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INLEIDING Score

Hallo allemaal!! 

Wat superleuk dat jullie meedoen met de Dorpsquiz Heeze 2017!  

Een race tegen de klok! Puzzelen en piekeren, lachsalvo’s en leiderschap, snelheid en 
samenwerking, zoektochten en zweetmomenten …… alles zit er in! 

Jullie gaan een hilarische avond vol spanning, spel en sprookjesachtige momenten beleven! 

Wij hebben nog een paar tips voor jullie onder elkaar gezet. Denk aan de volgende punten: 

๏Kijk de map goed door en verdeel de taken; 
๏Let op! Er zitten opdrachten bij die tijdgebonden zijn, wees op tijd dus; 
๏Vermeld de antwoorden op de antwoordregels, laat de groene vakken voor de punten 

leeg; 
๏Schrijf je antwoorden duidelijk leesbaar met een pen, klad niet om je antwoorden 

heen. Als de antwoorden niet kunnen lezen kunnen we ook geen punten toekennen; 
๏De quizmap mag best losgehaald worden, maar let er op dat jullie alle papieren wel 

weer op de juiste volgorde terug doen in de map. Is dit niet gebeurd wordt de map 
niet nagekeken; 

๏De teams die bij de voorinschrijving hebben ingeschreven hebben een voorwerp 
gekregen. Zij mogen dit voorwerp bij een antwoord plakken. Deze fungeert dan als 
punten verdubbelaar voor die ene vraag. 

๏Het noodnummer van de organisatie voor deze avond is 06-30424106. Dit nummer is 
alleen maar bedoeld voor als er iets mis is in de quiz. Dus als je bijvoorbeeld een 
geheel lege map voor je neus hebt…. bellen! 

๏Denk ook aan onze sponsoren en begunstigers, wiens hulp van onschatbare waarde is 
voor de Dorpsquiz Heeze. 

Inleveren Quizmap! 
Lever je quizmap weer in, in het tasje waarin je hem hebt gekregen. Zorg dat het cassettebandje 
hier bij zit! 
Voor sommige antwoorden van opdrachten is plaats gemaakt in de Quizmap, maar het kan ook 
zijn dat je iets los moet inleveren. Zorg dat je teamnaam dan goed zichtbaar is. 

Jullie kunnen het tasje met de quizmap en overige gevraagde materialen inleveren 

tot uiterlijk 23:30 uur. 

Je kunt hiervoor vanaf 23:00 uur terecht in Tapperij de Zwaan. 
Let op, iedere minuut dat je de map na 23:30 uur inlevert, levert je strafpunten op. En als de map 

na 23:45 uur wordt ingeleverd doet deze niet meer mee voor de puntentelling. 

  Wij wensen jullie ontzettend veel plezier!!!  

Team Dorpsquiz Heeze 
 

Marc, Richard, Dorine, Ruben, Hans, Mari, Angela, Yvonne en Karen 
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KLAAR VOOR 

DE START? 

Score

 

1. Laat weten wie je bent… 

Team naam: __________________________________________________________

Team nummer: _______________________________________________________

Plak hier een afdruk van je team gezelfie! 
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NIET TE 

GELEUVEN 

Score

 

2. Beelden 

Wat hebben onderstaande vijf personen met elkaar gemeen? 

Antwoord: Staan allen op Euromunten.
 

3. Geloof 

In welk land zijn er mensen die geloven dat op 15 februari hun messias terugkeert? Deze verlosser 
ziet eruit als een soldaat uit de Verenigde Staten die de bewoners voorziet van allerlei goederen. 

Antwoord: Vanuatu

! !

!

!

!
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NIET TE 

GELEUVEN 

Score

 

4. Moet ik deze vraag beantwoorden? 

Wat moet je met deze vraag doen? Vul het antwoord hieronder in. 

Antwoord: Overslaan

5. Covergirl 
 
De vrouw op bijgaande foto deed driemaal mee aan het 
Eurovisiesongfestival en eindigde telkens in de top-vijf. Ze heeft 
echter ook een Zweedstalige cover gezongen van een Nederlandse 
hit. Welke zangeres werd in Nederland bekend met het origineel? 

Antwoord:  

Anita Meijer 
 

6. Wildplassen 

Sofietje, 10 jaar oud, gaat met haar opa en oma wandelen in de bossen van Heeze, om daar mooie 
foto’s te gaan maken voor haar IVN schoolproject. Eerst wordt nog wat gedronken bij een lokaal 
cafe. Daarna beginnen ze vol goede moed aan hun wandeling. Ter hoogte van het Strabrechtplein 
krijgt ze al wat last van haar blaas. Ze denkt dan ook: “had ik dat 2e glas cola maar niet genomen”. 
Als ze ter hoogte van de dokterspraktijk zijn kan ze het al bijna niet meer houden en wil daar naar 
binnen lopen om te gaan plassen. Helaas……gesloten. “Kom meid, nog even volhouden,” roepen 
haar opa en oma in koor. Ter hoogte van  Strabrecht 3 in Heeze kan ze het echt niet meer houden, 
hurkt en gaat ze snel plassen in de berm. Op dat moment komt politieagent Henk van den Berg net 
voorbij, stopt en schrijft een bekeuring uit. 

Mag hij dit wettelijk doen? 

Antwoord: Nee 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NIET TE 

GELEUVEN 

Score

7. Ben Nobel 
 
Onze landgenoot Ben Feringa mocht hem vorig jaar ontvangen, maar 
hoeveel Nobelprijzen worden er jaarlijks op 10 december, de sterfdag van 
Alfred Nobel, in Stockholm uitgereikt? 

Antwoord:  

4 
 

8. Beste film 

Emma Stone werd uitgeroepen tot beste actrice, Casey Affleck tot beste acteur, de prijzen voor de 
beste bijrollen waren voor Viola Davis en Dev Patel, maar welke film kreeg in februari de prijs voor 
beste film? 

Antwoord: La La Land
 

9. Woestijn 

Hoeveel landen liggen er voor het grootste deel in 's werelds grootste woestijn? 

Antwoord: 0 (nul)
 

10. Hattrick 

Welke voetballer maakte er op 13-03-1357 een hattrick? 

Antwoord: Rob Rensenbrink
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NIET TE 

GELEUVEN 

Score

 

11. Gulden tijd 

Plak hier met tape een Nederlandse munt uit de tijd dat een briefje van 25 gulden nog bestond. 

plak hier 

 

12. Bookface 

Plak in onderstaande ruimte een bookface van een van je teamleden. 

 

 

13. Paalsteek 

Leg met het geleverde stuk lijn, een paalsteek om een handvat van de geleverde tas en lever deze 
met de rest van de spullen straks in. 
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NIET TE 

GELEUVEN 

Score

14. Bekend? 
 
Wie zie je op bijgaande foto? 

Antwoord: Mascha Feoktistova 
 

15. Vrouwenvoetbal 

Op de finale van het EK voetbal tussen Nederland en Denemarken in augustus kwamen meer dan 
28.000 toeschouwers af. Dat was geen record voor het toernooi (in de geschiedenis werden twee 
wedstrijden nog beter bezocht), maar het was wel de best bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd in 
Nederland ooit. De vraag is echter: voor welke wedstrijd was deze eervolle vermelding vóór de 
start van het EK weggelegd? 

Antwoord: FC Twente - FC Barcelona
 

16. Zwaar weer in Heeze 

Op welke datum is deze foto genomen? 

Antwoord: 

23 juni 2016
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NIET TE 

GELEUVEN 

Score

17. Regenboogstraat 

In de Regenboogstraat staan zes huizen. Hierin wonen de volgende huishoudens: 

๏De familie Van Geel woont niet op nummer 1. 
๏Meneer Groenendijk woont niet in het midden van de straat. 
๏Meneer en mevrouw De Wit wonen op een oneven nummer. 
๏De familie Rodenburg (drie kinderen) woont niet vooraan de straat. 
๏De gescheiden mevrouw Zwartkruis en haar dochters wonen op een hoger 

huisnummer dan mevrouw Grijsen en mevrouw Van Grijswijk. 
๏Mevrouw Van Geel komt haar naaste buren op het schoolplein nooit tegen. 
๏Mevrouw De Wit is 's ochtends altijd in de voortuin bezig. Ze ziet dan drie 

naaste buren naar hun werk vertrekken. 

Kun je van elk adres aangeven welk huishouden hier woont als we vertellen dat 
de familie Van Geel ook niet op nummer 5 woont? 

Antwoord:
#1: Groenendijk
#2: van Geel
#3: de Wit
#4: Grijsen / van Grijswijk
#5: Rodenburg
#6: Zwartkruis

18. Vroeger… 

Hoe heet de periode van ongeveer 114.000 v. Chr. tot aan ongeveer 9700 v. Chr.? 

Antwoord: Weichselien 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NIET TE 

GELEUVEN 

Score

19. Artikel 

Onderstaand knipsel stond was in de Parel te lezen. Ondanks de journalistieke inspanningen om 
alle informatie correct weer te geven is er toch nog iets misgegaan! Wat klopt niet aan 
onderstaande knipsel uit De Parel? 

Antwoord: Datum bovenaan pagina 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NIET TE 

GELEUVEN 

Score

 

20. Vraagteken 

Welke letter hoort er hier: "6-E-?-U-J-5" op de plaats van het vraagteken? 

Antwoord: Q

21. Mensen 

Soms hebben mensen weinig tot niets met elkaar gemeen. Soms hebben ze juist heel veel 
gemeen. Wat hebben de mensen in onderstaande lijst specifiek met elkaar gemeen? 

๏ Chantal Nijkerken 
๏ Mirthe Biemans 
๏ Elmar Vlottes 
๏ Nicole Temmink 
๏ Karin Zwinkels 
๏ Jaimi van Essen 
๏ Heimen Schuring 
๏ Armagan Önder 

๏ Mark Brouwer 
๏ Frank Berendse 
๏ Chris Spooren 
๏ Leo Buchel 
๏ Paul Cliteur 
๏ Marni Lamers 
๏ Martin van Vuuren 

Antwoord: Allen op 21e plek van de kieslijst voor de 2e kamer verkiezingen 2017.

22. Zoek 

Op bijgaande afbeelding 
staand de dwergen uit het 
sprookje van Sneeuwwitje. 
Op het eerste gezicht zijn 
het er zes. Zoek (en 
omcirkel) de zevende 
dwerg. 
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PARELVRAGEN Score

23. Exotisch 
 
Dit is het interieur van een exotisch 
restaurant uit de jaren 60,  gevestigd 
in Heeze, waar Arabisch eten werd 
geserveerd. Helaas ging dit exotische 
sprookje als een Oosterse nachtkaars 
uit. 

Vragen: 

a. Hoe heette dit exotische paradijs in Heeze? 
b. In welke straat lag dit restaurant? 
c. Noem 2 ondernemers die nog in dit zelfde pand hebben gezeten. 

Antwoord a: La Kasbah

Antwoord b: (Oude) Stationsstraat

Antwoord c: ENVO  -  Meulendijks
 

24. Promoten 

Zo’n 10 jaar geleden werd er een nieuw thema gepresenteerd om Heeze te promoten. Er kwamen 
ook producten op de markt die de naam van dit thema gebruikten. Wat was de naam van dit 
thema? 

Antwoord: Gijs de Guit
 

25. Bruidspaar 

Wie werden op 17 november 2016 verrast als bruidspaar van de maand in Heeze? 

Antwoord: Marc en Karen Denton
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PARELVRAGEN Score

26. Brabantse vlag 

Hoeveel rode vlakken heeft de Brabantse vlag? 

Antwoord: 12

 

27. Jong gedaan… 

Wat is de naam van deze lieftallige dansgroep? 

Antwoord: Enjoy
 

28. Wildplassen (vervolg…) 

Mopperend en balend van deze bekeuring lopen de 3 verder richting de Dommel, de Rielloop en 
dan richting de bosrand. Ook opa voelt veel druk op de blaas. Aangekomen bij een slagboom 
houdt ook hij het niet meer en besluit te gaan plassen tegen de eerste beste boom. Op dat 
moment komt boswachter Mari de Bijl er net aan. “ Godverdomme,” denkt de opa. “Nu ben ik het 
haasje en word ik op de bon geslingerd”. 

Mag Mari de Bijl opa op de bon slingeren? 

Antwoord: Nee
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PARELVRAGEN Score

29. Stratenzoeker 

Het antwoord wordt gevormd door de letters die overblijven… 

Antwoord: Veel plezier met de quiz

30. Eigenaren 

Wie waren in 1984 de eigenaren van Café De Kopermolen? 

Antwoord: Wil & Coby Rijkers
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PARELVRAGEN Score

31. Uit den ouden doosch 

Op de foto een aantal mensen met dezelfde kleermaker… Schrijf vijf namen op van personen op 
deze foto. 
 

Antwoord a: Ton Wijnen, Henk Weijnen, Ronald Mols,

Antwoord b: Ton Smulders,  Rob Cremers, Guus Soetens

Antwoord c: Jack van Happen, Jos Slijpen,

Antwoord d: Frans Duisters, Ton Klaus, Peter Stas

Antwoord e: Denk eraan: er worden maar 5 namen geraagd!!!

32. Dorpsquiz Heeze 

In welke maand werd de start van Dorpsquiz Heeze voor het eerst openbaar kenbaar gemaakt? 

Antwoord: Maart 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PARELVRAGEN Score

33. Emmerikstraat 

Jaren geleden werd op een Artiestenavond, in verband met een aantal incidenten, een bijnaam 
gegeven aan de Emmerikstraat. Wat was deze bijnaam? 

Antwoord: Skietweedstreet

34. Villa 

In de Kapelstraat staat een karakteristieke villa. 

Vragen: 
a. Wat is de oorspronkelijke naam van deze villa? 
b. Welke burgemeester heeft hier gewoond? 

Antwoord a: 

Anna

Antwoord b: 

W.A.J. Michels

35. Rol 

In 2017 nam een van onze wethouders deel aan de optocht van de Brabantsedag. Niet voor de 
eerste keer en hopelijk ook niet voor de laatste… 

Vragen:  
a. Wat was de rol die de wethouder in de optocht speelde dit jaar? 
b. Van welke groep, waarvan deze wethouder ook bij de oprichting was betrokken, is deze 

lid? 

Antwoord a: Gymnast o.i.d.

Antwoord b: Het Zij Zo
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PARELVRAGEN Score

36. Vruuger… 

Dit huis stond tot ongeveer half jaren 60 in de Kapelstraat. 

Vragen: 
a. Hoe werd dit huis genoemd? 
b. Waarvoor moest dit huis uiteindelijk plaatsmaken? 

Antwoord a: Rentmeesterhuis

Antwoord b: Boerenleenbank

37. Schrijfster 

Een Nederlandse boekenschrijfster, die vooral bekend is om haar boeken over de geschiedenis van 
Heeze, Strabrechtse Heide en Zesgehuchten, schreef “De legende van de verzonken kapel” Welke 
boeken schreef zij nog meer? 

Antwoord: ____________________________________________________________

Spook van Strabrecht

Grensengel

_________________________________________________________________________
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PARELVRAGEN Score

38. Indiëgangers 

In 2006 verscheen er een gedenkboek over Indiëgangers dat betrekking had op Heezer 
jongemannen die in Nederlands Indië gevochten hebben. Het is samengesteld door drie 
Heezenaren. Wie zijn dit? 

Antwoord a: Jan van Lierop

Antwoord b: Sjef Verest

Antwoord c: Theo Aerts
 

39. Paardensprong 

Hier komen de schakers onder ons tot hun recht! Welk woord of welke woorden zoeken we? 

Antwoord: Strabrechtse Hei

40. Wat nu weer..? 

Een raadsel! Vul het ontbrekende woord in. Het is één en hetzelfde woord! 

 Ik lig met mijn partner in de __________________, terwijl ik de vogels ________________, 
heb ik een heerlijk __________________! 

Antwoord: natuur

41. Tijdelijke huisvesting 

Van welk bedrijf was het gebouw waar het personeel van de gemeente gehuisvest was tijdens de 
verbouwing van het huidige gemeentehuis? 

Antwoord: ZNAV

- h r s t

e t s e b

e i a h -

r c - - -
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PARELVRAGEN Score

42. Lokaal bestuur 

In Nederland hebben we niet altijd burgemeesters gehad. Voordat deze functie bestond werd er 
echter ook al lokaal bestuur uitgevoerd. 

Vragen: 
a. Wie was de 1e burgemeester in Heeze? 
b. Met wie was hij gehuwd? 
c. Wie was zijn voorganger? 
d. Wat was de functie van deze voorganger? 

Antwoord a: Petrus Antonius Strijbosch

Antwoord b: Goverdina Deelen

Antwoord c: Hendrik Godefridus van Moorsel

Antwoord d: Gemeente secretaris

43. Oppervlakkig 

Wat is de totale oppervlakte van de gemeente Heeze-Leende (uitgedrukt in ha)? 

Antwoord: 10504ha

44. Denktank 

Wat is de achternaam van Richard uit de denktank? 

Antwoord: Viguurs

45. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Vrouwen willen het behouden 
• Je kunt het knippen 
• En ook zagen 

Antwoord: Figuur
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EVEN IETS ANDERS Score

46. Kleur bekennen (ga je gang…) 

Dorpsquiz Heeze 2017                                                                                                                                              20



KAN OVERAL 

GEBEUREN

Score

47. Foto 

a. Wie zie je op onderstaande foto rechts van Angela Merkel? 
b. Wat was er opvallend aan zijn presidentiële inauguratie? 

  

Antwoord a: Mauricio Macri 

Antwoord b: Ruzie! Voorganger was afwezig op zijn inauguratie! 
 

48. Fransman 

Welke Fransman zou goed passen in onderstaand rijtje? 

๏  Angela Merkel 
๏  Beata Szydło 
๏  Charles Michel 
๏  Leo Varadkar 
๏  Mariano Rajoy 
๏  Mark Rutte 
๏  Theresa May 

Antwoord: Édouard Philippe
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KAN OVERAL 

GEBEUREN

Score

49. Waar ben ik? 

Hoe heet het gebouw dat hier is afgebeeld? 

Antwoord:

Battersea powerstation

______________________________________

50. Luisteren! 

Wat is het antwoord op de vraag die op Radio Horizon gesteld wordt om 20:15h? 

Antwoord: Ivanhoe
 

51. Sjabloon 
 
Van welke geloofsstroming is onderstaand gebedshuis? 

Antwoord: 

Heiligen der laatste dagen (mormonen)
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KAN OVERAL 

GEBEUREN

Score

52. 
Metropool 

Het is niet altijd 
makkelijk om van A 
naar B te reizen. Hier 
zie je het wegennet 
van Groot Heeze, zoals 
dat er in 2117 
misschien uit gaat zien 
( jaja, Leende is dan 
inmiddels opgeslokt 
door deze metropool). 
Ben jij al een beetje 
wegwijs in de 
toekomst en zie je 
welke cijfer en letter 
met elkaar verbonden 
zijn? 

Antwoord: C2
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KAN OVERAL 

GEBEUREN

Score

53. Hoe plaats je dit nu weer..? 

Wat is de overeenkomst tussen de volgende drie afbeeldingen? 

Antwoord: Gestel
 

54. Geplaatst 

Zet een kruis door het plaatje dat niet in het rijtje past. 

! ! !
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KAN OVERAL 

GEBEUREN

Score

55. Vlaggen 

Hieronder staan een paar vlaggen verzameld. Elke vlag vormt een bepaald koppel met een andere 
vlag. Welke duo's kun je vormen? 

Antwoord a: 1 & 8

Antwoord b: 2 & 9

Antwoord c: 3 & 11

Antwoord d: 4 & 12

Antwoord e: 5 & 7

Antwoord f: 6 & 10

Antwoord g: 13 & 14 

!  
1

!  
3

!  
14

!  
12

!  
10

!  
7

!  
5

!  
2 !  

4

!  
13

!  
11

!  
9

!  
8

!  
6
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KAN OVERAL 

GEBEUREN

Score

 

56. Vandalisme? 

Welke “schutter” was voor de schade verantwoordelijk op 
bijgaande foto? 

Antwoord: 

Supercel / hagelstorm / 23-06-2016

57. Combinaties 

Welk land ontbreekt in de onderstaande vier combinaties? 
● Cyprus & Griekenland 
● Estland & Finland 
● Tanzania & Zambia 
● Verenigd Koninkrijk & ……….. 

Antwoord: Liechtenstein
 

58. Koeterwaals? 

Схрейвен Чехен мет дит алфабет? Ен деден Югославен дат? 

Antwoord: (Tsjechen niet, Joegoslaven wel) Nee / Ja
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HEEZ’ IS DE PLEES Score

59. Wapenkunde 

Ondanks het feit dan we al jaren in vrede met elkaar leven, beschikken steden en dorpen nog 
immer over wapens… Bij welke plaatsen horen (of hoorden) onderstaande wapens? Schrijf je 
antwoord onder het betreffende wapen. 

60.Vraag 60 

Wat is het antwoord op deze vraag? 

Antwoord: Paarden

61. Wie o wie? 

Wie trad op 31 maart 2016 op in de grote zaal van ’t Perron? 

Antwoord: Vraag vervallen wegens typefout!

Heeze (nieuw) Heeze-Leende Leende

Sterksel/Soerendonck/Gastel Heeze (oud)

�

�

��

�
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HEEZ’ IS DE PLEES Score

 

62. Geen Kapellerput, geen gouden putdeksel, maar… 

Heeze heeft een Merovingische put!  

Vragen: 
a. Waar bevindt zich deze? 
b. Hoe oud is de put? 

Antwoord a: Bij de Heemkundekring (sporthal)

Antwoord b: 1300-1600 jaar oud
 

63. Tot de bodem uitzoeken 

Tijdens bodemonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de aanleg van een nieuwe woonwijk in 
Heeze heeft men een verrassende vondst gedaan. 

Vragen: 
a. Wat is er gevonden? 
b. Wat is ermee gebeurd? 

Antwoord a: Een grafveld / urnenveld

Antwoord b: Zand erover (bodem hersteld)
 

64. Ruïne 

In een van de natuurgebieden rond Heeze ligt de ruïne van een landhuis. Aan de trappen, stenen 
en beplanting is te zien dat het een bewoonde plek is geweest. De villa is tijdens WOII afgebrand. 

Vragen: 
a. Van wie was de villa en het landgoed? 
b. Wat is er met de bewoners gebeurd? 
c. Waarom is de villa afgebrand? 

Antwoord a: Familie Elias

Antwoord b: Gevlucht tijdens WOII naar VS

Antwoord c: Door verzet in brand gestoken

Dorpsquiz Heeze 2017                                                                                                                                              28



HEEZ’ IS DE PLEES Score

65. Vul maar in… 
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HEEZ’ IS DE PLEES Score

66. Wie o wie? 

De persoon op deze foto heeft twee namen: (a) een echte en (b) die van zijn karakter. Welke zijn 
dat? 

Antwoord a: Berry Knapen

Antwoord b: D’n ouwe van Deursen
 

67. Waarheen..? 

Vrij naar ’t Schouw Span (Heez’ City): 
Veur un spaak en een ventiel gingen wij noar Sjaak en Tiel, 
mar veur un ventiel en un spaak, gingen wij noar Tiel en Sjaak… 

Waar ging je dan heen? 

Antwoord: van Gennip (fietsenmaker en smid)
 

68. Gezelligste mens van Heeze 

Onlangs werd voor het eerst in de geschiedenis de verkiezing gehouden voor de gezelligste mens 
van Heeze. Wie mocht zich tooien met de gouden fez? 

Antwoord: Willy Haans
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HEEZ’ IS DE PLEES Score

 

69. De sigaar 

a. Wie runde jarenlang de sigarenzaak in de Kapelstraat in Heeze? 
b. Wie runde jarenlang de sigarenzaak in de Emmerikstraat in Heeze? 

Antwoord a: van Lierop

Antwoord b: van Asten

70. Tellen 

Alle cijfers van 1 t/m 9 moeten 1x voorkomen in kolom, rij en vierkant van 3 bij 3 hokjes. 

71. Liedje 

Op welke berg werd volgens een lokaal bekende wijs vroeger gespeeld? 

Antwoord: Schietberg
 

72. Kern 

Waar ligt de oude kern van Heeze? 

Antwoord: Oude kerkhof

2 3 1 6 7 8 4 9 5

4 5 6 1 9 2 7 8 3

9 7 8 5 3 4 6 1 2

8 6 4 7 2 5 9 3 1

1 9 3 4 8 6 5 2 7

7 2 5 3 1 9 8 6 4

3 1 9 8 4 7 2 5 6

5 4 2 9 6 3 1 7 8

6 8 7 2 5 1 3 4 9
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73. Herder 

Op de Strabrechtse Heide leeft sinds tientallen jaren een behoorlijke schaapskudde. 
Vragen: 

c. Wat is de naam van de herder die jarenlang zijn kudde de Strabrechtse Heide opjoeg, 
voordat Kees Kromhout de herder werd? 

d. Wie is de eigenaar van de schaapskudde op de Strabrechtse Heide? 

Antwoord a: Theo Oomen

Antwoord b: Stichting Kempisch Heideschaap
 

74. Strabrecht Plein (opdracht) 

Voor deze vraag zul je iemand op pad moeten sturen! 

Op het Strabrecht Plein staan veel bomen. Ook verschillende soorten bomen. Zet onderstaand 
rijtje in volgorde van meest naar minst voorkomende bomen op het plein (b.v: a-b-c-d). Het gaat 
overigens uitsluitend om het plein (met gras) dat wordt omsloten door de drie straten, niet om de 
bomen aan de andere kant van de straten. 

a. Esdoorn 
b. Amerikaanse eik 
c. Inlandse eik 
d. Beuk 

Antwoord: c -b - d - a

75. Overlast 

Water, water, water.  Wat hebben we er veel van gehad. Wat wordt erop dit moment gedaan om 
ervoor te zorgen dat in tijden van hoog water inwoners van een andere dorp grenzend aan Heeze 
minder wateroverlast hebben? 

Antwoord: Wijziging/aanleg waterberging / overloopbassin
 

76. Wijngaard 

In Heeze zijn we trots dat we een echte wijngaard binnen onze gemeentegrenzen hebben. In 
welke straat bevindt zich deze wijngaard? 

Antwoord: Kerkhof
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77. ’t Perron 

Hoe heet de beheerder van dorpshuis ’t Perron die per 1 juli naar een andere baan is vertrokken ? 

Antwoord: Bart van Otterdijk

78. Waar ben ik? 

Waar is deze foto genomen? 

Antwoord: 

De Schoenendoos
 

79. Volkstelling Heeze 

Eeuwen geleden hield men een volkstelling in Gilze–Rijen. Tijdens deze volkstelling werd 
onderscheid gemaakt tussen de welgestelde mensen (de bourgeoisie) en de gewone boeren. De 
resultaten van de telling waren als volgt: 

๏In Gilze woonden tweemaal zoveel mensen als in Rijen. 
๏In Rijen woonden meer mensen uit de burgerij, terwijl in Gilze meer boeren woonden. 
๏Zowel het aantal welgestelden als het aantal boeren was in Rijen te schrijven als een 

getal tot de tweede macht. 
๏Gilze telde precies honderd boeren meer, dan er mensen uit de bourgeoisie woonden. 

Hoeveel boeren woonden er in beide dorpen opgeteld? 

Antwoord: Vraag vervallen!
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80. Oude plek 

Wat zit nu op de plek waar vroeger Hotel van den Heuvel-van den Berg gevestigd was? 

Antwoord: Action
 

81. Activiteit 

Welke activiteit vond in 1933 plaats op de plek waar nu café Thuys zich bevindt? 

Antwoord: Kermis
 

82. 9 oktober 2017 

Wat vond ’s avonds in het perron op bovenstaande dag plaats? 

Antwoord: Team captains avond Dorpsquiz Heeze 2017
 

83. Gezelfie (2) 

Waar dien je volgens een jaren jaar oude traditie in Heeze een gezelfie te maken? 

Antwoord: Gouden putdeksel / middelpunt gezelligheid
 

84. Voorzitter 

Wie was de voorzitter van de Brabantsedag in 1989? 

Antwoord: Ab Lampe

85. Disco 

In 1970 had Heeze een fameuze discotheek. Hoe was de naam hiervan? 

Antwoord: La Grotta
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86. Vruuger… 

Ontdek de plekjes op de bijgevoegde foto van oud Heeze (in de tas met spullen). Vul hier de 
namen in van de getoonde plekken/gebouwen/persoon die corresponderen met de cijfers op de 
foto. 

Antwoord 1: Hoeve De Koperen Knop

Antwoord 2: Strabrecht

Antwoord 3: De molen van het kasteel

Antwoord 4: Drankenfabriek van Goppel

Antwoord 5: van Engelen en Evers

Antwoord 6: Hotel van Dijk

Antwoord 7: De Waterstaatskerk

Antwoord 8: Drager Jan de Vries

Antwoord 9: De Rul

Antwoord 10: Het gemeentehuis

Antwoord 11: De Kruiseik

Antwoord 12: Café De Gouden Leeuw
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OPDRACHT 

19:10H

Score

 

87. Ik ga op reis en ik neem mee… 
 

Stuur je meest reislustige teamgenoot (1 persoon!!) naar 't Perron. 

Inclusief een koffer gevuld met badkleding, een wc rol en tandenborstel. Vergeet je geldig 
identiteitsbewijs niet! (let op je ID moet nog minstens 3 maanden geldig zijn).

19:10h inchecken

19:30h sluit de gate!
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HET WAS MAAR 

EEN SPELLETJE

Score

88. Rolverdeling 

Welke rol ligt hier onder het 
omgekeerde kaartje? 

Antwoord: Koopman

89. Mag ik uw kaartje? 

Wat is het minimum aantal treintjes 
dat je nodig hebt om deze route te 
voltooien? 

Antwoord: 20 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EEN SPELLETJE

Score

90. Ben jij bouw- èn rekenmeester? 

Jij speelt met rood. Je trekt precies 
de tegel die je wilde hebben en 
sluit hem hier aan. Hoeveel punten 
krijg jij deze beurt? Er doen 
trouwens geen hoofdmannen mee 
(dat je het maar even weet). 

Antwoord: 45

91. Gooi open dat pretpark! 

Dit heb je op dit moment voor je 
liggen. Welk aantal ogen moet je 
gooien om het spel in deze beurt 
te winnen? 

Antwoord: 8
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HET WAS MAAR 

EEN SPELLETJE

Score

92. Raad het spel… 

Uit welke spellen komen de onderdelen op de foto’s? Schrijf je antwoorden onder de betreffende 
foto’s. 

Smallworld De Betoverde Doolhof

De Vergeten Stad / Forbidden Desert Dobble

Takenoko Spyfall
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HET WAS MAAR 

EEN SPELLETJE

Score

 

93. Raad het spel… (vervolg) 

Uit welke spellen komen de onderdelen op de foto’s? Schrijf je antwoorden onder de betreffende 
foto’s. 

Istanbul Dr. Eureka

Imperial Settlers King of Tokyo
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94. GPS tracker 

Wellicht ken je ze: gps trackers. Apps die door hardlopers, wielrenners en andere sporters op hun 
smartphone gebruikt worden om snelheid, afgelegde afstand, verstreken tijd, verbruikte energie 
etc. vast te leggen. Een leuke optie van een gps tracker is de mogelijkheid om op de kaart te 
kunnen zien welke route je hebt afgelegd tijdens het sporten. Van deze laatste mogelijkheid dien 
je gebruik te maken in deze opdracht. 

Opdracht: Loop (of fiets) binnen de bebouwde kom van Heeze een route, die gebruik 
makend van een gps tracker, resulteert in de afbeelding van een dier. Maak vervolgens een 
schermafdruk van het resultaat (met datum en tijd) en plak deze onderaan dit blad. 

Jury beoordeling: hoe beter de kwaliteit van het resultaat, hoe meer punten te verdienen zijn met 
de opdracht. Laat je dus helemaal gaan voor een maximale score… 

plak hier je foto 

Resultaat: ____________________________________________________________
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95. The Donald 

Een trend waar we het afgelopen jaar steeds meer mee geconfronteerd worden, is het verspreiden 
van fake news. Oftewel berichten waarbij de waarheid niet zo nauw wordt genomen. Wij als 
Dorpsquiz kunnen daarbij uiteraard niet achterblijven. Kunnen jullie ontdekken wat er niet klopt in 
de volgende foto’s? 

De koning van het fake news is 
natuurlijk Donald Trump. Hier 
zien we hem een van zijn vele uit 
de duim gezogen verhaaltjes op 
papier zetten. Maarreh… what 
else is fake? 

Wat klopt niet aan deze foto? 

Antwoord: George Bush 
hoort er niet bij te staan.

96. Jesse 

Ook in Nederland bestaat fake 
news… vraag maar aan Jesse 
Klaver. 
Wat klopt niet aan deze foto? 

Antwoord: CNN was er 
niet bij.
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97. Groepsfoto 

Had Jesse het wellicht over dit 
groepje? 

Wat klopt niet aan deze foto? 

Antwoord: Foto is 
gespiegeld.

98. Kampioen 

Ook in de sportwereld worden 
we voor de gek gehouden… 

Wat klopt niet aan deze foto? 

Antwoord: Jaartal klopt 
niet (moet zijn 2004)
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99. Sinterklaas 

Geloof het of niet, zelfs het 
Sinterklaasjournaal ontkomt niet 
aan fake news! 

Wat klopt niet aan deze foto? 

Antwoord: Sinterklaag 
moet zijn Sinterklaas.

100. Gefopt 

Ja, en zelfs in Heeze ben je niet 
veilig voor deze fopperij! 

Wat klopt niet aan deze foto? 

Antwoord: Appels 
onderin marktkraam dienen 
groen te zijn ipv rood.
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101. File? 

De verkeersinformatie is 
trouwens ook niet meer te 
vertrouwen… 

Wat klopt niet aan deze foto? 

Antwoord: Afstand naar 
Alkmaar klopt niet (moet 29 
zijn).

102. Familie 

… om over deze familie maar te 
zwijgen. 

Wat klopt niet aan deze foto? 

Antwoord: Schilderij 
Godfather klopt niet.
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103. Verhaal 

Hier wordt met veel overgave 
een prachtstukje fake news 
verteld. Zou er nog meer niet in 
de haak zijn? 

Wat klopt niet aan deze foto? 

Antwoord: Jochem van 
Gelder is verdwenen.

104. Sjabloon 

Dit groepje, dat ook zo aan Wie is 
de Mol mee zou kunnen doen, 
heeft vast wel wat te 
verbergen… 

Wat klopt niet aan deze foto? 

Antwoord: Bomen in 
achtergrond zijn verdwenen.

Dorpsquiz Heeze 2017                                                                                                                                              46



IN DE MIX Score

 

105. Overeenkomst? 

In onderstaand lijstje ontbreekt geen enkel liedje. Wat is de overeenkomst tussen precies deze elf 
liedjes? 

๏ Los TNT – "Caracola" 
๏ Sergio Endrigo – "Marianne" 
๏ Mary Roos – "Nur die Liebe läßt uns leben" 
๏ Katja Ebstein – "Theater" 
๏ Annick Thoumazeau – "Autant d'amoureux que d'étoiles" 
๏ Gerard Joling – "Shangri-la" 
๏ Kenny Lübcke & Lotte Nilsson – "Alt det som ingen ser" 
๏ Sofia Mestari – "On aura le ciel" 
๏ Sakis Rouvas – "Shake it" 
๏ Rodolfo Chikilicuatre – "Baila el Chiki-chiki" 
๏ Pastora Soler – "Quédate conmigo" 

Antwoord: Inzendingen songfestival van de landen die dat jaar EK voetbal wonnen

106. Noten lezen… 

Wat is de titel van 
dit lied? 

Antwoord: She Loves You
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107. Luister opdracht 

Op de geluidsdrager die uw team heeft gekregen, staan onder andere 20 muzieknummers. Deze 
zijn echter door een fout van een lid van de denktank (sorry…) telkens met twee nummers over 
elkaar heen op de geluidsdrager gezet. 

Opdracht: Vul in onderstaand antwoordformulier alle namen van uitvoerende artiesten en 
nummers in, zodat de organisatie weer weet om welke nummers het gaat… 

Antwoorden:
Nr. Artiest Titel

1 Enrique Iglesias Duele El Corazon

2 Sting It’s Probably Me

3 Milow Howling at the Moon

4 Tracey Chapman Fast Car

5 Black Box Ride on Time

6 Miley Cyrus We Can’t Stop

7 Eminem Stan

8 Blondie Rapture

9 Caro Emerald That Man

10 Elvis Wooden Heart

11 Fatboy Slim Praise You

12 The Fun Lovin’ Criminals The Fun Lovin’ Criminal

13 Wham! Last Christmas

14 Abba Happy New Year

15 Earth Wind & Fire Boogie Wonderland

16 The Trammps Disco Inferno

17 Patatje Metal Heb je even voor mij?

18 Handsome Willy & The Leftovers Heeze Parel van Brabant

19 Modern Talking You Can Win If You Want

20 Modern Talking You’re My Heart, You’re My Soul
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108. Noten lezen… 

Wat is de titel van dit lied? 

Antwoord: Sound of Music

109. Platina 
 
Drieëntwintig gouden platen en tien platina platen ontving 
wijlen Michael Jackson. Zijn album "Thriller" is nog altijd het 
bestverkochte album ter wereld en bereikte uiteraard de 
platina status. Nog twaalf andere albums van de 'King of Pop' 
werden platina, maar in dat lijstje staat hij slechts in de subtop. 
Welke andere 'King', die voor meer dan dertig albums platina 
ontving, zie je op bijgaande foto? 

Antwoord: 

George Strait
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110. Luisteren om 20:45h! 

Luister om 20:45h naar Radio Horizon! 

Daar hoort u de vraag, waarvan hier het antwoord ingevuld moet worden… 

Antwoord: Blauw

111. Noten lezen… 

Wat is de titel van dit lied? 

Antwoord: Tomorrow

112. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Het zit aan een wiel 
• Het zit aan en een broek 
• Het is iets tussen (twee) mensen 

Antwoord: Band
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SPONSORVRAGEN

Score

113. De cel in… 

Stuur een iemand van jullie team naar Crea-Case reclamestudio. Je weet wel, van daar bij die Britse 
Telefooncel. 

Ah, in de Zuster Stellalaan? Ja, precies op nr 26! 

Wat je daar dan moet gaat doen, dat is voor jullie nog een vraag.... 

Antwoord: De Kuiper lantaarnpaal #13
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114. Wachten in de regio… 

Hoeveel mensen staan er op de trein te wachten? 
Het antwoord is te vinden bij de Regiobank. 

Antwoord: 3

115. Te koop… 

Hoeveel artikelen zijn vandaag in de Albert Heijn vestiging in Heeze te koop? 

Antwoord: 12.500 - 13.000
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116. Op naar de Zwaan… 

Kom (na 19:00h)naar Tapperij De Zwaan om hun 
18+ vraag te beantwoorden. 

Antwoord: Soelaas

Corsendonck pater

117. Kaas van de bovenste plank! 

Hoeveel kazen liggen er op de bovenste plank in de winkel bij de Kaasboer in Heeze? 

Antwoord: 56
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118. Betekenis… 

Wat is de betekenis van de naam Finergie? 

Antwoord: Samenvoeging synergie / energie en finacieel (kernwoorden samenwerking 
financiële wereld en meerwaarde)

119. Wanneer en wat..? 

Tableaux is gevestigd in het oude postkantoor van Heeze. Wat was de oorspronkelijke functie van 
het gebouw en wanneer is het gebouwd? 

Antwoorden: Dokterswoning (1894)
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SPONSORVRAGEN

Score

120. Voorheen gevestigd… 
 

Accountantskantoor Van den Boogaard & Smulders Accountancy heeft een kantoor op het adres: 
Pastoor Spieringslaan 11A. 

Wat voor soort ondernemingen (met producten of diensten) zijn er voorheen gevestigd geweest 
op het adres Pastoor Spieringslaan 11 te Heeze? Aanwijzingen nodig? Ga even ter plaatse een 
kijkje nemen. 

Antwoord:

Winkel met kinderschoenen (Stappertjes Kinderschoenen)

Exploitatie websites (Alting Software)

DA Drogisterij (v Kessel)

121. Adres 

MFP is in 2005 gestart. Waar is MFP gestart? 

Antwoord: Amroth, Geldrop
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122. Schilderachtig… 

Wat staat er op het schilderij dat te vinden is bij de ingang van Notariskantoor Annet Wijers? 

Antwoord: Twee benen en voeten

123. BN’er 

Welke bekende tuinman werkt voor GroenRijk? 

Antwoord: Rob Verlinden
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SPONSORVRAGEN
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124. Wie maakt de hoogste kuif? 

Kom naar LOOS-Kappers en win punten voor elke centimeter! Neem dit vel papier mee voor de 
punten! 

Voorwaarden: 
๏Je mag de kuif thuis maken of op locatie met professionele producten. 
๏Je mag alle producten gebruiken (Lak, gel, versteviging, powders). 
๏Je mag alle materialen gebruiken (Stijltang, krultang, föhn, borstels) 
๏Je mag geen attributen gebruiken! (Inzetstukjes, fillers, draad, gaas) 

LOOS-Kappers Heeze 
Emmerikstraat 8 (Nog wel) 
040-2263462 

125. Spiezen parade 
 

In welke week van dit jaar was het bij slagerij van Hooff “spiezen parade”? 

Antwoord: Week 26 (26-6 t/m 1-7)
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SPONSORVRAGEN

Score

 

126. Wat kost dat? 

Je organiseert een straatfeest en hebt materialen nodig. Ga naar Arjen Verhuurt en zoek op de 
website uit hoeveel geld je kwijt bent aan de huur van onderstaande artikelen. 

Vul het bedrag (incl. B.T.W.) in op de antwoordregel. 

Antwoord:€ 1.161,06

4 x Statafel/hangtafel vierkant steigerhout grey wash 80 x 80 1 x Natuurlyck pilsener Fust 50 liter

8 x Kruk/barkruk wit luxe 1 x Krat Hoegaarden Witbier 24 x 30 cl

1 x Biertap 2 meter met spoelbak 1 x Krat Wittekerke Rosébier 24 x 25 cl

1 x Barkoeling/koelbuffet met flessennest 18 x Huiswijn wit 0,75 liter

1 x Bierglas fluitje 18 cl (40 stuks) 12 x Huiswijn rosé 0,75 liter

1 x Bierglas speciaalbier 28 cl (12 stuks) 12 x Huiswijn rood 0,75 liter

 1 x Wijnglas luxe kristal caroli (24 stuks) 6 x Hugo 0,75 liter

1 x Frisdrankglas longdrink 27 cl (40 stuks) 6 x Coca cola 1 liter

1 x Partypan XL 100cm 6 x Coca cola light 1 liter

2kg Propaangas (op nacalculatie) 6 x Fanta Orange 1 liter

4 x Plat bord vierkant klein 19 cm (10 stuks) 6 x Sprite 1 liter

4 x Tafelvork luxe (10 stuks) 6 x Lipton Ice Tea 1 liter

4 x Tafelmes luxe (10 stuks) 6 x Spa blauw 1 liter

1 x Muziekinstallatie 50-75 personen 6 x Spa rood 1,5 liter

1 x Feestboog white magnolia 1 x Springkussen incl. glijbaan
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127. Hulp nodig? 

Haal voor alle vakken een voldoende en voeg je uiteindelijke rapport en evt. opdrachten toe 
aan de map. De cijfers corresponderen met een letter voor de geheimschrift Masteropdracht. 
We wensen jullie succes en veel plezier deze avond! 

Team van Huiswerkhulp Heeze. 

Nederlands
Woord van de week op woensdag! Wekelijks geeft Caroline op Facebook uitleg bij het spellen van 
woorden. Hoeveel voorbeelden komen er in beeld bij de uitleg waarom je T-shirt met een 
hoofdletter schrijft (het woord T-shirt doet niet mee)?  
Vermenigvuldig je antwoord met het aantal cadeautjes dat Sinterklaas in Huiswerkhulp Heeze op 
de tafels heeft gelegd…en tel er 21 bij op; je hebt je cijfer voor Nederlands te pakken. 

Engels
“I’ll be with you in a jiffy!” 
Dragers van het Brits erfgoed: Wallace & Gromit uit de Aardman studio’s. In de spannende 
animatiethriller ‘The wrong trousers’ worden ze belaagd door een gevaarlijke pinguïn. Bekijk deze 
bloedstollende treinachtervolging en geef aan hoeveel schoten er worden gelost gedurende deze 
scène. Vermenigvuldig met het aantal maanden in een jaar en dan heb je niet alleen je punt voor 
Engels te pakken maar ook nog eens een flinke portie English culture achter de kiezen. 

https://www.youtube.com/watch?v=t8T8bStabq0 

Frans
Vermenigvuldig de arrondissementen  
Panthéon met Passy.

Halen jullie een voldoende voor Frans?
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Duits
Leren mag ook leuk zijn, vandaar een andere werkvorm bij het vak Duits; wederom een 
kijkopdracht! 

Topcultuur in Duitsland; de Volksmuziek. Artiesten als Heino en Udo Jurgens maakten faam op de 
Duitse televisie. Dat gebeurde ook in de jaren ’80 met dit duo onder productie van Tony Marshall. 
Aan jullie de schone taak om in dit hartverscheurend pleidooi van Fichtl, waarin hij ons allen 
oproept de planeet te redden, het aantal keer te tellen dat de oehoe van zich laat horen. 
Vermenigvuldig je antwoord met 5, tel er 4 bij op en je hebt je cijfer voor Duits  
te pakken.  

https://www.youtube.com/watch?v=dP9Wp6QVbsk 

Latijn 

Wat was de gevechtsopstelling van het Romeinse leger gedurende de Mariaanse tijd? Tel wederom 
het aantal letters bij elkaar op, vermenigvuldig met 7 en jullie mogen op  het Gymnasium blijven! 

Wiskunde 

Op een verre planeet wonen aliens die maar drie vingers aan elke 
van hun 2 handen hebben, de pink, de wijsvinger en de duim. Ze 
tellen dus maar tot zes. Ze tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Hierbij is hun 10 
onze 7. Nu heeft een wetenschapper op die planeet een moeilijke 
som gemaakt voor ons en die gaat als volgt: (13 x 5 - 10) x 2. 

Wat is de uitkomst van de som in onze getallen (1, 2, 3, …,9, 10)? 
Kom op! Sleep die voldoende voor wiskunde binnen! 

Natuurkunde 

Van welke indrukwekkende wolkvorm is hier sprake (het woord 
wolk doet niet mee)? Tel de letters bij elkaar op, zet ze in het 
kwadraat, tel er 21 bij op en je hebt je rapportcijfer voor 
natuurkunde. Wat zal de leraar trots zijn op jullie cijfer! 
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Biologie 

Vul het ontbrekende woord in, tel de letters bij elkaar op en vermenigvuldig met 6 en trek er er 2 
punten vanaf; je hebt je cijfer voor biologie te pakken. Worden jullie een ‘bespreekgeval’ als het om 
Bio gaat of krijgen jullie een ‘goed’? 

Scheikunde
We gaan een proefje doen. Daarvoor hebben jullie nodig: een glas, water, kurkuma en soda. Let op! 
Lees eerst de opdracht voor beeldende vorming voordat jullie verder gaan. Meng in een half glas 
water een theelepel kurkuma, meng goed. Voeg er daarna een flinke theelepel soda aan toe en 
meng goed. Kijk wat er gebeurt! Het water verkleurt  

Voeg nu een aantal flinke scheuten azijn toe (kijk uit, morsgevaar) en noteer de kleur die je 
overhoudt aan deze laatste toevoeging. Tel het aantal letters van de kleuren bij elkaar op, zet dat 
getal in het kwadraat + 7 in je rapport. Hopelijk prijkt er weer een tof cijfer op jullie lijst en kunnen 
jullie naar opa en oma voor rapportgeld. 
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Geschiedenis
Welke datum hoort bij deze spotprent? 

Tel dag en maand bij elkaar op, vermenigvuldig 
dit met 9 en je hebt je cijfer voor geschiedenis te 
pakken. 

Laat zien dat jullie echte kenners zijn als het gaat 
om Europese geschiedenis! 

 

Kunstgeschiedenis

Hoe heet de maker van dit beeld? Tel de letters van voor-en achternaam bij 
elkaar op, vermenigvuldig met 10 en je hebt je cijfer voor kunstgeschiedenis te 
pakken. 

Aardrijkskunde 

Op de hoek van de Schoolmeester en de Borgerstraat in Amsterdam staat een gebruiksvoorwerp 
bij het vuilnis… tel de letters bij elkaar op, vermenigvuldig maal 17 en trek er 20 vanaf. Je 
voldoende voor aardrijkskunde is binnen; we zijn trots op jullie! 

Beeldende vorming 

Maak een creatieve klassenfoto in kikkerperspectief met enkele teamleden aan het eind van jullie 
scheikundeproef en voeg die toe aan je rapport, daarmee heb jullie per direct een “doet goed mee” 
te pakken wat zich hier vertaalt in een 7,5! 

Dorpsquiz Heeze 2017                                                                                                                                              62



GOUDEN 

SPONSORVRAGEN

Score

Rapport van het team:________________________________________ 

VAK CIJFER LETTER

Nederlands 73 C

Engels 96 Z

Frans 80 J

Duits 79 I

Latijn 84 N

Wiskunde 86 P

Natuurkunde 85 O

Biologie 88 R

Scheikunde 71 A

Geschiedenis 72 B

Kunstgeschiedenis 90 T

Aardrijkskunde 82 L

Beeldende vorming 75 E
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Masteropdracht geheimschrift 

7,2/7,5/8,2    7,1/7,1/8,4  &  8,2/7,1/7,1/9,0    8,0/7,5    8,8/7,1/8,6/8,6/8,5/9,0 

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

Antwoord: Bel aan & laat je rapport zien aan Caroline
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128. Wie heeft er thuis de broek aan?

Stuur 1 of 2 personen naar het Gemeentehuisplein. Neem dit formulier mee en iets waarmee je 
kunt schrijven. 
 

Antwoord a: Scotland the Brave

Antwoord b: Amazing Grace (Waarheen, waarvoor)

Antwoord c: Mull of Kintyre

Antwoord d: Wooden Heart (Mussi Den)

Antwoord e: 7 Dagen Lang (Wat zullen we drinken?)

Antwoord f: Auld Lang Syne (Wij houden van Oranje)

Antwoord g: Wilhelmus

Antwoord h: Braveheart Theme Song

Antwoord i: Wake me up (Avicci)

Antwoord j: We Will Rock You
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129. Inleiding 

Tim wil een lange reis maken! Voordat hij vertrekt, stelt hij de volgende regels voor zichzelf op: 

๏ Hij mag niet over zee reizen om van het ene naar het andere land te gaan (e.g. van 
Nederland naar Noorwegen). 

๏ Hij mag wel over zee reizen om in hetzelfde land te blijven (e.g. van Groot-Brittannië 
naar Noord-Ierland). 

๏ Hij doet er alles aan om een landsgrens over te steken (desnoods omkoping of over 
een hekwerk klimmen), er is geen grensovergang afgesloten voor Tim. 

๏ Een land is volgens Tim een lid van de VN of een land met observerende status (e.g. 
Abchazië hoort in dit geval bij Georgië, omdat Abchazië geen VN-lid is). 

๏ Hij begint zijn reis in Heeze. 

Vragen

a. Tim wil naar Egypte reizen, maar hij wil zo min mogelijk grenzen oversteken. Hoeveel grenzen 
steekt hij uiteindelijk over? 

b. Wat is het grootste land in Europa (qua oppervlakte) waar Tim níét naartoe kan? 
c. Tim komt tijdens een van zijn reizen door Madagascar. In welk land bevindt hij zich op dat 

moment? 

Antwoord a: 6

Antwoord b: IJsland

Antwoord c: Frankrijk

130. Hoofdstad 

Tim maakt nog een reis, waarbij hij van in ieder land waar hij doorheen reist de hoofdstad bezoekt. 
Hij reist van hoofdstad naar hoofdstad gaat. 

Hij begint in "Hoofdstad". Hierna trekt hij naar het oosten, naar "Noordelijke Hoofdstad". Twee 
grensovergangen verder is hij in “Hoofdstad". In totaal bezocht Tim dus vier hoofdsteden. 

Welke stad bezocht hij als derde? 

Antwoord: Pyongyang
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131. Grensovergang 

Tijdens (weer) een andere reis maakte Tim onderstaande foto. Waarom staat hier maar aan één 
kant een bord dat een grensovergang aangeeft? Op het bord staat: “Espana” 

Antwoord: Grensgeschil Portugal/Spanje

132. Tim’s zus Sanne 

Tim is niet de enige reislustige persoon in de familie; zijn zus Sanne trekt er ook graag op uit. Zij 
doet echter niet zo moeilijk als Tim en neemt ook regelmatig het vliegtuig, waardoor ze overal ter 
wereld kan komen. Op een van haar reizen steekt ze het volgende riviertje over: 

Deze rivier is de grens tussen twee regio's van hetzelfde land. Om politieke redenen was deze rivier 
een paar jaar geleden onderwerp van gesprek. De premier sprak toen hierover "dat het de 
Amazone niet was". Een parlementslid van een andere partij reageerde hier later op met de 
woorden "toen de premier zei dat het de Amazone niet was, had hij gelijk: het is van veel groter 
belang”. Welke rivier is dit? 

Antwoord: Tamar 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133. Sanne reist verder 

Op een gegeven moment is Sanne in Amsterdam. Na een kilometer of dertig komt ze in Rotterdam. 
Als ze nog eens een kilometer of dertig in ongeveer diezelfde richting verdergaat, in welke stad is 
ze dan? 

Antwoord: Albany
 

134. Valuta 

In weer een ander land betaalt ze met onder meer het onderstaande biljet. In welk land is dit? 
 

Antwoord: Laos
 

135. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Een klein paard 
• Een rake slag 
• Een succesvol lied in de lichte muziek 

Antwoord: Hit
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136. Stedentrip 

Ook heeft Sanne meerdere grote steden bezocht. Een van die steden was een hoofdstad met nogal 
opmerkelijke parlementsgebouwen. In welke hoofdstad staan deze gebouwen? 
 

Antwoord: Brasilia

137. We zijn nog niet klaar met Sanne 
 
Ze heeft ook de toerist uitgehangen in een grote metropool. 
Deze agglomeratie zie je op bijgaand kaartje: 

Deze metropool herbergt de drie grootste steden van het land 
en herbergt in totaal meer dan vijf miljoen inwoners. In het 
zuiden ligt de hoofdstad. In het westen ligt de grootste stad 
en het commercieel centrum van het land. De stad in het 
noorden (met de toepasselijke titel "Hoofdstad"-Noord) valt 
een beetje weg tussen de twee andere, grotere steden, maar is 
dus nog altijd groter dan alle andere steden in het land. 

Aan welke rivier ligt deze metropool? 

Antwoord: 

Nijl
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138. Vulkaan 

De onderstaande vulkaan is nogal een wat andere berg dan de Vaalserberg. Ze hebben echter ook 
wat met elkaar gemeen: ze liggen allebei op een drielandenpunt. Het drielandenpunt waar deze 
vulkaan ligt is zelfs erg bijzonder. Sanne loopt tegen de klok in om de vulkaan heen (ze start in het 
grootste land). Zo bezoekt ze de drie landen in een speciale volgorde, die je nergens anders in de 
wereld tegenkomt. 

Wat is hier zo uniek aan? 

Antwoord: Het is een ABC’tje 
 

139. Kies maar… 

Zet een kruis door het plaatje dat niet in het rijtje past. 
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140. Keizer 

Dit malle mannetje werd moslim na een bezoek aan een bevriend staatshoofd. Enkele maanden 
later keerde hij echter weer terug tot het christendom. In een ceremonie - die een kwart van het 
Bruto Nationaal Product van zijn land kostte - kroonde hij zich vervolgens tot keizer. Een paar jaar 
later werd hij afgezet, vluchtte naar het buitenland en verbleef daar in ballingschap tot zijn dood. 

Van welk land was dit malle mannetje de keizer? 

Antwoord: Centraal-Afrikaans Keizerrijk

141. Standbeeld 

Dit malle mannetje gaf zichzelf een speciale titel, liet een stad naar zichzelf noemen en schreef (à 
la Mao) een "heilig boek" dat op scholen onderwezen moest worden. Ook liet hij een gouden 
standbeeld van zichzelf bouwen in de hoofdstad. Later gaf hij enkele maanden op de kalender 
andere namen; ze werden bijvoorbeeld naar hemzelf, of naar het boekje genoemd. Tot zijn dood 
bleef hij president van zijn land. 

Wat is de naam van dit malle mannetje? 

Antwoord: Saparmyrat Nyýazow

142. Complotten 

Dit malle mannetje riep zijn land uit tot een revolutionaire volksrepubliek. Volgens zijn regering 
was er voortdurend sprake van samenzweringen, waar meestal Frankrijk achter zat, maar soms ook 
de VS of de USSR. Na elk 'ontdekt' complot volgde er een reeks arrestaties. Op een gegeven 
moment (1976) werd de grootste stam van het land (dit malle mannetje behoorde zelf tot de op 
een na grootste stam) in zijn geheel van verraad beschuldigd. De vakbonden en de legerleiding 
waren in hun geheel geïntegreerd in de partij van dit mannetje. Omdat er geen oppositie was 
toegestaan, haalden ze bij alle verkiezingen dan ook honderd procent van de stemmen. Door een 
hartaanval, gevolgd door overlijden, eindigde de politieke carrière van dit malle mannetje. 

Hoe heette hij? 

Antwoord: Ahmed Sékou Touré
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143. Niet erkend 

Dit malle mannetje verklaarde zijn land (voorheen een kolonie) onafhankelijk, al werd het door 
geen ander land erkend. Dat er van elke dertien inwoners van het land twaalf zwart waren, was 
voor hem geen probleem om driekwart van de zetels in het parlement te reserveren voor blanken. 
Deze situatie kon vijftien jaar voortduren, maar uiteindelijk trok de zwarte meerderheid toch aan 
het langste eind en kreeg het land een andere naam. Dit malle mannetje was geen premier meer, 
maar bleef nog een tijdje lid van de oppositie. Toen hij de zeventig naderde trok hij zich terug uit 
de politiek. Hij schreef nog een autobiografie, kwam af en toe in het nieuws en overleed 
uiteindelijk. 

Hoe heette het niet-erkende land waar hij premier van was? 

Antwoord: Rhodesië

144. Onderscheidingen 

Toen de president in het buitenland verbleef greep dit malle mannetje (een militair) de macht. Hij 
riep zich uit tot president en tegelijk ook tot opperbevelhebber van het leger. Collega-militairen 
die hem niet steunden werden om het leven gebracht. Kort nadat hij aan de macht was gekomen 
gooide hij een hele bevolkingsgroep het land uit; dit zou hem zijn opgedragen door God. Wie niet 
vertrok werd vermoord.  

Op het moment van de staatsgreep had dit malle mannetje al meerdere vrouwen. Enkele jaren 
later trouwde hij wederom, ditmaal met een jonge vrouw die zwanger was. Bij de bevalling 
claimde dit malle mannetje de vader te zijn van het kind. Van de biologische vader is nooit meer 
iets vernomen. 

Behalve mensen uitmoorden hield dit malle mannetje er ook van zichzelf te onderscheiden. Zo 
richtte hij een speciale orde op, zodat hij zichzelf een onderscheiding in die orde kon toekennen. 
Hij gaf zichzelf ook een doctoraat van de universiteit en een boel imposante titels. Ook moest er 
om de dag een foto van hemzelf in de krant verschijnen. 

Toen zijn land werd binnengevallen door buitenlandse troepen en strijders uit zijn eigen land (die 
gevlucht waren voor zijn dictatuur), vertrok dit malle mannetje zelf naar een bevriend buitenland. 
Hij werd nooit vervolgd en overleed na ziekte. Het is niet bekend hoeveel kinderen hij in totaal 
had, maar de schattingen overstijgen de veertig. 

Wat gebeurde er in 2007 waardoor dit mannetje weer in het nieuws kwam? 

Antwoord: Oscar voor Forrest Whitaker (rol Idi Amin in The Last King of Schotland)
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145. Mijnheer 

Zet een kruis door het malle mannetje dat niet in het rijtje past. 

146. Doctoraat 

De vrouw van dit malle mannetje maakte haar middelbare school niet af, maar "behaalde" later wel een doctoraat in de 
scheikunde. Ook publiceerde ze wetenschappelijke stukken (die door anderen zijn geschreven). Met haar man als 
machtshebber werd zij neergezet als 'moeder van het land'. Als ze met haar man hun buitenverblijf bezocht, lieten ze de 
hanen in de omgeving ombrengen, om haar een ongestoorde nacht te garanderen. 

Maar hoe heette de politieke partij waaraan haar man leiding gaf? 

Antwoord: PCR (Roemeense Communistische Partij)

147. President 

Hoewel dit malle mannetje de leiding had over een republiek, heeft de 'troonopvolging' van zijn 
land meer weg van een monarchie. De officiële jaartelling van zijn land begint bij de geboorte van 
dit malle mannetje en hij mag dan gestorven zijn, hij is wel nog altijd president van zijn land. 

Over wie gaat het hier? 

Antwoord: Kim Il-Sung
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148. Vraag 148 
Wat is het antwoord op vraag 148? 

Antwoord: Blauwe arend

149. Imposant 

Dit malle mannetje werd geboren in een stadje in het binnenland. Hij werd de eerste president van 
zijn land, toen dat onafhankelijk werd. Als president maakte hij van zijn geboortestad de 
hoofdstad van het land. Hier liet hij een imposant en duur gebouw neerzetten. Dit gebouw heeft 
nog altijd een wereldrecord in handen. Hij bleef president tot zijn overlijden, maar na zijn dood 
verdween zijn naam niet zomaar. 

Noem drie dingen die naar dit malle mannetje zijn genoemd. 

Antwoord 1: Vliegveld
Antwoord 2: Voetbalstadion
Antwoord 3: Vredesprijs

150. Wow 

Onderstaande heeft te maken met de bestrijding van malle mannetjes! Zet een kruis door het 
plaatje dat niet in het rijtje past. 
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151. Petje af… 

Zet een kruis door het malle mannetje dat niet in het rijtje past. 

152. Derde?     

Dit malle mannetje wilde president worden van zijn land. Hij claimde dat hij zijn land weer groots 
zou maken, maar deed voor en tijdens zijn campagne aparte uitspraken, vooral ten aanzien van 
vrouwen. Zo zei hij over een andere kandidaat "zou iemand stemmen op zó'n gezicht? Kun je het je 
voorstellen, dat dit het gezicht van de volgende president is?!". Bij een van de debatten weigerde 
hij aanwezig te zijn vanwege een conflict met een van de debatleiders. Later kwam hij in opspraak 
wegens een opname uit het verleden, waarin hij suggereerde dat hij vrouwen op intieme plekken 
kon betasten omdat hij bekend was. 
Tegen alle peilingen in won dit malle mannetje ook de presidentsverkiezingen. 

Wie werd er bij die verkiezingen derde? 

Antwoord: Colin Powell
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153. Wat gebeurt er allemaal in het donkere bos? 
 

Kom naar Boschlaan 24 en kom er achter! 

Neem dit vel en schrijfgerei mee… 

Let op! Slecht wegdek, zorg voor goede 
verlichting op je fiets. 

Antwoord a: Blaffend ree

Antwoord b: Nachtegaal

Antwoord c: Nachtzwaluw geratel

Antwoord d: Rugstreeppad

Antwoord e: Keffen van een vos

Antwoord f: (bos)uil

Antwoord g: Duif

Antwoord h: Krijsen blauwe reiger

Antwoord i: Roffelen specht

Antwoord j: Mauwen buizerd

Antwoord k: Optioneel: geluid rijplaten (vervallen)
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154. Heezer tweeling 

Dafne en Laura is een Heezer tweeling, geboren op 9 september 1999. Hun vader opent een week 
na hun geboorte voor elk van de meisjes een bankrekening, waar hij een tientje op stort. Elke 
zestiende dag van elke volgende maand stort hij op elke rekening steeds een tientje. Er wordt 
geen rente gevangen op de rekeningen.  

Nu is de tweeling kortgeleden 18 geworden en krijgen ze van pa voor het eerst toegang tot het 
geld. Het eerste wat ze hiermee doen is een feestje organiseren. 
Vorige week zaterdag vond dat feest plaats. De kosten waren exact een kwart van het bedrag wat 
op de rekening van Dafne stond, plus een derde van wat op de rekening van Laura stond. 

Hoe duur was het feestje? 

Antwoord: € 1176,62
 

155. Thuisbezorgd 

Bij welke bekende Brabander worden de boodschappen op onderstaande foto thuisbezorgd door 
een bekende Limburger? 

Antwoord: Frank Lammers
 

156. Secretaris 

De gemeente Heeze heeft een vrouwelijke secretaris gekend. Hoe was haar naam? 

Antwoord: Margreet Walraven
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157. Brabander 

Wie moet dit voorstellen? 

Antwoord: Pieter van den Hoogenband

158. Brabantse familie 

Een typisch Brabantse familie heeft vier kinderen. De oudste, Max, is een jongen. Vijf jaar later 
werd dochter Maud geboren. De tweeling, een jongen en een meisje, zijn het jongste. 

Hoe heet het tweelingzusje van Lars? 

Antwoord: Tess
 

159. Vitaminen 

Er bestaat de vuistregel dat het verstandig is, zeker voor jonge kinderen, om extra vitaminen te 
nemen als weer de 'R in de maand' zit. Wouter uit ’s Hertogenbosch interpreteert deze regel echter 
op een andere manier: hij neemt enkel extra vitaminen als de R in de dag, de datum én het jaartal 
zit. 

a. Op welke dag nam Wouter voor het laatst extra vitaminen? 
b. En wanneer is de eerstvolgende dag dat hij dat weer zal doen? 

Antwoord a: 13 december 2014

Antwoord b: 13 januari 2023

Dorpsquiz Heeze 2017                                                                                                                                              78



EN DAN DENK IK… 

…AAN BRABANT

Score

160. Slimmeriken 

Jeroen en Marcel zijn twee slimmeriken die samen hebben gestudeerd op de TU Eindhoven. Na 
jaren komen ze elkaar weer tegen op een reünie. Na eerst wat gekletst te hebben over koetjes en 
kalfjes vraagt Jeroen aan Marcel of hij inmiddels kinderen heeft. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. 
Marcel vertelt dat hij drie kinderen heeft en na een vraag over hun leeftijd vertelt hij het volgende: 

๏ Het product van hun leeftijden is precies veertig. 

๏ De som van hun leeftijden is gelijk aan het huisnummer waarop hij en Jeroen woonden in 
hun studententijd. 

๏ Het middelste kind heeft blauwe ogen. 

Hoe oud is het oudste kind van Marcel? 

Antwoord: 8 jaar

161. Meer slimmeriken 

Wat later vertelt Marcel dat minimaal één kind een meisje is. Hoe groot is de kans dat Marcel 
precies één zoon heeft? 

Antwoord: 3 op 7 (43%)

162. Philips 

In Eindhoven staan standbeelden van enkele Philipstelgen: Anton en diens zoon Frits. 

Van wie zijn beelden geplaatst en waar staan deze precies in Eindhoven? 

Antwoord: Anton Philips (station) 

Antwoord: Frits Philips (markt) 

 

163. 4 - 2 - 1 - 0 

Eindhoven heeft er vier. Heeze, Nuenen 's-Hertogenbosch en Waalre hebben er twee. Breda, Etten-
Leur, Oss, Sint-Oedenrode, Vught en Wouw hebben er één. Alle andere plaatsen in onze provincie 
hebben er geen. Waar gaat dit over? 

Antwoord: Michelinsterren
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164. Wolf 

Welk soort wolf komt voor op de Strabrechtse heide? 

Antwoord: Bijenwolf
 

165. Barman 

Een barman ziet drie klanten aan de toog hangen. Deze drie mannen komen uit 
Heeze, Leende en Sterksel. De barman weet niet welke man uit welk dorp komt, 
wel weet hij het volgende: 

๏De Heezenaar spreekt altijd de waarheid. 
๏De Leendenaar liegt altijd. 
๏De Sterkselnaar geeft willekeurig antwoord: soms spreekt hij de waarheid 

en soms liegt hij. 

Hoeveel vragen heeft de barman minimaal nodig om met zekerheid vast te stellen 
wie de Heezenaar is? En welke vragen (aan wie) zijn dit? 

Antwoord: minimaal 4 vragen (om het zeker te weten!)

Aan Heezenaar: kom jij uit Sterksel?

Aan Leendenaar: kom jij uit Sterksel?

Aan Sterkselnaar: kom jij uit Sterksel?

Antwoordt Sterkselnaar naar waarheid, weet je wie Heezenaar is!

Liegt Sterkselnaar, heb je nog 1 vraag nodig

Vraag aan Leendenaar om Heezenaar aan te wijzen!

_________________________________________________________________________

 

166. Groot water 

Naar een familie met een groot huis in gemeente Heeze-Leende is “een water” in de gemeente 
vernoemd. Wat is de naam van dit water? 

Antwoord: Eliasven (Bultven)
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167. Kwaak 

Bekend oud-politicus Hans Wiegel woonde voor bepaalde tijd langs de waterkant, bij het kasteel 
van Heeze. Hij heeft inmiddels Heeze alweer verlaten. De permanente bewoners, eenden, 
zwemmen er nog rustig rond. Deze eenden hebben natuurlijk helemaal niks met politiek te maken. 
Dat vindt een bekend kunstenaar ook. Deze kunstenaar vindt zelfs dat een eend mondiale 
spanningen kunnen verzachten of verduidelijken. Wie wordt hiermee bedoeld? 

Antwoord: Florentijn Hofman

168. Behalve de specht klopt nog iets niet! 

Op onderstaande foto zie je een bonte specht uit Brabant op zijn nest. Wat klopt hier niet? 
 

Antwoord: Specht nestelt niet in een open nest, maar in een holte.

169. 1 tegen 100 

Welke oud-Heezenaar heeft het afgelopen jaar in 1 tegen 100 gespeeld (uitzending TV)? 

Antwoord: Roland van de Kerkhof
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170. Speurtocht Centrum Heeze 

In Heeze is van alles te zien en te beleven, zeker als je op de details let. Met name in de Kapelstraat,   
de Jan Deckersstraat en een stukje Schoolstraat is dat het geval. 

Onze fotograaf ging op pad en fotografeerde 20 van die details. Aan jullie team de taak de juiste 
straat, mét huisnummer, en waar gevraagd de naam en/of de precieze locatie bij de foto’s te 
vinden, en te noteren. 
 

a. < Bordje eigen weg. Niet helemaal 
‘I did it my way’. Waar staat het ?  

Oprijlaan kasteel

b. > Bij welk etablissement hoort 
deze buitenlamp?  

Tribeca

 

c. < Welk adres,  is gerestaureerd met 
steun van het Pr. Bernhard 
Cultuurfonds? 

(Martinuskerk) Jan Deckerstraat 
24
d. > Op welk adres kun je zo te zien 
evenwichtskunsten beoefenen ?  

Kapelstraat 4

 

e. < Bij welk bedrijf, met welk 
huisnummer, staat dit bord?  

Wijnhoeve, 29

f. > In de etalage van welke zaak staat 
dit verzoek?  

Art Studio (tattooshop)
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g. < Het Deckershuis, dus in de Jan 
Deckersstraat. Maar welk 
huisnummer? 

11

h. > Tussen welke aangrenzende 
huisnummers staat dit stukje Heezer 
ruïne? 

29 en 33
 

i. < Welke kapster, op welk adres, 
ontvangt haar post in deze blauwe 
brievenbus?  

Josje, Kapelstraat 72

j. > Welk adres hoort bij dit atelier?  

Kapelstraat 16

 

 

k.< Bij welke zaak op welk adres 
hangt dit bord achter het raam?  

Tweewielerspecialist, Jan 
Deckerstraat 12

l. > Welk adres hoort bij deze 
trapgevel?  

Kapelstraat 110
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m. < Bij welke zaak, op welk adres, 
hoort deze buitenlamp?  

Be Dressed, Kapelstraat 79

n. > Deze bierreclame hoort bij welk 
etablissement op welk adres?  

Café Thuys, Jan Dekkersstraat 53

o. < Waar vind je deze eerste steen?  

Gebouw OL School

 

p. > Wat bewaakt deze camera waar?  
 

Tankstation (Kapelstraat 37)

q. < Op welk adres vind je deze fraaie 
buitenlamp?  

Kapelstraat 80 
 

r. > Naar de parkeerplaats van welke 
twee zaken, met welk adres, wordt 
hier verwezen?  

Beaux / Galerie des Beaux Arts 
Jan Dekkersstraat 43 en 45

s. < Op welk adres staat er De Mus op 
de deur?  

Kapelstraat 37

t. > In welk etablissement, op welk 
adres, wordt kennelijk Jupilerbier 

geschonken?  

                                                                     Chinese Muur, Kapelstraat 68 

Dorpsquiz Heeze 2017                                                                                                                                              84



GRABBELTON Score

171. Sportwedstrijd 

Lieke doet mee aan een sportwedstrijd. Het eerste deel van de wedstrijd bestaat uit anderhalve 
zeemijl zwemmen. Het tweede deel bestaat uit tien mijl lopen.In totaal doet Lieke 123,4 minuten 
over de wedstrijd. 

a. Wat was haar gemiddelde snelheid (in kilometer per uur) over haar hele inspanning? 

Antwoord: 9,18 km/h

b. Aan wat voor soort wedstrijd deed Lieke mee? 

Antwoord: Zwemloop / Aquatlon / swim run

172. Genoten… 

Zet een kruis door het plaatje dat niet in het rijtje past. 

173. Adres 

Wat is het adres van de heren Hofstadter en Cooper? 

Antwoord: 2311 Los Robles, Pasadena
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174. Gestript 

Schrijf de naam van de stripfiguren bij de afbeelding. r 

Noortje 
           Peggy en Jeroen 
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Mike & Jeweetwelkater (rode kater)

Rataplan

Michel Valliant

Ma Dalton

Joe Bar



GRABBELTON Score

175. H rk nb  rh  d 

Het doel van een logo is om merkbekendheid te bevorderen. Het is dus belangrijk dat een logo 
duidelijk onderscheidend herkenbaar is. Het mooiste is natuurlijk als je een logo al kunt 
herkennen, wanneer je slechts een onderdeel hiervan ziet. Kun jij ontdekken uit welke logo’s van 
welke bedrijven deze fragmenten geknipt zijn? Schrijf je antwoorden onder het betreffende logo. 

Calvé Greenpeace Cliniclowns

PvdA Interpolis

NAC of gemeente Breda Audi

The Who Dorpsquiz Heeze Pringles
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176. Los maar op! 

16, 57, 23, 88, 47, 23, 53, 68, 8, 23, 68 

Antwoord: Sla vraag vier over

177. Voor de rekenmeesters… 

Plaats de speelgetallen in de knopen zodat ze opgeteld (de som) gelijk zijn aan het getal in het 
gekleurde veld en vermenigvuldigd (het product) gelijk zijn aan het getal in het witte veld. 

178. Punten scoren (of niet…) 

Kies een willekeurig, (positief, geheel) getal. Alleen het team dat het laagste unieke getal heeft 
gekozen krijgt hier punten voor! 

Antwoord: Winnaar had 2 geantwoord, als enige!
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179. Amsterdammer 

Wat bedoelt een Amsterdammer met een drijfsijs? 

Antwoord: Eend (watervogel)

180. Gekapt 

Welke Amsterdamse auteur werd in literaire kring spottend “de best gekapte schrijver van 
Nederland” genoemd? 

Antwoord: Harry Mulisch

181. Makkie? 

Zoek de 10 verschillen. Kruis of 
omcirkel de verschillen in het 
onderste plaatje. 
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182. Zelfde woord, driemaal invullen 

Boomstam   stamboek   Afstamming 

gladakker   spiegelglad  gladiool 

schijnbaar   zonneschijn  schijnbeweging 

staalwol   stapelwolk  gezwollen 

ziekenboeg  boeggolf   boegspriet 

beeldspraak   verbeelding  beeldschoon 

velerlei   leisteen   geleidelijk 

luiwammes  luisterrijk  hoofdluis 

regelneef   stelregel   regelzucht 

cultuurbarbaar  cultuurverschijnsel  tegencultuur 

grachtenfestival  grachtengordel  slotgracht 
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183. Uit de kunst 

Onderstaand delen uit schilderijen van Heezer 
kunstenaars of van  kunstenaars die in Heeze exposeren. 
Vul naast elk fragment de naam in van de kunstenaar. 

Mariska van Hoof 

 

Frank Guitjens 

 

Martine van Noort 

 

Henri Hess 
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184. Gezichtsherkenning 

Wie zijn deze (redelijk) bekende, beroemde en/of beruchte Heezenaren, oud-Heezenaren of anders 
verbonden aan Heeze? Schrijf het antwoord telkens naast de bijbehorende foto. 

Peter Odijk 

 

Maarten van den Heuvel 

 

Yvonne Cuijten 
 

Jos van Bree 

 

Karen Denton 
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185. Gezichtsherkenning (vervolg) 

Menno Koch 

 

Leon van Aubel 

 

Angela van den Hurk 
 

Paul Verhoeven 

 

Henri Hess 
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186. Mag het een anagrammetje meer zijn? 

Onderstaand gedicht is in zijn geheel samengesteld uit straatnamen in Heeze. Als het je lukt om 
met de letters van dit gedicht een aantal straatnamen te maken, zonder dat je letters overhoudt, 
heb je de oplossing. Letters mag je maar één keer gebruiken! 

Maak zoveel mogelijk straatnamen uit Heeze met de beschikbare letters. 

Ik dool door 
Heeze 

Parel van Brabant 
Luisterrrr 

La la la 
De magische klank van vermaak 

En denk 
Dit is pas speels 

Antwoord: Vicaris van Litsenburglaan

Antwoord: De Zadelmaker

Antwoord: Pastoor Haseldonklaan

Antwoord: Lambrekven

Antwoord: Ekelpad

Antwoord: Diepers

Antwoord: Iras

Antwoord: Lokert

(maximaal 8 antwoorden mogelijk, bij gebruik alle letters) 
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187. Daar bij die waterkant 

Weerspiegeling:  Maak een foto van de 
weerspiegeling van de woorden “Dorpsquiz Heeze” 
in het water. Gebruik maken van de kleuren van de 
huisstijl van de Dorpsquiz Heeze levert extra punten 
op. Ben lekker creatief. 

Plak hier je foto 
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188. Twiedel twiedel twiedel twiet (opdracht) 

Maak een vogelhuisje van bijgeleverde 
plank. Sla de plank niet mis en gebruik 
het aangeleverde exemplaar. Gebruik je 
deze plank niet, dan werk je jezelf in de 
nesten….  

Natuurlijk mag je wel extra materialen 
gebruiken om toevoegingen te doen 
aan het vogelhuis. Zorg dat je 
teamnaam ook goed zichtbaar aanwezig 
is, je mag zelf uitvogelen hoe je dat wilt 
doen. Als wij geen teamnaam vinden 
kunnen we ook geen punten geven. 

Lever het voltooide vogelhuisje in 
samen met de quizmap. 

189. Amateur-meteoroloog 

Jasper is een amateur-metereoloog. uit Heeze. In een bepaalde week deed hij een opvallende 
ontdekking: de temperatuur vormde vijf dagen op rij een interessant patroon. Volgens Jasper 
waren dit de temperaturen in die gegeven week van mei: 

๏ Op de eerste dag was de temperatuur precies 12 °Ré 

๏ Op de tweede dag was de temperatuur precies 18 °Rø 

๏ Op de derde dag was de temperatuur precies 77 °F 

๏ Op de vierde dag was de temperatuur precies 105 °De 

Hoeveel °C was de temperatuur op de vijfde dag? 

Antwoord: 35°C
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190. Sport? 

Welke sport wordt op onderstaand plaatje beoefend? 

Antwoord: Quidditch / Zwerkbal
 

191. Snooker 

Wat is de hoogst mogelijke break in het snooker? 

Antwoord: 155

192. Steven Kruijswijk 

Het zag er vorig jaar zo mooi uit voor Steven Kruijswijk; in de Ronde van Italië reed hij in het roze 
en leek hij de eerste Noord-Brabantse winnaar van een Grote Ronde te worden. Helaas liep het 
anders; in de op twee na laatste etappe viel hij in de afdaling van de Col Agnel. Uiteindelijk zou hij 
vierde worden. Voor onze provincie dus geen eerste winnaar van een Grote Ronde. Zelfs geen 
podiumplek, maar dat zou voor Kruijswijk géén unicum zijn geweest. 

Welke wielrenners uit onze provincie eindigden wel al eens op het podium van een Grote Ronde? 

Antwoord: Rini Wagtmans & Johan van der Velde
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193. Winnaar 

Op bijgaande foto zie je een man 
die zojuist een belangrijke 
wedstrijd heeft gewonnen: 

a. Wie is hij? 
b. Welke wedstrijd heeft hij 

hier gewonnen? 
c. Wie was in die wedstrijd de 

beste deelnemer uit 
Amerika? 

Antwoord a: Takuma Satō

Antwoord b: Indianapolis 500

Antwoord c: Hélio Castroneves

194. Atleet 

Welke atleet werd op vier Olympische Spelen op rij kampioen op drie verschillende onderdelen? 
Een erg knappe prestatie, want op de laatste Olympische Spelen waar hij (drie keer) won was hij al 
36 jaar. 

Antwoord: Leonidas van Rhodos

195. Rijtje 

Vul aan: Anne Meulendijks - Femke Bukkems - Moïra Heuts en Charlotte Vinclair 

Antwoord: ____________________________________________________________
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196. Formule 1 

Max Verstappen komt overeen met de wereldkampioenen Jenson Button, Nico Rosberg en 
Sebastian Vettel samen. Wereldkampioen Lewis Hamilton komt echter overeen met Nico Rosberg, 
Max Verstappen en Sebastian Vettel samen. 
Welke coureur komt er overeen met Lewis Hamilton en Max Verstappen samen? 

Antwoord: Valtteri Bottas

197. Moeder van vier 

Esther is moeder van vier dochters; Amélie, Béatrice, Charlotte en Danique (op volgorde van 
geboorte). Elk kind zit op één sportvereniging. 

๏ Amélie zit niet op tennis. 

๏ Béatrice zit niet op hockey. 
๏ Charlotte zit niet op ballet. 

๏ Danique zit niet op paardrijden.  

Op donderdagmiddag brengt Esther haar kinderen na school allemaal weg naar hun vereniging. Ze 
rijdt langs de tennisclub, daarna langs de balletzaal, vervolgens langs de hockeyvereniging en 
tenslotte langs de manege, waar ze tegen haar dochter zegt dat ze wel voorzichtig om moet gaan 
met de ruitercap, "want die is nog van je één jaar oudere zus geweest". 

Als je weet dat de tweeling niet op een balsport zit, kun je dan vertellen in welke volgorde Esther 
haar dochters heeft weggebracht? 

Antwoord: Béatrice, Danique, Amélie, Charlotte

198. Vincy Heat 

In 2000 speelden St. Vincent en de Grenadines een WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Amerikaanse 
Maagdeneilanden. De Vincentijnen waren superieur en wonnen de wedstrijd met 9-0. Twee weken 
later wonnen ze de uitwedstrijd ook (met 5-1) en hiermee schakelden ze de Amerikaanse 
Maagdeneilanden uit voor het WK. Uiteindelijk zou ook de "Vincy Heat" (hun bijnaam) het WK niet 
halen, net als Nederland overigens. 

Het is maar goed dat dit niet de uiteindelijke finale van het WK was, want voordat de commentator 
had kunnen zeggen welke landen er in de finale stonden zou het onderhand bijna rust zijn. Alleen 
als de Amerikaanse Maagdeneilanden zouden spelen tegen de Verenigde Arabische Emiraten zou 
Frank Snoeks (of een collega) nóg meer lettergrepen nodig hebben. Maar wat zou, lettergreep-
technisch, de kortst mogelijke WK-finale zijn? 

Antwoord: Gaum, Tjaad en Wales zijn goede antwoorden (combinaties hiervan)
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199. Leuke foto 

Welke (a)sport en welk (b) spel haal je uit deze foto’s? 
 

Antwoord a: Voetbal

Antwoord b: Party & Co

200. Koers 

In mei 1989 werd de eerste editie van een wielerronde verreden. Onder meer wereldtoppers als 
Andrew Hampsten (won het jaar ervoor de Giro) en Greg LeMond (zou dat jaar de Tour winnen en 
wereldkampioen worden) deden mee. 
Een Noorse wielrenner ging er met de eindzege aan de haal en twee ritten werden gewonnen door 
een Nederlander. Het jaar erop werd de tweede en laatste editie van deze koers gereden. Ook dat 
jaar kregen twee etappes een Nederlandse winnaar. 

Wat was de naam van deze etappekoers? 

Antwoord: Tour de Trump

201. Toernooi 

Real Madrid en CSKA Moskou haalden de halve finale. Verliezend finalist was Olympiakos. Wie won 
het toernooi? 

Antwoord: Fenerbahçe
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202. ATP 

Enkele jaren geleden werd er op een ATP-toernooi in Zwitserland een opvallende wedstrijd 
gespeeld. De winnaar van de wedstrijd (die uiteindelijk de finale zou halen van het toernooi) werd 
door de umpire niet alleen bij zijn naam genoemd, maar ook bij zijn nationaliteit (de verliezer van 
de wedstrijd ook overigens). 

a. Wie speelden er in deze wedstrijd tegen elkaar? 

Antwoord: João Sousa & João Souza

b. In welk jaar werd dit toernooi gehouden? 

Antwoord: 2015

203. Winnen zonder epo of Google 

Hier zie je een aantal wielrenners uit het eindklassement van de Tour de France van dit jaar. Dit is 
de uitslag van een fictieve etappe, waar het hele tourpeloton aan mee heeft gedaan. Afgaande op 
de rest van de top 10, wie zou de winnaar van deze etappe zijn? 

1. Koen de Kort 
2. Roy Curvers 
3. Tiesj Benoot 
4. Emanuel Buchmann 
5. Axel Domont 
6. Rigoberto Urán 
7. Robert Kiserlovski 
8. Chris Froome 
9. Romain Bardet 
10. Daniel Martin 

204. Voetbal 

Tijdens het allereerste Eredivisie-seizoen werden er natuurlijk direct een boel Eredivisie-records 
gezet. Één specifiek "record" werd in alle daaropvolgende jaren niet meer geëvenaard, tot aan het 
voetbalseizoen 2004–2005. In die jaargang van de Eredivisie waren er precies even veel ………… 
als in het eerste Eredivisie-seizoen. Dit aantal is in de jaren daarna ook niet meer gehaald. 

Wat moet er op de puntjes komen te staan? 

Antwoord: Brabantse ploegen
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205. Dubbel 

Hieronder staan tien namen van Nederlandse voetballers. Er is een gemeenschappelijke factor. Phillip 
Cocu staat twee keer in de lijst. Wat er is er zo bijzonder aan zijn tweede vermelding? 

๏ Marco van Basten 
๏ Clarence Seedorf 
๏ Phillip Cocu 
๏ Ronald de Boer 
๏ Frank de Boer 

๏ Jaap Stam 
๏ Paul Bosvelt 
๏ Phillip Cocu 
๏ Ron Vlaar 
๏ Wesley Sneijder  

Antwoord: Penalty gemist en toch wedstrijd gewonnen
 

206. Grandslam 

Steffi Graf hield lange tijd het Europese record voor meeste overwinningen op 
Grandslamtoernooien (wereldwijd heeft Margaret Court uit Australië er het meeste gewonnen). Dit 
jaar kwam daar echter verandering in en werd Graf achterhaald. Welke Zwitser staat nu samen met 
Steffi Graf bovenaan de lijst van Grandslamkampioenen uit Europa? 

Antwoord: Martina Hingis

207. Palmarès 

Het is een prachtige erelijst: de Ronde van Italië meermaals winnen, de Waalse Pijl meermaals 
winnen, zeges in de Amstel Gold Race, Luik–Bastenaken–Luik, de Omloop Het Volk, de Ronde van 
Californië en zelfs een Olympische gouden medaille. Alleen de wereldtitel ontbreekt eigenlijk nog. 
Van wie is dit palmarès? 

Antwoord: Anna van der Breggen
 

208. Gouden bal 

Vorig jaar won Cristiano Ronaldo de Gouden Bal, de prijs voor de beste voetballer van het jaar. 
Onnodig om te zeggen dat hij tevens de beste niet-Nederlander was in die verkiezing; de winnaar 
zou sowieso geen Nederlander zijn, want tussen de dertig genomineerde zat geen enkele 
landgenoot. 

Dat is wel eens anders geweest; in welk jaar domineerde Nederland deze verkiezing? 

Antwoord: 1988

En wie werd er toen de beste niet-Nederlander? 

Antwoord: Oleksij Mychajlytsjenko 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209. Vogels 

In welk land komen de meeste vogelsoorten ter wereld in het wild voor? 

Antwoord: Colombia

210. Eitje 

Waarom zetten amfibieën hun eitjes niet vaak af in heidevennen? 

Antwoord: Water is te zuur, eieren verschimmelen!
 

211. Muisje 

Een muisje dat ook zwemt en af en toe een muisje  visje verschalkt. Wat ben ik? 

Antwoord: Vervallen wegens verkeerde vraagstelling!
 

212. Eigenaardig 

Wie is de eigenaar van de Sterkselsche Aa en de Groote Aa, daar waar ze door de Herbertusbossen 
stromen? 

Antwoord: Waterschap De Dommel

213. Leeuw 

Welk soort leeuw komt voor op de Strabrechtse heide? 

Antwoord: Mierenleeuw
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214. Luisteren tussen 19:00h en 19:30h! 

Luister tussen 19:00h en 19:30h naar Radio Horizon en beantwoord de vraag die in de uitzending 
gesteld wordt. 

Antwoord: Hee Gaode Mee

215. Bruid 

In een TV-comedy uit 2015 speelt een bekende Nederlandse actrice een versmade bruid.  

Wie is zij? 

Antwoord: Halina Reijn
 

216. Koppel 

Welk bekend Nederlands koppel zoeken we? 

Antwoord: Wes & Jo (Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau)

Dorpsquiz Heeze 2017                                                                                                                                              104



NIET TE FILMEN Score

217. Vrouw 

Hoe heet de vrouw des huizes in de TV reclamespots van Telfort? 

Antwoord: Jeanine (vd Berg)
 

218. Sterren 

Hoe heetten destijds de twee Heezenaren die 
speelden in de film “Horizonica?” 

Antwoord:

Yvonne Kuijsten

Mariolande Kennedy

219. Cabaretier 

Als je vroeger op Oudejaarsavond niet door deze cabaretier niet werd genoemd, telde je als 
politicus niet mee. 

Wie is deze cabaretier? 

Antwoord: Wim Kan
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220. TV series 

Wat hebben de televisieseries Frasier en Grey's Anatomy met elkaar overeen? 

Antwoord: Spelen zich beiden af in Seattle

221. Zusje 

In welke televisieserie had het titelpersonage een jongere zus genaamd Dawn? 

Antwoord: Buffy the Vampire Slayer
 

222. Punten scoren! 

Zoek de 10 verschillen. Kruis of omcirkel de 
verschillen in het onderste plaatje. 
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Voor de Dorpsquiz hebben we destijds een promofilmpje gemaakt. Uiteindelijk hebben we er voor 
gekozen om met lokale mensen te werken, maar aanvankelijk vroegen we bekendere acteurs om 
 ons hun CV’s op te sturen. Kun je ontcijferen van wie wij een CV hebben mogen ontvangen? 

223. Soort van… 

CV: “Ik heb ooit nog eens in een soort reality-programma gespeeld, in 1998 was dat volgens mij. 
Daarnaast ben ik ook een soort van detective geweest en eigenlijk ook een soort van God zo’n 
beetje en eh… soms… nou ja, best vaak wel een beetje… tja… een soort van schizofreen.” 

Antwoord: Jim Carrey

 

224. President? 

CV: “Ik heb ervaring als president, maar was geen bastaard al zou de naam van mijn personage 
anders doen vermoeden. Persoonlijk ben ik dan weer wel de vader van een terrorismebestrijder 
die van dag tot dag leeft. En geloof het of niet, ik heb ook de rol van Homer Simpson gespeeld.” 

Antwoord: Donald Sutherland

 

225. Haha… 

CV: “Misschien wel het gekste wat ik meegemaakt heb, is dat ik als taxichauffeur een stel poppen 
heb vervoerd… al moet ik toegeven dat ik zelf ook wel eens de rol van hyena heb vertolkt. Ik heb 
ook wel eens een van de geesten van Kerstmis gespeeld; heel handig, want ik heb ook wel eens 
iemand gespeeld die met geesten kon communiceren. Ik kan dus een goed gesprek voeren met 
mezelf, haha!” 

Antwoord: Whoopi Goldberg
 

226. Mezelf… 

CV: “Ik heb ongeveer 20 jaar geleden mezelf gespeeld in een film. Vond ik voor herhaling vatbaar, 
dus dat heb ik jaren later nog een keer gedaan… Slecht idee achteraf, want dat heb ik toen niet 
overleefd… Verder heb ik ook wel eens een wee… Verder heb ik ook wel eens een wee… Verder 
heb ik ook wel eens een wee… Verder heb ik ook wel eens een wee… Verder heb ik ook wel eens 
een wee…” 

Antwoord: Bill Murray
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227. Kort 

CV: “Vuilnis, Raket, Gezicht… gewoon een paar van de prachtrollen die ik gespeeld heb!” 

Antwoord: Bradley Cooper

 

228. Schurk 

CV: “In een ver verleden ben ik begonnen als nobele ridder, maar ik moet bekennen dat ik dit niet 
vol heb kunnen houden… Ik heb later vooral vaak slechteriken gespeeld: psychopaten, robots, 
nazi's, vampiers, terroristen… noem maar op. Ik ben trouwens ook nog eens een keer ontvoerd 
geweest… echter zal dat waarschijnlijk meer in verband staan met een aantal succesvolle 
commercials, waar ik eerder in gespeeld heb, dan met mijn schurkenreputatie.” 

Antwoord: Rutger Hauer
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CV'S

Score

 

229. Verhuisd 

CV: “Vroeger speelde ik een rol waarbij ik in een appartement woonde. Op een gegeven moment 
moest ik verhuizen naar een ander appartement omdat mijn kamergenote ging samenwonen. 
Later ben ik opnieuw verhuisd, deze keer vanwege een weddenschap. De volgende keer was 
vanwege brandschade. Daarna nog eens omdat ik zwanger was en uiteindelijk nog eens omdat het 
samenwonen niet werkte. Misschien is het wel omdat ik destijds zo als speelbal heen en weer ben 
geworpen zonder daar zelf veel over te zeggen te hebben, dat ik later als tegenreactie het heft in 
eigen handen nam en een overdonderende en best wel onaangename baas ben gaan spelen.” 

Antwoord: Jennifer Aniston
 

230. School 

CV: “Ik heb jarenlang in de schoolbanken doorgebracht en allerlei rare wezens van dichtbij gezien. 
Inmiddels ben ik alweer een paar jaar van school, maar mijn fascinatie met vreemde beesten is er 
niet minder door geworden. Tja, eerlijk gezegd ben ik uiteindelijk dit jaar zelfs verliefd geworden 
op eentje.” 

Antwoord: Emma Watson
 

231. Arrogant? 

CV: Niet dat ik arrogant wil overkomen, maarreh… ik heb de rol van wiskundige gespeeld. En die 
was best wel geniaal, al zeg ik het zelf. Daarnaast heb ik een ruimteschurk gespeeld en ja, ook die 
was echt geniaal! O ja, ik speel ook nog iemand die geniaal is in het oplossen van mysteries en 
misdaden. Ha, nou, je hoeft niet geniaal te zijn om te raden wie ik ben!” 

Antwoord: Benedict Cumberbatch
 

232. één rol… 

CV: “Ach… eh… tja… ik ben eigenlijk maar bekend van één rol. En in de 2 films die over dit 
personage gemaakt zijn, heb ik die rol ook nog eens met zo ongeveer 50 andere acteurs moeten 
delen. Zucht, mijn echte naam zal bij jullie wel niet bekend zijn, maar de rol die ik vertolkt heb 
toch hopelijk wel…?” 

Antwoord: Babe
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LEVENDE REBUS

Score

233. It’s alive… 

Iedereen heeft wel eens een rebus opgelost. Maar jullie team gaat er nu een maken! En niet 
zomaar een rebus… een levende rebus! Om te laten zien wat dat nou precies is, hebben wij alvast 
een voorbeeld gemaakt (oplossing: levende rebus):  

Opdracht: maak met je team een levende rebus met als oplossing:  

“Ik weet het juiste antwoord!” 

Let op: op elke foto moet minstens één van jullie teamleden duidelijk in beeld zijn. 

Op de volgende pagina is ruimte om het resultaat op te plakken. 
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Score

Ruimte voor jullie levende rebus
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WIE WEET WAAR Score

234. Amenramtoet 

Amenramtoet is een Egyptische farao die nooit heeft 
bestaan, maar die we speciaal voor de Dorpsquiz Heeze 
in het leven roepen. 

Zoals niet ongebruikelijk in die tijd was de moeder van 
Amenramtoet eveneens zijn tante en ook zijn zus. De 
inteelt tierde daadwerkelijk welig, met Cleopatra als 
passend voorbeeld; zij had bijvoorbeeld maar vier 
overgrootouders van de mogelijke acht en maar tien 
betovergrootouders van de mogelijke zestien - enkele 
betovergrootouders van moeders zijde waren dan weer 
haar overgrootouders van vaders zijde. 

Geef van onderstaande gebeurtenissen aan of ze bij de 
geboorte van Amenramtoet wel of niet mogelijk waren: 

a. zijn oma's kregen ruzie over wie voor hem moest zorgen 
als zijn ouders zouden komen te overlijden. 

b. zijn oma keek nogal neer op haar schoondochter. 
c. zijn opa keek nogal neer op diens schoonzoon. 
d. zijn moeder vernoemde hem naar zijn vader. 

Antwoord a: kan niet

Antwoord b: kan wel

Antwoord c: kan niet

Antwoord d: kan wel
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235. Verkeerde volgorde 

Hieronder staan twee lijstjes. Helaas staat lijstje 1 op de volgorde waarop lijstje 2 zou moeten 
staan. En voor lijstje 2 gaat het omgekeerde op; dit lijstje staat op de volgorde die gebruikt moet 
worden voor lijstje 1. 

Zet de lijsten in onderstaande tabel in de gevraagde volgorde. 

Antwoord:

Berlin København

Dortmund Aarhus

Düsseldorf Odense

Essen Aalborg

Frankfurt am Main Esbjerg

Hamburg Randers

Köln Kolding

Leipzig Horsens

München Vejle

Stuttgart Roskilde

Berlin Esbjerg

Hamburg Horsens

München Kolding

Köln København

Frankfurt am Main Odense

Stuttgart Randers

Düsseldorf Roskilde

Dortmund Vejle

Essen Aalborg

Leipzig Aarhus
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236. Hoe groot is de kans dat je dit weet? 

Op deze kaart zie je een paar witte stippen. Er hoort nog één witte stip bij. Op welke plek (cijfer) 
hoort deze te staan en waarom? 

  

Antwoord: 3
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237. Yu teek picture? 

Het is een bekend fenomeen; toeristen uit Japan die en masse naar beroemde bestemmingen gaan 
en daar foto's maken van elke bezienswaardigheid. Stel dat je nu zelf een Japanse toerist bent, die 
per ongeluk in Heeze is uitgekomen en daar de bezienswaardigheden gaat bekijken. Leef je in het 
personage in en schrijf een ansichtkaart naar je familie in Japan over hoe je tripje naar Heeze is 
verlopen. 

Antwoord:
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TALENKNOBBEL Score

238. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Je kunt er uit drinken 
• Het is een soort haar 
• Het is een fotomodel 

Antwoord: Kroes

239. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Vrouwen willen het behouden 
• Je kunt het knippen 
• En ook zagen 

Antwoord: Figuur

240. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Het is een vogel 
• Het is een plant 
• Het is een aansporing 

Antwoord: Hop

241. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Het kan met een ei gebeurd zijn 
• Term voor een gehaaide, zelfzuchtige man of vrouw 
• Kok of keukenprinses die er mee is gestopt 

Antwoord: Uitgekookt

242. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Het is een deel van een colbertje 
• Het is een woning of gebouw 
• Het is iets wat je afgeeft als (schuld)bekentenis 

Antwoord: Pand
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243. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Het kan met een ei  gebeurd zijn 
• Term voor een gehaaide, zelfzuchtige man of vrouw 
• Kok of keukenprinses die er mee is gestopt 

Antwoord: Uitgekookt

 

244. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Het is een taal 
• Het is een vrucht 
• Het is een bestuursambtenaar 

Antwoord: Mandarijn
 

245. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Sterke dranklucht 
• Meetkundige figuur 
• Onderdeel van een balspel 

Antwoord: Kegel

246. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Het is een vogel 
• Het is een plant 
• Het is een aansporing 

Antwoord: Hop

247. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Veel camera’s hebben die functie 
• Rand ergens langs, bijv. een bos 
• Het zit aan een kledingstuk 

Antwoord: Zoom
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248. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Het is een huisdrankje tegen verkoudheid 
• Het is sheergerei 
• Het is schildergereedschap 

Antwoord: Kwast

249. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Het is voor bestek 
• Het is zit op een racefiets 
• Het is een behuizing 

Antwoord: Cassette

250. Zelfde woord, driemaal andere betekenis 

• Het is een afstand 
• Het is een buurtschap 
• Het is een slot 

Antwoord: Eind

Filmpjes
echt bekend 10
wel een filmpje 4
geen filmpje 0

 

251.Clip met (inter)nationale beroemdheid (opdracht) 

Punten voor de reeds ingeleverde videoclip met (inter)nationale beroemdheid (wordt ingevuld 
door jury).  
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REGLEMENT 

DORPSQUIZ HEEZE

1. Algemeen 
● De Dorpsquiz Heeze is een spel waarbij in teamverband allerlei vragen worden opgelost en 

opdrachten worden uitgevoerd. 
● De Dorpsquiz is een uitgelezen gelegenheid om iedereen bij ons dorp te betrekken, nieuwe 

contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden. 
● De organisatie van Dorpsquiz Heeze is in handen van Stichting Dorpsquiz Heeze, hierna te 

noemen “de organisatie”. 
● Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. 

Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent 
verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke. 

● Dit reglement zal aan ieder deelnemend team bij inschrijving worden toegezonden of 
overhandigd. Inschrijving als team is mogelijk nadat u heeft verklaard kennis te hebben 
genomen van, en namens het hele team akkoord gaat met, het reglement en de 
voorwaarden die betrekking hebben op de Dorpsquiz.  

2. Teams 
● De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 20 personen.  
● Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal 

gegevens in te vullen, zie punt 3. 
● De teamcaptain is woonachtig in de gemeente Heeze-Leende en is minimaal 18 jaar. 
● De organisatie voert alle communicatie met de teams hoofdzakelijk per e-mail en 

uitsluitend met de teamcaptain. 
● Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige bij de 

organisatie bekende teamcaptain het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team 
onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt bovenstaand recht. 

● De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in Heeze en alle 
teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Dorpsquiz Heeze deel te nemen. 

● Wij vragen de teams om qua teamsamenstelling eens bewust verder te kijken dan de 
vriendengroepen of familie. Kijk eens of je teams kunt vormen met mensen van 
verschillende leeftijden. Vraag ook een andere mensen die misschien niet zo voor de hand 
liggen zoals een oudere buurvrouw, een alleenstaande, een vluchteling, de pastoor of 
mensen die pas in ons dorp zijn komen wonen! Iedereen kan samen een team vormen, wij 
vragen jullie om elkaar op te zoeken! Jong kan van oud leren, en andersom. Iemand van een 
andere culturele achtergrond weet hele andere dingen dan een geboren Heezenaar, 
sublieme combinaties voor de Dorpsquiz dus! 

3. Inschrijven 
● Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op onze website www.dorpsquizheeze.nl 
● Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft 

het recht om een naam af te keuren. 
● De organisatie bepaalt jaarlijks de volgende zaken; de inschrijftermijn, wie er als team 

toegelaten wordt en mag deelnemen aan de Dorpsquiz Heeze, het aantal deelnemers/
groepen, tijd van aanvang en eindtijdstip van de Dorpsquiz Heeze. 

● De kosten voor deelname aan Dorpsquiz Heeze bedraagt vooralsnog € 35,00 per team, 
ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren. 

● Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving betaald te worden. 
● De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Dorpsquiz Heeze het inschrijfgeld 

heeft ontvangen op hun rekening. 
● Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.  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4. Deelnemen 
● Na inschrijving, dat is gebeurd door het inleveren van een volledig ingevuld 

inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd 
een uitnodiging voor een informatieavond. 

● Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie vindt een 
informatieavond plaats voor de teamcaptains. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal 
verplicht aanwezig moeten zijn. 

● Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de informatieavond kan niet 
deelnemen aan de Dorpsquiz Heeze. 

● Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels voor Dorpsquiz Heeze uitgelegd. 
● De teamcaptain of andere afgevaardigde van het team geeft op de informatieavond aan 

voor welk goed doel zij spelen, zie punt 6.  
● De organisatie stelt een quizmap samen waarin alle vragen en doe opdrachten voor de 

Dorpsquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de 
quizavond zelf. Hiervoor wordt te zijner tijd een tijdstip bekend gemaakt.  

● De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun quizmap 
niet ophalen binnen de genoemde tijd of niet (of onjuist) inleveren vóór het genoemde 
tijdstip. 

● Teams worden geacht de quizmap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er 
ook vragen en opdrachten in de map, waarvoor men locaties in/om Heeze moet bezoeken. 
Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. 
Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag. Deze locaties moeten lopend of met een niet 
gemotoriseerd voertuig worden bezocht.  

● Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in de quizmap eenduidig, op de juiste 
plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden 
ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen. 

● De ingevulde quizmap moet op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en 
locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste 
tijd gehanteerd. Quizmappen die worden ingeleverd ná het uiterste inlevertijdstip, worden 
van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs. 

● Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten. 
5. Puntentoekenning en uitslag 

● De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun 
juistheid beoordeeld. Voor elke goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht worden 
punten aan het team toegekend. De teams die hun quizmap tijdig, overeenkomstig de 
instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen. 

● Doel van de Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams 
worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal 
behaalde punten. 

● Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden. 
● De bekendmaking van de uitslag van Dorpsquiz Heeze wordt bekend gemaakt tijdens een 

feestavond een week na de quizavond.  
● De uitslag van Dorpsquiz Heeze is bindend en staat niet ter discussie. 

6. Prijzen 
● De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. De 

winnende teams kunnen deze prijzen toekennen aan een goed doel, een vereniging of 
stichting  uit de gemeente Heeze-Leende die staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel en/of is opgericht bij notariële akte. De geldprijzen kunnen voor geen andere 
doeleinden gebruikt worden.  

● Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt naast een geldprijs voor 
een goed doel, vereniging of stichting ook de Dorpsquiz Heeze Wisseltrofee uitgereikt. 

● Als een team de Dorpsquiz Heeze Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, mag 
het team de Wisseltrofee houden. 
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7. Algemeen 
● Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de 

gevolgen van deelname aan de Dorpsquiz Heeze. 
● Deelnemen aan de Dorpsquiz is geheel op eigen risico. 
● Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie 

gerechtigd een bindende beslissing te nemen. 
● In sommige gevallen kan het nodig zijn om locaties in/om Heeze te bezoeken om de 

vragen of opdrachten uit de quizmap te beantwoorden. Deze locaties mogen alleen per 
fiets of te voet bezocht worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt 
gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team 50 punten in 
mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan. 

● Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden 
gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag. 

Versie 2017 

Dorpsquiz Heeze 2017                                                                                                                                              121



WIJ BEDANKEN AL ONZE SPONSOREN!!! 
 















