magneet in tweeën deelt?  

O  Je houdt een losse noordpool en een zuidpool over 

O  De beide helften verliezen hun magnetische kracht 

X  Je krijgt twee nieuwe magneten 

 

Hoe kun je een zandkasteel onder water maken? 

O  Met zand dat goed water opneemt 

X  Met zand dat water afstoot 

O  Dat kan helemaal niet 

 

Waarom kun je, vanuit een vliegtuig gezien, een regenboog zien die rond is als 

een cirkel? 

X  De horizon zit niet in de weg 

O  Door de ijskristallen in de lucht wordt de boog rond 

O  Door reflecties van de aluminium vleugels wordt de boog rond 
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7. Geheime opdracht 
  
 Theorie-examen Verkeer. 

 De antwoorden op de geheime opdracht zijn niet in dit boekje 

 verwerkt. 

 

8. Weet jij het? 
 

1. Proost ………………… ! Trappistenbieren zijn de koningen onder de 

bieren. Maar niet elke trappist is een “echte” trappist. Wat zijn 

de namen van de Trappistenmerken die aan de regels van de 

Internationale Vereniging Trappist voldoen en het logo ‘authentic 

trappist product’ mogen voeren? 

 

…Achel, Orval, Westmalle, Chimay, Rochefort, Westvleteren,       

Engelszell, De Kievit, La Trappe, Spencer 

 

2. De ballonnenwedstrijd met Koninginnedag is een 

jaarlijks terugkerende Stiphoutse traditie waar veel 

kinderen aan deelnemen. De uitslag van de 

ballonnenwedstrijd tijdens Koninginnedag 2011 was 

uniek. Er waren namelijk 2 winnaars met dezelfde 

afstand. 

Wie waren de 2 winnaars en wat was de afgelegde afstand? 

 

…… Jason en Sophie, de afgelegde afstand was 138,8 km  

 

3. Wie of wat is er te vinden op de volgende coördinaten? Beantwoord de vraag 

achter het coördinaat; 

  Coördinaat:   Vraag: 

  51°29'26"N, 5°36'48"O a. Welk gebouw staat hier?  

  51°29'28"N, 5°37'35"O b. Wat is de naam van dit huis?  

  51°28'59"N, 5°36'11"O c. Welke club is hier gehuisvest?  

  51°29'15"N, 5°37'16"O d. Welk monument is dit?  

51°33'16"N, 5°26'41"O e. Hoeveel kruisverbanden heeft dit bouwsel? 

 

a: …Oude Toren…………………………………………………………………………………… 

b: …Landhuis Eenselaar……………………………………………………………………… 

c: …HAC………………………………………………………………………………………………… 

d: …Oorlogsmonument……………………………………………………………………… 

e: …(Coördinaat was fout, antwoord is voor elk team goed 

 geteld) 
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4. Welk woord wordt hier uitgebeeld met behulp van het Nederlandse 

handalfabet? 

   
 

………dorpskwiz…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. In attractiepark ‘de Efteling’ heb je 

verschillende attracties, waarvan ‘Carnaval 

Festival’ er één van is. In deze attractie 

komen de bezoekers langs en door 

verschillende ruimtes, waarin vele culturen 

en volken uitgebeeld worden met poppen.  

a. Hoeveel landen bezoek je tijdens de rondrit in deze attractie?  

b. Hoe heet het kikkerkoor wat je tegenkomt tijdens de rondrit?  

 

a: …15………………………………………………………………………………………………………… 

b: …Harmony de Kwakers……………………………………………………………………… 

 

6. Veel mensen vinden zoetbeleg op de boterham heerlijk. Welk zoet 

broodbeleg eten de mensen dan zoal? Geef bij onderstaande 

streepjescodes aan om welk zoet broodbeleg het gaat. 

        

     a                           b                           c 

                 
              d                               e     

   

a: …Calve Pindakaas…………………………………………………………………………… 

b: …De Ruijter fruithagel  ……………………………………………………………… 

c: …Melvita honing…………………………………………………………………………… 

d: …Nutella hazelnootpasta…………………………………………………………… 

e: …Venz hagelslag………………………………………………………………………………   
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7. Bij wie doet Robijn thuis de was?  

 

 

 
       ……Bram Moszkowicz / Jurgen Rayman, / Irene Moors / en vele 

      nadere  bekende nederlanders…………………………... 

 

 

8. Het Geluid !  
Wie kent niet deze populaire quiz van Q-music. Wij hebben onze eigen versie. 

Ga op de bijgeleverde CD-rom naar het mapje ‘Het Geluid’ en raad de vijf 

geluiden. 

 

 Geluid 1: ………Nieten…………………………………………………………………………………… 

 Geluid 2: ………Schoenen poetsen……………………………………………………………… 

 Geluid 3: ………Aansteker…………………………………………………………………………… 

 Geluid 4: ………Richtingaanwijzer auto / gevarenlicht…………… 

  Geluid 5: ………Grasmaaier / Kantenmaaier………………………………… 

 

 

9. Van welk liedje is onderstaande bladmuziek?  

 
 

 

     ……Slaap kindje slaap……………………………………………………………… 

 

               …………………………………………………………………………………………………………… 
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10. Tijdens het huishouden wordt er vaak gebruik gemaakt van diverse 

hulpmiddelen. Op onderstaande afbeeldingen staat een detail van een 

huishoudelijk hulpmiddel. Welke hulpmiddelen zijn het? 

 

         
             a         b 

        
                                 c                                                         d 

 

 
a: …strijkijzer………………………………………………………… 

b: …karcher raamwasser………………………………………… 

c: …schaar……………………………………………………………… 

d: …swiffer stofdoekje……………………………………………… 
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9. Actueel in 2013 
 

1. Tijdens de Centrale Schoolexamens in mei 2013 bleek dat er op de 

Rotterdamse Ibn Ghaldoun-school eindexamens gestolen waren. Welke 

eindexamens werden er gestolen? 

Geef per onderwijsrichting de gestolen vakken aan. 
 … Het waren er 27! 

 VWO; Nederlands, Engels, Wiskunde A, Wiskunde B, Natuurkunde, 

 Scheikunde, Biologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Arabisch, 

 Frans, Duits, Economie, Maatschappijwetenschappen 

 HAVO; Nederlands, Engels, Wiskunde A, Aardrijkskunde, 

 Geschiedenis, Maatschappijwetenschappen, Frans, Arabisch, 

 conomie, Natuurkunde 

 VMBO; Engels, Economie, Nederlands 

 

2. Ook de gemeentepolitiek in Helmond heeft een roerig jaar achter de rug. Zo 

moest o.a. wethouder Peter Tielemans opstappen vanwege zijn vermeende 

declaratiegedrag. In de zomer stapte er ook nog een andere Helmondse 

politicus op. 

a Welke politicus was dat?  

b Waarom stapte hij/zij op?  

 

a: …Pieter Vervoort……………………………………………………………………………… 

  b: Belangenverstrengeling: zijn bedrijf Westvoort BV  

     verrichtte werkzaamheden voor de gemeente en Vervoort had 

     verzuimd daarvoor bij de provincie een ontheffing aan te     

     vragen  

 

3. Sinds 30 april hebben we een nieuwe koning met ook een nieuwe Koninklijke 

Standaard. Welke standaard  is van koning Willem Alexander en welke was 

van koningin Beatrix? 

    
                          a                               b 

 

a: ……Koning Willem Alexander……………………………………………………………… 

b: ……koningin Beatrix…………………………………………………………………………………  
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4. Op 17 september jongstleden sprak koning Willem-Alexander zijn eerst 

troonrede uit. Deze troonrede was 2.227 woorden lang. Als koningin sprak 

prinses Beatrix maar liefst 33 troonredes uit. 

a. Wanneer sprak zij haar langste troonrede uit 

en uit hoeveel woorden bestond deze?  

b. Wanneer sprak zij haar kortste troonrede uit 

en uit hoeveel woorden bestond deze?.  

 

a. … Langste in 1993, 3.224 woorden 

b. … Kortste in 2009, 1.545 woorden  

 

5. Prinsjesdag staat ook wel bekend om zijn ‘hoedjesparade’.  

Welke politica droegen op dinsdag 17 september j.l. tijdens Prinsjesdag 

onderstaande ‘hoedjes’? 

          
        a                       b    c      d        e 

 
a:  2

e

 kamerlid Cora vd Nieuwenhuijzen VVD 

b:  2
e

 kamerlid Marianne Thieme PvdD 

c:  2
e

 kamerlid Fleur Agema PVV 

d: minister Jet Bussemaker PvdA 

e:  2
e

 kamerlid Mariette Hamer PvdA 

 

6. De regering kreeg het na Prinsjesdag bij de begrotingsbehandeling zwaar te 

verduren van de oppositiepartijen. Aan welke oppositiepartijen geven 

onderstaande partijleiders in de 2e kamer leiding? 

     
            a                      b         c           d   e 

 
 A Arie Slob, Christen Unie     

B Bram van Ojik, Groen Links    

C Marianne Thieme, Partij van de Dieren        

 D Kees van der Staaij, SGP 

 E Sybrand van Haersma Buma, CDA 
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7. De voortdurende economische crisis raakt ook 

Stiphout, met als gevolg leegstaande 

winkelpanden. 

Welke winkel was tot medio zomer 2013 in dit 

pand gevestigd? 

 

…De Outlet………………………………………………………… 

 
 

8. In Nederland kennen we een parlementaire monarchie met aan het hoofd een 

koning en een parlement. Veel landen worden echter bestuurd door een (al dan 

niet gekozen) president. Ook in 2013 kwamen weer verschillende nieuwe 

presidenten aan de macht. Hoe heten onderstaande presidenten en van welk 

land zijn zij president geworden? 

 

     
     a     b     c      d        e 

 
 A Xi Jinping   China 

 B Ibrahim Boubacar Keïta Mali 

 C Park Geun-Hye   Zuid Korea 

 D Hassan Rouhani  Iran 

 E Nicolas Maduro  Venezuela  

 

9. De persoon op de foto kwam in het najaar negatief in het nieuws. Wat zette 

hij daarmee op het spel? 

 

Is de russiche diplomaat Borodin. 

Werd in het najaar gearresteerd 

omdat hij zijn kinderen zou 

mishandelen. Hiermee kwam er 

spanning op de relatie tussen 

Rusland en Nederland 
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10. Op 28 februari 2013 trad Benedictus XVI, na een pontificaat van 7 jaar en 

315 dagen, af als paus. Dit is zeer ongebruikelijk omdat de meeste pausen hun 

functie vervullen tot aan hun dood. Paus Franciscus werd op 13 maart 2013 

gekozen als zijn opvolger. 

a. Welke Paus had het langste Pontificaat?  

b. Welke Paus had het kortste Pontificaat?  

c. Er is slechts één Nederlandse Paus geweest. Wie was dat?  

d. Na de Nederlandse Paus werden voor een lange tijd alleen 

Italianen tot Paus gekozen. Hoe lang was die periode? 

e. Elke Paus heeft ook zijn eigen wapen. Van welke paus is dit 

wapen?  

 

a: …Paus Pius IX, 31 jaar en 236 dagen  

b: …Paus Urbanus VII 12 dagen  

c: … Adrianus VI  

 d: …455 jaar 

 e: … Paus Johannes Paulus II 
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10.  Kunst en cultuur 
 

1. Bij deze Quiz zal je regelmatig goed moeten nadenken. 

Wie is diegene die het kunstwerk ‘even denken’ heeft gemaakt? 

 

… Marie Jose van Bezeij, ‘even denken’ is een beeldje  

 

2. Op 29 december 2011 verwoestte een 

grote brand theater ’t Speelhuis. Een 

gemeentelijk monument wat uniek was door 

zijn architectuur. Iedereen kent dan ook 

de architect Piet Blom, die ’t Speelhuis 

ontworpen heeft. 

Eveneens geroemd was de binnenzijde van 

het theater, waar een geschilderd doek deed lijken alsof je in een tent zat. 

Wie was de kunstenaar die dit doek heeft geschilderd?  

…Har Sanders………………………………………………………………………………………………………. 

Welke aannemer heeft ‘t Speelhuis destijds gebouwd? 

…Aannemersbedrijf Adriaans, Stiphout……………………………………………………. 

 

 

3. Kunstwerken heb je in vele soorten en maten, 

abstract en realistisch, mooi en lelijk. Voor 

iedere smaak is er wel wat. Zo ook dit kunstwerk. 

a. Hoe heet dit kunstwerk?  

b. Uit hoeveel objecten (kegels+bal)       

    bestaat het kunstwerk?  

 

a: …De flying Pins………………………………………………………………………………………………… 

b: …11 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Dichten is een kunstvorm met emotie. Van wie is onderstaand gedicht ? 

   

“Men zegt dat ik niet kan lachen, 
   Maar dat bestrijd ik eenvoudigweg. 
   Ik altijd chagrijnig? 
   Kom nou, laat me niet lachen zeg!” 
 
 …… Andy Marcelissen (bundel “ik hoor erbij”) 2009. 
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5. In Stiphout wonen verschillende kunstenaars. Deze organiseren jaarlijks 

samen een kunstroute. In deze route komen elk jaar vaste deelnemers terug, 

maar er is ook ruimte voor een gastdeelnemer. 

a. Wat is de naam van deze kunstroute?  

b. Wie was in 2012 de gastdeelnemer en welke kunstvorm beoefent hij/zij?  

 

a. …… Open Atelier Route Stiphout  

      b. ……… Hans de Mare, etsen 

 

 

6. Suske en Wiske behoren al jaren tot de populairste strips van Nederland. 

Hoewel afkomstig uit België, zijn ze niet meer uit onze Nederlandse cultuur 

weg te denken. Zet de juiste naam bij onderstaande albums;  

 

                     
   a           b     c 

 

              
           d             e 

 

 

a: ……Prinses Zagemeel……………………………………………………………………………………… 

b: ……De Vinnige Viking………………………………………………………………………………… 

c: ……De Hippe Heksen……………………………………………………………………………………… 

d: ……De Wilde Weldoener………………………………………………………………………………… 

e: ……Het eiland Amoras…………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 
 

Pagina 41 van 49 
 

7. Nederland kent vele beroemde schilders. Vooral de oude Hollandse meesters 

zijn wereldberoemd. Hun schilderijen zijn vaak 

onbetaalbaar en hangen in alle grote musea ter wereld. 

Hiernaast staat een fragment uit een beroemd schilderij.  

Welk schilderij is dat? En wie is de Hollandse meester die 

het heeft geschilderd? 

 

 

…Melkmeisje van Johannes Vermeer……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Ikea en kunst. Je zou het niet verwachten, maar bij Ikea kun je kunst van 

wereldberoemde kunstenaars kopen. Zo is onderstaande  tekening  bij Ikea te 

koop. 

 
 

 

Van welke kunstenaar is deze tekening? ……Pablo Picasso……………………………… 

 

 

9. Sinterklaas en vooral Zwarte Piet is de laatste 

tijd veel in het nieuws geweest, maar toch blijft 

het een echt Nederlands feest en maakt het 

onderdeel uit van onze cultuur. Jaarlijks wordt 

zijn intocht live op de tv uitgezonden. Waar was 

de laatste 5 jaar de landelijke intocht van 

Sinterklaas.  

 

2009  …Schiedam…………………………………………………………………………………………  

2010  …Harderwijk………………………………………………………………………………………   

2011   …Dordrecht…………………………………………………………………………………………  

2012  …Roermond…………………………………………………………………………………………   

2013  …Groningen………………………………………………………………………………………… 
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10. Niet overal in Nederland viert men Sinterklaas. In één plaats in Nederland 

viert men een ander feest. Welke plaats is dat? Welk feest viert men hier? 

 

…Grouw in Friesland……………………………………………………………………………………………… 

…Sint Pieter………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. Entertainment, muziek en TV 
 

1. Wie kent de TV-klassiekers? Op de bijgeleverde CD-

rom vindt je in het mapje ‘TV-tunes’, de begintune 

van ‘oude’, populaire TV-series. Deze series hielden 

de mensen destijds aan de buis gekluisterd. 

           Welke TV-series horen bij deze 10 tunes? 

 

TV-tune 1. .……Floris…………………………………………………………………………………………… 

TV-tune 2. .……Hill Street Blues………………………………………………………………………… 

TV-tune 3. .……Fabeltjeskrant………………………………………………………………………… 

TV-tune 4. .……Studio Sport……………………………………………………………………………  

TV-tune 5. .……Dallas…………………………………………………………………………………………… 

TV-tune 6. .……Derrick…………………………………………………………………………………………… 

TV-tune 7. .……A-team…………………………………………………………………………………………… 

TV-tune 8. .……M.A.S.H.…………………………………………………………………………………………… 

TV-tune 9. .……Magnum P.I.…………………………………………………………………………………… 

TV-tune 10. .…The Avengers (De Wrekers)……………………………………………………… 

 

2. Films met actiehelden doen het altijd goed in de bioscoop en 

op TV. De bekendste actieheld is misschien wel James Bond 

alias geheimagent 007. 

Wie van onderstaande acteurs speelde nog nooit de rol van James Bond 007? 

Wat is de naam van deze acteur? 

 

    
      a        b           c                      d                       e 

 

 

………B Alec Baldwin………………………………………………………………………………………………… 
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3. Hieronder staat in spiegelbeeld, ondersteboven, het refrein van een lied van 

een bekende Nederlandse zanger(es). 

 

sier ed nav dnei t’ naA 
thcaw lemeh ednevenz ed raaw raaD 
gootnemeolb nee rood dgnirmo njiz eW 
goobneger ed raan uoj tem pool kI 

 

a. Wat is de titel van dit lied?  

b. Wie is de zanger(es)?  

 

a: ……De Regenboog……………………………………………………………………………… 

b: ……Frans Bauer en Marianne Weber……………………………………………… 

 

4. Games zijn als entertainment niet meer weg te 

denken. 

a. Uit welke spel komen bijgaande figuren? 

b. Wat zijn de namen van deze spelfiguurtjes?  

 

a.…Super Mario / Mario Bros / Mario 

Party…………………………… 

 

b. Namen van de spelfiguurtjes; 

 

1 .……Donkey Kong………………………………………………………………………………… 

2 .……Toad…………………………………………………………………………………………… 

3 .……Princess Peach ………………………………………………………………………… 

4 .……Mario……………………………………………………………………………………………… 

5 .……Luigi…………………………………………………………………………… 

6 .……Yoshi………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Wie zijn de personen op onderstaande foto’s? 

 

                          
      

Wat hebben deze personen gemeen? 

 

………Dynamo (Steven Frayner) en Sittah, zijn beide illusionisten  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Films en TV programma’s worden om de haverklap onderbroken door reclames. 

Irritant, tijd om te zappen of om koffie in te schenken. 

Vroeger was dat heel anders, toen werden reclames op 

vaste tijdstippen in STER reclameblokken uitgezonden. 

Wie herinnert zich bijv. niet Loeki de Leeuw?  

 

a. Wanneer werd het eerste Ster reclameblok uitgezonden? 

b. Welke reclames werden in dit eerste STER reclameblok uitgezonden? 

 

  a. … Op 02 januari 1967  

  b. … Uitgezonden; 7 reclamefilmpjes; 1- De krant, 2-Gero  

  bestek, 3-Kwatta chocolade, 4-Jumbo spellen, 5-Eyssen Kaas 

  Alkmaar, 6-Zenith  horloges, 7 Syntraciet kolen. 

   

 

 

7. De Beatles waren in de jaren zestig en begin jaren 

zeventig immens populair en worden ook wel de 

grootste band ooit genoemd. 

a. Hoeveel nummer 1 hits hebben “De Beatles” in de 

Nederlandse Top 40 gehad? 

b. Hoeveel liedjes hebben “De Beatles” gemaakt 

waarbij de titel een meisjesnaam betreft? 

 

 a. …16 sinds 1965 (in dat jaar ontstond de Top 40) 

 

 b. ………18 liedjes  

 

 

8. Bekend van TV!  

 

 

 

 

 

a. Wie zijn bovenstaande TV-persoonlijkheden?  

b. Wat roepen ze elke keer enthousiast als ze klaar zijn met hun werk?  

 

a: ……Buurman en Buurman………………………………………………………………… 

  b: …… A je to! (Tsjechisch voor; En dat is het! 
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9. Onderstaande beroemde personen hebben een TV-

commercial gemaakt voor Bavaria.  Wie zijn zij en in welk 

jaar werd de commercial in Nederland uitgezonden? 

 

    
                      a      b            c 

          
        d                 e 

 

 

a: ………Charley Sheen  2012……………………………………………………………… 

b: ………Don Johnson  1991………………………………………………………………… 

c: ………Mickey Rourke  2010……………………………………………………………… 

d: ………Hugh Hefner  2011………………………………………………………………… 

e: ………Marco van Basten  1993…………………………………………………… 

 

 

10. Op welk adres wonen Ernie en Bert?  

 

……Sesamstraat 123……………………………. 
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11. Sponsorvragen  
 

Voor een avontuurlijke fiets- of wandeltocht in de Zwitserse Alpen, 

moet je bij Hike+Bike zijn. In welke plaats in Zwitserland heeft 

Hike+Bike haar uitvalbasis? ……Lenk im Simmental………………….. 

 

Hoe heet de huidige en de allereerste eigenaar van de cafetaria in de 

Mr Strikstraat? ……HJM vd Hurk en Theo van Uden………………. 

 

        In de etalage van Wijkoperij Stiphout staan een aantal heerlijke      

        wijnen en andere alcholische dranken gepresenteerd. Tel alle      

        prijskaartjes bij elkaar op en bereken de totaalprijs van alle     

        producten in de etalage van Wijnkoperij Stiphout.  

        Totaalprijs is € …716,55 …. 

 
Waar staan de letters MAVADO voor? 

…Maarten en Marcel Van Dijk Van Osch………………………………. 

Hoeveel Verdi’s liggen er in de etalage van Breicafé ’t Breipunt? 

……10…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Welk project van Ban Bouw BV in Eindhoven is te volgen via de 

Bouwapp? ……Joep………………………….. 

  

Wat is de gemiddelde leeftijd van de in Stiphout wonende personen 

die in de ledenraad zitten van Rabobank Helmond (leeftijd naar boven       

afgerond)? Gemiddelde leeftijd is 56 jaar. 

 

Waar staan de letters JTCF voor? 
Jeroen Theodorus Cornelis Factory  

 

In de etalage staan van DA Van Leuken staan weer diverse mooie 

cadeaus voor kerst. Vier van deze cadeaus zijn genummerd. Welk 

woord vormen deze vier cadeaus als je de hieronder genoemde letters 

neemt?  

           Nummer 1, de eerste letter  

           Nummer 2, de eerste letter 

           Nummer 3, de achtste letter 

           Nummer 4, de zevende letter  ………K W I S ……………………… 

Café-Zaal ’t Aambeeld organiseert sinds enkele jaren de  

 

kinderkermis, daarmee is een Stiphoutse traditie in ere hersteld. 

Hoeveel attracties stonden er afgelopen jaar op de kinderkermis? 

           …………7 incl eetkraampjes………………………………………………………………… 



 
 
 

Pagina 48 van 49 
 

De Bonuscategorie! 
 

 Punniken; 
 

De eindstand van het punniken is : 

 

lengte in mtr punten 

3e Vrijdag Vriendengroep 16,95 50 

Het Buske 4,21 45 

Vrouwenkoor Confetti 4,20 40 

Catharsis 4,03 35 

Wiekent de gezelligste familie van … 2,71 30 

De Koolgasten 2,43 25 

VD Elsen 2,30 20 

St Antoniusgilde Stiphout 1,50 15 

 

Alle overige teams hebben 10 punten gekregen als ze een stukje 

hebben ingeleverd. Slechts 1 team heeft niets ingeleverd. 

 

 

Kerstfoto; 
De kerstfoto van de Boezemvrienden is door de jury gekozen tot 

meest originele foto en beloond met 50 punten. Alle overige teams 

die een foto hebben ingestuurd hebben 10 punten gekregen. 

 

              

 

Eervolle vermeldingen zijn er voor De Swapoelers, team VD Elsen, 

Eureka  en  Wiekentonsnie ! 
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Nogmaals Bedankt, 
 

De Kreja-klup wil alle teams nogmaals van harte bedanken voor hun deelname en ziet 

iedereen graag terug bij de Stiphout Wiekent Quiz 2014 op zaterdag 13 december 

2014! 

 

Tot volgend jaar !! 

 

 

De organisatie, Krejaklup Stippent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


