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Dorpsquiz Heeze 2019

De huisstijl, website en reclame-uitingen van
Dorpsquiz Heeze

zijn verzorgd en gesponsord door

Het drukwerk van deze quizmap is gesponsord door
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Inleiding

Hallo allemaal!!
Wat superleuk dat jullie weer meedoen aan Dorpsquiz Heeze! Hangt de vlag uit? 
Dan kunnen jullie nu lekker van start gaan! 

Een race tegen de klok! Puzzelen en piekeren, lachsalvoʼs en leiderschap, snelheid en samen-
werking, zoektochten en zweetmomenten... alles zit er weer in! Op veler verzoek nu nóg leuker 
en gemakkelijker! Zijn jullie klaar voor een avond vol creativiteit, spanning en spelplezier?!! 

• 
•

•

•

•
•

•

•

•

Kijk de map goed door en verdeel de taken. 
Let op! Er zitten opdrachten bij die tijdgebonden zijn, wees op tijd dus. Je kunt deze 
opdrachten herkennen aan de groene balk bovenin de pagina.
LET OP! Zet op iedere pagina je teamnummer in het daarvoor aangegeven vakje!! 
Het is echt noodzakelijk dat jullie teamnummer op iedere pagina staat, 
dus niet vergeten. 
Krijg je de map helemaal ingevuld? Nee, waarschijnlijk niet! ;-) Speel het spel slim, 
kijk wat je wel en niet doet, maak voor je eigen team goede keuzes. Kun je inschatten 
voor welke vragen je meer punten krijgt? Dit hoort allemaal bij het spel.
Bekijk alle tips die op verschillende plekken voorbij komen goed. 
Schrijf je antwoorden duidelijk leesbaar met een pen, klad niet om je antwoorden 
heen. Als we de antwoorden niet kunnen lezen, kunnen we ook geen punten 
toekennen. Dus als je bijvoorbeeld bij vraag 86 niet duidelijk Geitenbreier als 
antwoord hebt ingevuld, dan kunnen we dit niet goedkeuren. 
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, dan wordt de 
map niet nagekeken.
Jullie krijgen van ons 2 jokers. Deze mag je bij een vraag/antwoord plakken om extra 
punten voor deze vraag te ontvangen (mits je deze goed beantwoord hebt uiteraard). 
Let op: om de joker mee te laten tellen, moet voor ons wel duidelijk zijn bij welke 
vraag deze hoort!
Het noodnummer van de organisatie voor deze avond is 06-13411424. 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!

Tips

Reglement
Voor het reglement van Dorpsquiz Heeze verwijzen wij je naar onze website:
www.dorpsquizheeze.nl

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

Lever je quizmap weer in, in het tasje waarin je hem hebt gekregen. 

Zorg dat de USB-stick 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 en -nummer dan goed 
zichtbaar zijn. Jullie kunnen het tasje met de quizmap en overige gevraagde materialen 
inleveren

tot uiterlijk 23:30 uur!

Je kunt hiervoor vanaf 23b00 uur terecht in Tapperij de Zwaan.
Let op, iedere minuut dat je de map na 23b30 uur inlevert, levert je strafpunten op. 
En als de map na 23b45 uur wordt ingeleverd doet deze niet meer mee voor de 
puntentelling.

Willen jullie de fotoʼs van de opdrachten, die jullie in de map plakken, ook digitaal op de 
USB-stick zetten, met in de naamvermelding zoals bij de vraag aangegeven. 
Hier mag je ook al je leuke fotoʼs en filmpjes van de avond aan toevoegen; die zijn zeker 
welkom voor promotie en/of op de feestavond.
Alvast bedankt!

Na het inleveren kun je nog lekker gezellig met ons napraten bij de Zwaan!

Wij wensen jullie ontzettend veel plezier!!!

Team Dorpsquiz Heeze
Angela, Eveline, Hans, Karen, Kees, Marc, 

Mari, Mientje, Richard, Ruben, Sandra en Yvonne

Inleveren Quizmap!

USB-stick
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Tips

     12 Tips die je punten op kunnen leveren!
Wij van Dorpsquiz Heeze willen jullie graag al wat op weg helpen. Daarom hebben we 
hier een aantal nuttige tips. Lees ze goed door en doe er je voordeel mee!

“Als captain is het 
zaak om overzicht te 
houden. Een goede 
teamcoördinatie is 
essentieel!”

“Bedenk vantevoren 
wie van je team welk 
soort vragen het best 
kan beantwoorden!”

“Creatieve vragen zou 
ik zeker niet links 
laten liggen…”

“Buitenopdrachten 
idem. Deze zijn vaak 
hilarisch èn lucratief!”

“Controleer altijd je 
antwoord!”

“Af en toe groeps-
overleg kan ook heel 
nuttig zijn! Zo wordt 
een hersenbreker al 
gauw een abc-tje!”

“Blijf rustig en raak 
niet in paniek als je er 
even niet uit komt!”

“Als je even vast zit 
met een vraag, leg 
deze dan opzij en pak 
een andere!”

“De beste tip? Goed 
lezen… vooral heeeel 
goed lezen!”

“Combinatie en…” “… Deductie!” “Denk je wellicht dat 
een aantal vragen 
gokvragen zijn? 
Hmmm, lijkt mij een 
sterk verhaal…”
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     Laat weten wie je bent…
De eerste vraag is een makkelijke, een opwarmertje om er even in te komen zogezegd. 
Nou wordt deze niet opgenomen in de puntentelling, maar als hij niet ingevuld wordt 
kunnen we de rest van de vragen niet meenemen in de puntentelling, dus is deze vraag 
toch essentieel voor de puntentelling. Nog vragen?

Team nummer:

Team naam:

Aantal leden:
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Een goed begin…

   1. De perfecte openingszin
Hieronder staan een aantal “openingszinnen” genoteerd, deze openingszinnen hebben 
er mede voor gezorgd dat deze series op Netflix een hit werden. Noteer in ieder kader 
de bijpassende series.

Er komt iets aan. 

Het hunkert naar bloed. 

De schaduw op de muur achter je 

wordt steeds groter en slokt je op.

……………………………………………………

Geen beweging… 
Nee…

……………………………………

Vind je mijn tieten leuk? Hallo? Mijn tieten?
……………………………………

Gefeliciteerd met de aanschaf 

van de ‘Happy Moments’-CD, 

die je leven zal gaan veranderen, 

je zult zien hoe simpel het is om

gelukkig te worden, als je beseft 

dat geluk niet afhankelijk hoeft 

te zijn van je omstandigheden.……………………………………………………

Welkom in Limburg. 
De grootste fruitstreek van West-Europa... 

en een paradijs voor wie graag van de 
natuur geniet. Limburg is een groene 

provincie, rijk aan bossen en domeinen 
waar je heerlijk kunt fietsen en wandelen 

met de hele familie.

………………………………………………

Ik voel de zon op mijn gezicht. 

Ik zie overal om me heen bomen. 

De geur van bloemen in de lucht. 

Het is zo prachtig. Op dit moment 

zit ik niet vast in de ruimte…

…………………………………………………

Ons verhaal gaat over een stad, 

een klein stadje. En over de mensen

die in dat stadje wonen. 

Van een afstandje lijkt het net als 

alle andere kleine stadjes. 

Veilig. Netjes. Onschuldig. 

Maar als je dichterbij komt, 

zie je de schaduwen 

die daaronder schuilen.

…………………………………………………………

Stranger Things

Riverdale
The 100

Sex Education

Undercover

La Casa de Papel

Als de dijken breken
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Een goed begin…

         2. Gebruiksvoorwerpen
Herken je onderstaande oude en antieke gebruiksvoorwerpen? 
Noem de naam van het voorwerp.

Antwoord 2A:

Antwoord 2B:

Antwoord 2C:

Antwoord 2D:

Antwoord 2E:

Antwoord 2F:

F

BA C

ED

Corsethaak of knopenhaak

Riemhanger

Fibula of mantelspeld

Pelgrimsinsigne

Schuivertje

Sigarenknipper
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Een goed begin…

         2. Gebruiksvoorwerpen
Herken je onderstaande oude en antieke gebruiksvoorwerpen? 
Noem de naam van het voorwerp.

Antwoord 2G:

Antwoord 2H:

Antwoord 2I:

Antwoord 2J:

JI

HG

Antwoord 3:

   3. Homonymia
Het zijn erediensten, het zijn mooie vrouwen in een competitie en het kan je met de 
trein, tram of bus gebeuren.

Vetvanger

Blikopener

Tondeuse

Balboekje

Missen
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Een goed begin…

         4. Woordpad
In deze woordzoeker zit één woord van 10 letters verborgen. Begin bij de juiste letter 
(vooruit dan, het is een medeklinker) en vind de volgende letter door de richting van het 
eerste pijltje te volgen. Hoeveel vakjes verklappen we niet, dat kan per pijltje verschillen. 
Zo vervolg je je weg door de letters tot je het hele woord gevonden hebt. 
Als je er zelf niet uit komt, kun je altijd nog proberen één van onze sponsoren van vorig 
jaar om hulp te vragen…

Antwoord 4:

Antwoord 5:

   5. Oma bezoeken
Pien gaat haar oma bezoeken met de trein, ze vertrekt op Heeze station en heeft haar 
hele rit alle klinkers van de stations waar ze stopt opgeschreven. Wat is het eindstation 
van Pien?

EEE  EO  EIOE  EOEO  UE  UEOEE  IOE  EOE  
AEOO  AEOOOO  AEOOAO  IE  UE  EEO  AEI

Harderwijk

Dierentaal
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Een goed begin…

   6. Girlpower
Krijg jij bij deze vraag het balletje aan het rollen...? We zijn op zoek naar vijf sporten 
waarin Oranje de laatste tijd best aardig voor de dag kan komen.

Antwoord 6A:

Antwoord 6B:

Antwoord 6C:

Antwoord 6D:

Antwoord 6E:

A

B

C

D

E

Volleybal

Voetbal

Waterpolo

Handbal

Hockey
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Een goed begin…

   7. Origami
Van origami maken mensen de mooiste dingen. Dit kunnen jullie ook!! 
Volg onderstaande stappen. Wat komt er uit deze omschrijving? 

Stap 1:
Leg een vierkant blaadje voor je. Vouw het papier dubbel van links naar rechts en weer terug.

Stap 2:
Vouw de linker en rechter rand naar de middenlijn.

Stap 3:
Vouw het papier horizontaal precies in het midden naar achteren.

Stap 4:
Vouw de punten linksboven en rechtsboven naar de middenlijn en weer terug.

Stap 5:
Vouw de punten linksonder en rechtsonder van alleen de voorste laag naar de middenlijn en 
weer terug.

Stap 6:
Pak van alleen de voorste laag de linker helft in het midden vast bij punt A. Vouw het papier 
dubbel naar linksboven langs de vouwlijn gemaakt in stap 4 en duw het papier plat.

Stap 7:
Doe hetzelfde met de rechter helft. Pak alleen de voorste laag in het midden vast bij punt A. 
Vouw het papier dubbel naar rechtsboven langs de vouwlijn gemaakt in stap 4 en duw het 
papier plat.

Stap 8:
Pak de twee losse punten midden bovenaan en vouw deze tegelijk helemaal naar buiten. 
Duw het papier weer plat.

Stap 9:
Keer het papier om van links naar rechts.

Stap 10:
Stap 4 t/m 8 worden nu herhaald aan deze kant. Vouw de punten linksboven en rechtsboven 
van de voorste laag naar de middenlijn en weer terug.

Stap 11:
Vouw de punten linksonder en rechtsonder naar de middenlijn en weer terug.

Stap 12:
Pak van alleen de voorste laag de linkerhelft in het midden vast bij punt A. Vouw het papier 
dubbel naar linksboven langs de vouwlijn gemaakt in stap 10 en duw het papier plat.

Stap 13:
Doe hetzelfde met de rechterhelft. Pak alleen de voorste laag in het midden vast bij punt A. 
Vouw het papier dubbel naar rechtsboven langs de vouwlijn gemaakt in stap 10 en duw het 
papier plat.

Stap 14:
Pak de twee losse punten midden bovenaan en vouw deze tegelijk helemaal naar buiten. 
Duw het papier weer plat.
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Een goed begin…

   7. Origami (vervolg)
Stap 15:
Vouw de achterste helft van het papier omhoog.

Stap 16:
Vouw de linkerpunt van de bovenste helft omhoog en de linker punt van de onderste helft 
omlaag.

Stap 17:
Vouw de rechterpunt van de bovenste helft omlaag.

Stap 18:
Vouw de punt omhoog en een klein beetje naar rechts.

Stap 19:
Herhaal de laatste twee stappen voor de onderste helft. Vouw de rechterpunt omhoog.

Stap 20:
Vouw de punt omlaag en een klein beetje naar rechts.

Stap 21:
Vouw de linkerrand van de bovenste helft en van de onderste helft naar de middenlijn.

Stap 22:
Keer het papier om van onderen naar boven.

En jouw creatie is af! Wat is er uit gekomen? 

Plaats leuke fotoʼs van het proces op de USB stick! 

Antwoord 7:

Antwoord 8A:

   8. Presidentiële finale
Begin van dit jaar stonden in een finale 2 sporters tegenover elkaar, die beiden hun 
achternaam delen met een Amerikaanse president. 

Antwoord 8B:

B. Wie waren deze 2 finalisten?

Over welke sport hebben we het hier?A.

Ali Carter

Judd Trump

Snooker

Een vis
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Een goed begin…

   9. Woordwaarde?
Pien speelt een ouderwets potje Scrabble met haar familie, de letters die ze nog op haar 
bordje heeft staan op alfabetische volgorde: ‘A-D-E-N-O-R-T .̓

Antwoord 9A:

Antwoord 9B:

Met het aansluiten van welk woord kan zij op dit bord met deze letters de hoogst 
mogelijke waarde behalen?

A.

Hoeveel punten levert dit woord maximaal op?B.

Antwoord 10:

10. Homonymia
Ander woord voor een ‘stevig gebouwdʼ persoon, koffie en thee zijn het als ze klaar zijn, 
in een liedje is het een potje met vet op een meubelstuk. 

73

Gezet

Toendra
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Een goed begin…

12. What’s next?
Ben jij een beetje goed met getallen? Dan is deze vraag wel wat voor jou! Zo niet, laat 
deze vraag dan maar aan een teamgenoot...

Wat is het volgende getal in deze reeks zonder 'n eind:
2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 20, ?

A.

Over eindeloze reeksen gesproken, welk getal volgt hierna?
31, 41, 59, 265, 358, 979, ?

B.

Antwoord 12A:

Antwoord 12B:

Een computer zou direct begrijpen wat het volgende getal moet zijn. Jij vast 
ook; welk getal zoeken we?
1, 2, 5, 10, 21, 42, ?

C.

Antwoord 12C:

11. Derde rechts
Pien stapt in Heeze een winkel uit en vertrekt richting school via de volgende 
routebeschrijving:

Fiets 210 meter naar het zuidoosten, sla daar rechtsaf en fiets 280 meter door tot de 
splitsing. Sla linksaf, let op met oversteken. Fiets 600 meter door om je weg te 
vervolgen, ga hier 350 meter rechtdoor tot de rotonde. Neem bij de rotonde de derde 
afslag. Steek na 400 meter de brug over en ga bij de T-splitsing na 350 meter rechts. 
Fiets nog 1,2 kilometer rechtdoor en vind je eindbestemming aan je linkerhand.

Antwoord 11B:

B. Vanuit welke winkel vertrok Pien?

Waar zit Pien op school?A.

Antwoord 11A:

Antwoord 13:

13. Homonymia
Kinderen doen het vanaf ongeveer 6 jaar, treinen doen het op een rangeerterrein en het 
is nodig bij bezoek aan vele buitenlanden. 

Wisselen

Hubo

Berkenschutse

21

3238

85
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Een goed begin…

14. Zoek de hond en omcirkel deze!
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Een goed begin…

Sterke verhalen

Antwoord 16:

16. Marc

Op zeilweekend van het Augustinianum heb ik, 
terwijl ik aan het roer zat, een aanvaring 
veroorzaakt met een andere boot, met als gevolg 
dat onze boot is gezonken. 

A.

Op een heel regenachtig motorweekend in 
Luxemburg werd ik ʼs morgens bruut gewekt, 
omdat mijn tent  en ik zich inmiddels in de buiten 
zijn oevers getreden rivier bevonden.

B.

Tijdens een weekend weg met mijn volleybalteam (Atrotos heren 3) in Limburg 
ben ik de weg kwijtgeraakt in een mergelgrot. Het heeft twee dagen geduurd 
voordat ik teruggevonden werd. Het team had mij nog niet gemist... 

C.

Na een wellness weekend in Spa (met veel meer extraʼs dan geboekt) bleek bij 
het afrekenen dat we in het verkeerde hotel hadden ingecheckt! 

D.

Welk van bovenstaande verhalen is waargebeurd?

Antwoord 15:

15. Wie het eerst komt, die het eerst baalt
Er zijn in de geschiedenis een aantal grote veroveraars geweest. 
Zo was er bijvoorbeeld Hannibal. Hij vertrok met zijn leger vanuit Iberia naar Italië, 
om uiteindelijk na veel omzwervingen weer terug geroepen te worden naar Carthago, 
nadat hij er niet in geslaagd was Rome te veroveren.
Napoleon op zijn beurt leidde zijn legers naar Rusland, waar hij grote verliezen leed 
tijdens de veldslagen en de terugtocht door de barre winter, om uiteindelijk bij Leipzig 
verslagen te worden.
Dan had je nog tsaar Peter de Grote, al hadden zijn reizen soms meer weg van een 
kroegentocht. Zo sliep hij zijn roes uit in onder andere Amsterdam, Brussel en 
Antwerpen. De eeuwige slaap vond hij uiteindelijk in het door hemzelf gestichte 
Sint-Petersburg.

Mooie omzwervingen allemaal, die jaren in beslag konden nemen. 
Wie van deze drie reislustigen was de eerste om zijn eindbestemming te bereiken?

Als je je ècht goed op de Dorpsquiz Heeze hebt voorbereid, heb je je vast ook wel 
verdiept in het leven en de gedachtegang van ons, de makers van deze quiz. Ja toch? 
Nou, dan moet het een eitje zijn om van iedereen te achterhalen welk van deze 
beweringen waar zijn… Ieder van ons heeft één keer de waarheid verteld. Onze verhalen 
staan verspreid door deze map.

Hannibal

B
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Reken maar!

Antwoord 19:

18. Heeft u even?

Hoeveel (hele) weken duurt een Olympiade?

Antwoord 18:

19. Rosetta II
Een archeoloog vindt onderstaande steen met vreemde tekens. Er ontbreekt echter een 
teken. Welk teken ontbreekt?

     17. Gevonden voorwerpen

Antwoord 17:

Als je een treinkaartje nodig hebt, maar je bent 
blut, wat doe je dan? Je kunt natuurlijk 
zwartrijden riskeren, zelfs voor een meer 
lucratieve, echter nog riskantere optie gaan…

Hoeveel dollar is deze buit minstens waard?

208

2250 dollar

(een 6 en een gespiegelde 6 tegen elkaar)of
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Reken maar!

Antwoord 20:

20. Cinemathematiek
Welke film zoeken we hier?

(((( + -

+ - )

- ) x

x - =)

)

9 1/2 Weeks  (of een andere film met 9 1/2 in de titel;
er zijn nog wat minder bekende films. Belangrijkste is 
dat ze goed gerekend hebben met de gegeven films)
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Reken maar!

22. Heeze stelselmatig
De Babyloniërs in Mesopotamië hadden het best aardig bekeken met hun zestigtallig 
stelsel. Met 60 heb je immers een getal dat veel verschillende delers heeft; het is dus 
ook niet onlogisch dat er zestig secondes gaan in een minuut, en zestig minuten in een 
uur. De Maya's in Mesoamerika waren dan weer iets compacter: zij hadden slechts een 
twintigtallig stelsel.
Tegenwoordig is het tientallig stelsel overal in gebruik. Buiten het dagelijks leven zijn er 
echter ook nog andere populaire getallensystemen. Het zogenaamde hexadecimale systeem 
gaat uit van het grondtal 16. Waar wij bij het cijfer '12' aan 'twaalf' (één tiental, plus twee) 
denken, is dit in een zestientalligstelsel echter 'achttien' (één zestiental, plus twee).
Omdat we maar tien cijfers hebben (0 tot en met 9), gebruikt het hexadecimale systeem 
de letters A tot en met F voor de getallen tien tot en met vijftien (e.g. A is 'tien', 10 is 
'zestien' en 1A is 'zesentwintig'). Stel dat we dit zouden doortrekken tot een 
zesendertigtallig stelsel, wat is dan (in decimale cijfers) de waarde van het getal HEEZE?

Antwoord 22:

24. Dobbelen
Charlie, Fjurnt en Robin besluiten om wat meer spanning in de werkweek te brengen, 
door tijdens elke pauze een potje te gaan dobbelen. Om het wat interessanter te maken 
leggen ze allemaal 45 euro in. De afspraak is dat de pot gaat naar degene die als eerste 
zeven spelletjes weet te winnen. 
Helaas slaat het noodlot toe in de vorm van een reorganisatie: een van de drie wordt drie 
weken nadat ze zijn begonnen overgeplaatst naar de vesting in Tungelroy. Op dat moment 
heeft Charlie zes spelletjes gewonnen, Fjurnt heeft er vijf gewonnen en Robin vier.
Omdat ze al vergevorderd zijn in het spel spreken ze af om niet iedereen gewoon de 
inzet terug te geven. Maar wat is dan de eerlijkste manier om de pot te verdelen?

Antwoord 24:

Antwoord 23:

23. Romense cjfers
Wat is het laagste getal (boven nul) dat de letter I niet heeft en ook in Romeinse cijfers 
zonder I wordt geschreven? 

Antwoord 21:

21. Homonymia
Je kunt het met moppen doen, met dranken en met schroefdraden. 

Charlie:

Fjurnt:

Robin:

29.226.074

Tappen

95 euro

100

30 euro

10 euro
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Reken maar!

25. Nog eens dobbelen
Elke kleur dobbelsteen correspondeert met één van acht richtingen: omhoog, omlaag, 
links, rechts en de vier diagonalen. Begin in het midden (rood met twee stippen) en 
telkens als je landt op een dobbelsteen, beweeg je het aantal plaatsen volgens het 
aantal ogen en  in de richting volgens de kleur van de dobbelsteen waarop je bent 
geland. Je mag niet naast het vlak landen en je mag maar één keer op iedere 
dobbelsteen landen, maar wel op elke dobbelsteen.

Opdracht: omcirkel de dobbelsteen waar je op eindigt!
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Reken maar!

26. Wie van de Vier

Antwoord 26A:

Het spelletje "Wie van de Drie" heb je misschien vroeger gekeken, of in elk geval er van 
gehoord. Maar ook als dat niet het geval is, niet getreurd; deze vraag is op te lossen 
zonder kennis van dit televisieprogramma!

Hieronder staan telkens vier afbeeldingen en de vraag is "wie van de vier?", of beter 
gezegd: "wie van de vier niet?" Met andere woorden: welk van de vier afbeeldingen 
hoort er niet bij? Je mag er ook bij schrijven waarom, maar daarvoor krijg je geen bonus- 
of strafpunten.

A. 1

2

3

4

3
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Reken maar!

B.

1 2 3 4

Antwoord 26B:

C.

1 2 3 4

Antwoord 26C:

27. Slagveld
Je slaat er meestal geen acht op, maar de kerktoren in Heeze slaat ieder heel en half 
uur. Je kunt er, zeg maar, de klok op gelijk zetten.  Hoeveel slagen kun je per 24 uur 
horen ? 

Antwoord 27:

28. Code kraker
Welk gremium is dit? 

1622, 1042, 6423, 1622419, 202, 168

Antwoord 28:
College van B&W Heeze

3

4

180
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Reken maar!

29. Wie is de oudste?
In de meeste Europese monarchieën gaat de troon over op het eerstgeboren kind van de 
koning(in). Mocht de oudste een deel van een tweeling zijn, dan erft zij/hij dus het rijk 
op basis van enkele minuutjes. In andere situaties (lees: als je geen 'royal' bent) maakt 
het niet zoveel uit wie het oudste is bij een tweeling.

In de sportwereld komen ook genoeg tweelingen voor. Zo hebben we natuurlijk de 
gebroeders Ronald en Frank de Boer gehad in het Nederlands elftal. Ook een van 
's wereld beste tennisdubbels aller tijden, Mike en Bob Bryan, zijn een tweeling. 
De voetballers Ralf en Mats Seuntjens zijn eveneens tweelingen, alleen zijn ze niet 
elkaars tweelingbroer. Maar Ralf en Mats (en hun respectievelijke tweelingbroers) zijn 
wèl allemaal op dezelfde dag jarig; what are the odds...!

En als het soms bij 'gewone' zussen of broers al lastig te zien is, dan is het bij 
tweelingen nog pittiger om te zien wie het oudst is. Hoe breng jij het er vanaf? 
Omcirkel op de onderstaande foto's telkens de oudste sporter.

A B

C

Als bij C ook een van de 
meisjes omcirkeld is:
C fout rekenen
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Reken maar!

30. Even schakelen
Een meisje vindt thuis onderstaande gebroken armband die van haar oma was. 
Ze brengt de vier delen naar een juwelier, die hier weer een volledige gesloten armband 
van moet maken. De juwelier vraagt voor het openen en sluiten van een schakel € 1,50. 
Wat zijn de minimale  kosten om de armband te repareren? 

Antwoord 32:

Antwoord 30:

31. Rechtlijnig denken
Negen punten: wat is het minste aantal rechte, aaneengesloten, lijnen die men nodig 
heeft om in onderstaand raster alle individuele punten met elkaar te verbinden?

Antwoord 31:

32. Rekenen Aan Logische Nummers
Vul het ontbrekende antwoord in: 

1003 + 5005 = 6032
1003 + 3001 = 2010
5005 + 3001 = 4008
4008 + 4008 = ……

4,50 euro

4

4008
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Reken maar!

33. Oneindig
Hoe wordt een dergelijke reeks genoemd?

26, 10, 36, 46, 82, 128, 210, 338, 548, …,  

Antwoord 36:

Antwoord 33:

34. Nog oneindigderder
1 plus (1 gedeeld door (1 plus (1 gedeeld door (1 plus (1 gedeeld door (1 plus (1 gedeeld 
door (1 plus (1 gedeeld door (1 plus (1 gedeeld door (1 plus (1 gedeeld door (1 plus (1 
gedeeld door (1 plus (1 gedeeld door (1 plus (1 gedeeld door (1 plus (1 gedeeld door (1 
plus ….. ))))))))))))))))))))) = ….

Antwoord 34:

Sterke verhalen

36. Richard

Toen ik voor mijn studie stage moest lopen bij 
een kleine drukkerij, bleek dat ze daar op de 
zolder een flinke wietplantage hadden (ik ben in 
mijn loopbaan niet verder gegaan in die richting 
en de stage duurde ook niet erg lang…)

A.

Ik heb een keer bij een theatervoorstelling 
helemaal naakt op het podium gestaan.

B.

Ik heb me een keer zó goed verstopt, dat mijn 
ouders de politie belden om mij te gaan zoeken.

C.

Ik heb een keer een tomaat naar een politicus gegooid.D.

Welk van bovenstaande verhalen berust op de waarheid?

Antwoord 35:

35. Homonymia
Het is een volume, een gewicht en een hoeveelheid geld.

Fibonacci reeks

Phi /  O

Ton

C

l
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Lekker zeg…

37. Vlieg in de soep
Breng zuiver één liter water aan de kook en voeg een normaal aantal bouillonblokjes toe, 
snij ondertussen een dunne prei, een peen en de bloemkool fijn, voeg ook de pasta 
Penne en honderd gram aan soepvlees toe, deze van kalfsrib eerst zelf te snijden. Laat 
dit nog een ruimschoots lange tijd goed koken en serveer deze West-Ierse soep in een 
diep bord met een snee brood.

Welke 13 unieke dieren zoeken we in dit recept?

Antwoord 37:

Antwoord 38:

38. Homonymia
Onderdeel van stevig ontbijten, onmisbare types  op het Stratumseind en slotgrappen  
van conferenciers.

uitsmijter(s)

vlieg

aal

uil

hond

ram

kalf

stier

ree

beer

eend

slang

apen

uiver
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Lekker zeg…

39. Samen bouwen
Een goede buurt, een hechte gemeenschap, een geweldig Dorpsquizteam bouw je samen. 
Deze keer gaan jullie op een heel andere manier bouwen. 

Bouw samen van spaghetti een bouwwerk van minstens 0,50 meter hoog. 
Het bouwwerk moet zelfstandig blijven staan, je mag het geen extra steun van buitenaf 
geven. Je mag wel zelf weten hoe je de spaghetti onderling vastmaakt/bevestigt. 
Laat je bouwwerk van minimaal 0,50 meter zelfstandig staan en hou er een meetlint naast 
dat de lengte aangeeft. 
Maak hiervan een mooie foto waarop het bouwwerk en het meetlint duidelijk zichtbaar 
zijn en plak deze foto hieronder in de quizmap. 

Plaats deze en andere gemaakte fotoʼs van de bouw ook op de meegeleverde USB stick!
Vermeld hierbij in de opgeslagen naam op de USB stick: “ TeamXX-Bouwwerk” 
(XX = jullie teamnummer)
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Lekker zeg…

40. Koffie, koffietijd…
Wij Brabanders komen graag bij elkaar efkes een bakkie doen. Spontaan achterom 
komen lopen of afspreken om bij elkaar op de koffie te komen is een geliefd tijdverdrijf. 
Kom je spontaan bij een dorpsgenoot binnenvallen, dan zal ook vaak een van de eerste 
vragen zijn: “Koffie?” 
Het kan dus niet anders dan dat jullie allemaal grote kenners zijn van de kopjes waarin 
het wordt verstrekt. Grote bakken, kleine kopjes, chique porselein of lekker degelijk. 
Hieronder staan verschillende varianten. Noem de merknaam per soort. 

C

B

A
E

D

A.

E.

B.

C.

D.

Piet Hein Eek

Pip

Royal Albert

Marjolein Bastin

Nescafé Dolce Gusto
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Lekker zeg…

41. Proeven
In je tas vind je 4 theezakjes. Maak 4 heerlijke kopjes thee voor julliezelf en schrijf de 
smaken van de thee hieronder op. 

Antwoord 41:

42. Gelezen
Wat is het antwoord op het leven, het universum en alles?

Antwoord 42:

Nu is er nog maar één slagerij in Heeze. Welke 6 slagers/slagerijen waren er in Heeze in 
de jaren vijftig? Alleen de achternamen is genoeg.

43. Mogen het een paar onsjes meer zijn?

Antwoord 43:

42

Rooibos

Aardbei

Sinaasappel

Zoethout

Driek Guitjens

Bosmans

Wim de Barse

Frans van Hooff

Jac Schilders

Janus van Bree
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Lekker zeg…

44. Vreemd hoe het soms kan gaan…
Deze acht ouders beweren allen dat ze ook daadwerkelijk de biologische ouders zijn van 
hun kind (telkens de foto naast het koppel). Van welk van deze koppels is statistisch 
gezien de kans het grootst dat niet beide ouders echt de biologische ouders zijn?

Antwoord 44:

A

B

C

D

D
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Lekker zeg…

46. Snoepzakgeld
Vijf vrienden hebben vandaag weer van hun ouders zakgeld gekregen. Ze leggen het 
samen om te kijken of ze er iets lekkers van kunnen kopen en komen erachter dat hun 
ouders allemaal een ander bedrag hebben gegeven.

•
•
•
•
•
•

Hoeveel muntjes hebben ze samen minimaal?A.

En hoeveel snoepjes van € 0,35 per stuk kunnen ze daarvan kopen?B.

Antwoord 46A:

Antwoord 46B:

Eithne heeft meer geld dan beide jongens, maar minder dan de andere meisjes.
Pádraig kreeg het minst van zijn ouders, namelijk € 1,40.
Sadhbh heeft exact één muntje.
Caoimhe en Pádraig doen bij elkaar evenveel in de pot als Sadhbh en Niall samen.
Samen hebben ze één koperkleurig muntje; dit was afkomstig van Eithne.
Vergeleken met de gemiddelde hoogte van het zakgeld van de vijf krijgt Niall precies       
19 cent minder.

45. Geurloos
Wat kun je ruiken terwijl er niet echt een geur aan zit?

Antwoord 45:

47. Groentesoepje?
Een soepverkoper heeft een grote pan vers gemaakte soep ʼs morgens buitengezet om 
af te koelen. Het is 10kg groentesoep die voor 98% bestaat uit water. De soepverkoper 
vergeet echter de deksel op de pan te doen. Door aanhoudende regen bestaat de soep 
een hele tijd later, als de soepverkoper de deksel er alsnog op legt, voor 99% uit water. 
Hoeveel kg soep zit nu in de pan?

Antwoord 47:

Antwoord 48:

48. Homonymia
Een mop kan het zijn, kaas en een bed ook. 

Belegen

25

13

Onraad

20 kg
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Antwoord 50:

50. Boba’s Ballen

Lekker zeg…

49. Even naar Oostenrijk

A. Wie is deze Oostenrijkse ondernemer?

Antwoord 49A:

B. Wat opende hij in de eerste helft van de 19e eeuw?

Antwoord 49B:

C. Waar is hij bekend mee geworden?

Antwoord 49C:

Bij Snackbar Boba Vet kun je bitterballen kopen in porties van 6, 9 en 20 stuks. Als je 
voor een enkele bitterbal naar de snackbar komt, ben je aan het verkeerde adres: Boba 
verkoopt zijn bitterballen uitsluitend in hele porties. En ga daarover liever niet met hem 
in discussie…

Wat is de grootste hoeveelheid bitterballen die je niet kunt bestellen bij Boba? 
(oftewel: de grootste hoeveelheid bitterballen die hier niet te serveren is in porties)

August Zang

een Weense bakkerij/ Boulangerie Viennoise

Croissant

43
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Lekker zeg…

Sterke verhalen

Antwoord 54:

54. Ruben

Bier natuurlijk, dat werkt het beste om de 
inspiratie op gang te brengen!

A.

Een lekker kopje thee. De gevleugelde vraag 
die we elke avond weer horen is: 
“Mag ik een muntblaadje er bij?”

B.

Cola, cola en eh… cola. O ja, soms ook een cola er tussendoor.C.

Vooral veel glazen water. En dan op het eind van de avond één glaasje wijn.D.

Welk van bovenstaande sterke drankverhalen berust op de waarheid?

Tijdens ons dorpsquizoverleg drinkt Ruben altijd 
hetzelfde. Maar wat dan?

51. Woordmutatie
Gegeven is het woord uitpuilen, 9 letters. We willen naar een woord van 8 letters. Eén 
letter vervalt, twee letters wijzigen. Voor de ene moet je 6 letters terug in het alfabet, 
voor de tweede 5 letters terug. Je krijgt dan het woord voor een agrarische activiteit 
bedoeld om de winter door te komen. Wat is dat woord?

Antwoord 51:

52. Woordmutatie
Gegeven is het woord etage. Er komen twee letters bij en dan krijg je een woord dat je 
weinig tot niet op het gegeven woord aantreft.

Antwoord 52:

Antwoord 53:

53. Homonymia
Feyenoord deed het eind januari met Ajax, de huisvrouw deed het vroeger met de hand 
en hun tieners trachtten het zoveel mogelijk te ontlopen. 

Etalage

Afdrogen

C

Inkuilen
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OPDRACHT 19.30 UUR

55. Kinderjaren, maar dan anders
Voor sommige deelnemers is de kindertijd nog niet zo lang geleden, anderen kunnen het 
zich misschien nog net herinneren... trek blitse gympen aan, laat je van je meest 
nostalgische kant zien en kom om 19.30 uur naar 't Perron met twee mensen uit jouw 
groepje om puntjes te krijgen.
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Op pad met Mari

58. Niet in de kiem gesmoord
Wat is dit voor plant?

Antwoord 58:

56. Zoek ’t zelf uit!
Op de foto zie je…
Ja, wat zie je eigenlijk?
Noem de exacte naam 
van deze schimmel.

Antwoord 56:

57. Zand in de ogen
Welk dier lijkt hier in zijn 
ogen te wrijven?

Antwoord 57:

De beuk (kiemplant)

Nestzwammetje

Boomkikker
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Op pad met Mari

59. Een boom, ja… maar dat bedoelen we niet.
Waar hebben we hier mee te maken?

Antwoord 59:

60. Waar gaat het over?
Deze gaten zijn niet veroorzaakt door zware regendruppels. 
Door wat dan wel?

Antwoord 60:

Antwoord 61:

61. Rozenkrans
Wie heeft hier haar rozenkrans verloren?

Processierups

(Larven van) de mierenleeuw

Rugstreeppad
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Op pad met Mari

63. Nog een gearrangeerd huwelijk…
Welke vogels zijn hier van een ring voorzien?

Antwoord 63:

64. Ingemetselde olifanten?
Wie is er verantwoordelijk voor de slurfjes die je ziet?

Antwoord 64:

Antwoord 62:

62. Maar… hé, ik ben te jong om te trouwen
Welke vogel is hier van een ring voorzien?

Schoorsteenwesp

Kluut

Kieviten
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Antwoord 65:

65. Homonymia
Ze zitten overal, in bos, veld, huis en haard, katten zijn er dol op en vrouwen bang voor, 
tenzij gestampt.

Op pad met Mari

67. Niet over je laten lopen
Oké, Leende had de primeur, daar zit 
het wild zwijn al ruim 12,5 jaar. Geen 
tijd voor een feestje helaas. Het wild 
zwijn is weliswaar een toevoeging 
voor onze natuur maar voor de 
landbouw en verkeersveiligheid vormt 
hij een probleem.

Hoeveel zwijnen (mensen niet 
meegerekend) leven er in 
Heeze-Leende?

Minder dan 10 zwijnen

11 - 30 zwijnen

31 - 50 zwijnen

Meer dan 50 zwijnen

Antwoord 66:

66. Da klop nie
Wat klopt er niet aan Mari de Bijls BSN-nummer?

Muizen

nummer (BSN = BurgerServiceNummer)
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Op pad met Mari

68. Voorzichtig
Deze breekbaar ogende paddenstoel vind je soms op 
oude beuken in de Herbertusbossen. 

Hoe heet deze zwam?

Antwoord 68:

69. Laat maar hangen
Jezus heeft het hier niet breed. Dat komt waarschijnlijk 
door de kruisiging. Of zou hij bang zijn voor de bewoners 
van het nest boven zijn hoofd? 

Welk insect maakt zoʼn nest?

Antwoord 69:

A.

70. Gespiest!

Welk dier heeft op onvrijwillige basis 
deze positie ingenomen?

Welke vogel legt zo een voorraadje 
voedsel aan voor mindere tijden?

B.

Antwoord 70A:

Antwoord 70B:

Mestkever

Klauwier of klapekster

Porceleinzwam

Hoornaarwesp
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Op pad met Mari

Sterke verhalen

Antwoord 71:

71. Mari

Toen Mari in de zomer van 1973 mee aan het hooien was zaten hij en zijn 
buurjongens, neven van hem die meegeholpen hadden, bovenop de wagen met 
pakken hooi. Deze was zo hoog geladen dat ze op de Kruisstraat in Rosmalen 
zo dicht bij de laagste eikentakken kwamen dat een onoplettende Mari  van de 
wagen werd geveegd en met verscheidene botbreuken in het ziekenhuis in Den 
Bosch belandde. Als je er goed op let zie je het nu nog bij zijn lopen.

A.

Toen Mari als zestienjarige op vakantie was in Engeland met zijn maten zagen 
ze opeens dat een van de vrienden door de politie werd opgepakt en afgevoerd. 
Op het politiestation in het dorp gingen ze eens informeren wat er aan de hand 
was. De vriend zat reeds in een cel, zonder schoenveters en andere losse 
onderdelen zoals de broekriem. Het bleek dat de jongen aan het wildplassen 
was geweest. Toen Mari de politie vertelde dat het in Nederland heel 
gebruikelijk is om wild te plassen (zelfs oorlogsheld Marco Kroon bezondigt 
zich daaraan) werd de vriend weer vrijgelaten. Die heeft niet meer wildgeplast 
deze vakantie.

B.

Mari maakt graag natuurreizen, zo ook naar Duitsland. Aan de Elbe nabij Gartow 
ging Mari in alle vroegte op weg om wilde zwijnen, wasberen, wasbeerhonden, 
edelherten of steenmarters te spotten. Het zit daar allemaal. Toen hij in de 
dichte bossen van Gartow uitkwam bij een flink hol in de grond dacht Mari aan 
een familie das. Toen hij de prenten bij het hol bekeek zag hij echter dat die 
veel te groot waren voor een das. Toen hij zich omdraaide zag hij tussen de 
struiken meerdere wolven en schrok zich dood. Hij roept altijd hard dat wolven 
de mensen niets doen maar schreeuwde een aantal keren heel hard in de hoop 
ze te verjagen en is er met bonkend hart vandoor gegaan. 
Hij is niet achtervolgd.

C.

Mari heeft nogal last van hoogtevrees. Toch is hij met een jong gezin wel eens 
de bergen ingereden. Met het zweet in de handen en een onbestemd gevoel in 
de maagstreek reed hij op een gegeven moment door de Ardèche. De weg werd 
steeds smaller en vangrails waren er niet. Wel een diep ravijn. Toen een van de 
kinderen riep: “Kijk pap daar ligt een auto beneden in het ravijn en daar nog 
een,” toen heeft Mari de auto aan de kant gezet en durfde niet meer verder te 
rijden. Uiteindelijk hebben hulpdiensten de auto èn de familie weer in veiligheid 
gebracht. Mari heeft nooit meer in de bergen gereden.

D.

Welk van bovenstaande verhalen is echt gebeurd?

Mari de Bijl komt uit een traditioneel katholiek Rosmalens 
boerengezin. De vakanties bestonden uit meehelpen met de 
seizoenwerkzaamheden. Dat betekende in het voorjaar dat 
er aardappelen werden gepoot, in de zomer werd gehooid, 
in het najaar moesten de aardappelen uit de grond en in de 
winter moest er knolgroen worden geplukt. Tegenwoordig 
zijn natuur en het boerenbedrijf niet per se vrienden van 
elkaar. In de jeugd van Mari was dat nog wel zo en daar is 
de kiem gelegd voor zijn baan in de natuurbescherming.

B
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Eighties verantwoord

Antwoord 74:

72. Livin’ on a prayer
In de jaren tachtig werd Bon Jovi opgericht rond zanger John Bongiovi. Met "You give 
love a bad name" en "Livin' on a prayer" scoorden ze kort achter elkaar twee nummer-
één-hits in de Verenigde Staten. Later volgen nog twee nummers die de hoogste positie 
op de hitlijsten wisten te behalen.
Met "It's my life" (dat in eigen land niet verder 
dan plek 33 kwam) scoorden ze rond de 
eeuwwisseling hun enige nummer-één-hit in 
Nederland (en Vlaanderen). Afgelopen 
december was de band uit New Jersey 
tot achtmaal toe te horen in de Top 2000.

De geboorteplaats van John Bongiovi ligt 
overigens niet zo ver van de geboorteplaats 
van een andere frontman. Zijn band slaagde 
erin om bij drie singles van hetzelfde album 
een videoclip op te nemen waarin 
de dame hiernaast een rol speelde. 
Wat is haar naam?

Antwoord 72:

73. De eerste

Ondertussen begon aan deze kant van 
de oceaan halverwege de jaren tachtig 
een jeugdig talent zich ook op de 
muziek te storten. Hij schopte het 
uiteindelijk jaren later tot frontman van 
een succesvolle band met aardig wat 
hits op hun naam. Hiernaast zie je een 
impressie van hun debuutsingle. 

Wat is de naam van deze band en hoe 
heet hun debuutsingle?

Antwoord 73:

74. Toch nog ietsje eerder
Dit is echter niet de naam waaronder de band uit bovenstaande vraag zijn allereerste 
optreden deed. In een recente video gaan de 3 heren met een vette knipoog terug naar 
dit moment. In de clip van welk nummer is dat?

Bandnaam:

Debuutsingle:

Muse

Rocket Babydoll

Alicia Silverstone

Uno
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Eighties Verantwoord

75. Verdraaid!

Antwoord 76:

Wie kent hem niet, die verdraaide Rubiks kubus. Jij kon je er vast helemaal suf aan 
draaien zonder ook maar een stapje dichter bij de oplossing te komen, terwijl die nerd 
naast je binnen een minuut elk van de zes zijden in één kleur had. Van de kubussen op 
deze pagina is er slechts  eentje die ook daadwerkelijk op te lossen is, zelfs voor die 
nerd zijn de andere onmogelijk te doen. Welke Rubiks kubus is dat?

A B C

D E F

Antwoord 75:

76. Gratis punten!
Even een tussendoortje waar je niet van alles hoeft 
op te lossen! Tijd om gratis punten weg te geven. 
Vul hieronder in hoeveel punten je wilt krijgen voor 
deze vraag (maximaal tien en alleen hele getallen 
tellen mee) en dan tellen we die erbij. Oh ja, er is één 
maar: alleen de teams die het minst gekozen getal 
hebben ingevuld krijgen de punten!

A

[het minst gekozen getal]
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Eighties verantwoord

77. Everything is awesome! (niet alleen die gratis punten)
Of zoals we in Nederland zeggen: “Alles is echt super!” Oké, bij onderstaande artiesten 
zit er eentje die misschien iets minder super is. Wat is de naam van deze artiest of 
groep? O ja, het jaar is 1988… en 25 jaar later zijn ze nog net zo super (op die ene 
uitzondering na dan natuurlijk)!

Antwoord 77:

Antwoord 78:

78. Homonymia
De politie doet het met een verdachte, een zeurkous doet het tot vervelens toe en als 
mooi weer het doet, zijn we blij en gelukkig.

Earth Wind & Fire

Aanhouden
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Eighties verantwoord

79. Beter dan het origineel?
Zoals de meeste decennia hadden ook de Eighties hun eigen sound. Tal van catchy 
popsongs bestormden de hitlijsten. Menigeen darvan werd later dankbaar gecoverd. Zo 
waagden ook onderstaande artiesten zich aan een eigen versie van een Eighties-song, 
soms met meer succes dan de originele versie. Soms ook niet…
Welke titels zoeken we hier?

Dit infame duo heeft menige 
klassieker gecoverd. 
Welke kraker uit de Eighties 
zijn ze hier - tijdens hun 
allerlaatste optreden - aan 
het vertolken?

A B

C D

E

A: B:

C: D:

E:

Mad World
Sweet Dreams (Asleep / Where 
is my mind ook goed rekenen)

(I just) Died in your Arms Itʼs my life

Africa
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Eighties Verantwoord

80. Waarheen gaat deze vraag…

Antwoord 82:

Wat is de overeenkomst tussen deze zes personen?

Antwoord 80:

Antwoord 81:

81. Homonymia
Iemand kan het op zijn of haar vakgebied zijn, in de taal is het een versterkend prefix en 
als bestrating worden ze steeds minder gebruikt. 

82. Homonymia
Bevers bouwen ze, het is een bordspel en ze beschermen tegen het wassende water. 

Het waren allemaal caviaʼs in de Wiekentkwis /
caviaʼs familiediner Dumpert

Kei

Dammen
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Antwoord 84:

(Net niet) Eighties Verantwoord

83. What is love?
Parijs, de stad van de liefde. De stad waar mensen aan de Pont des Arts een slotje 
hingen en de sleutel in de Seine gooiden, als bewijs van hun eeuwige liefde. Een 
symboliek die door de gemeente zelf overigens niet zo zeer op prijs werd gesteld. Maar 
van bovenaf doet de Franse hoofdstad (plaatje links) toch niet direct aan de liefde 
denken? Dat in tegenstelling tot het eiland op de afbeelding rechts.

Hoe heet het grote eiland dat omcirkeld is op het rechterplaatje?

Antwoord 83:

84. Makkelijk? Moeilijk? Mag jij zeggen…
Wie is de uitvoerende artiest?

Crash Test Dummies

Galesnjak˘
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Net niet Eighties Verantwoord

85. Je snor drukken
In de jaren zeventig waren snorren super hip. Gedurende de jaren zijn er periodes 
geweest waarin snorren mega hip of totaal ‘not doneʼ  waren. 

Van wie zijn onderstaande snorren? 

A

B

C

D

E

86. Lees tussen de regels door…
Vraag 86: Wat is het antwoord op deze vraag?

Antwoord 86:
Geitenbreier

Snoop Dogg

Freddie Mercury

George Michael

Jimi Hendrix

Carlos Santana
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Net niet Eighties Verantwoord

Sterke verhalen

Antwoord 87:

87. Angela

Angela haalt haar neus niet op voor de 
Kennedymars. Vijf deelnames en vijf keer 
gefinisht. Vier keer heeft zij de Kennedymars 
gelopen met vriendinnen en een oom. In 1992 
besloot ze de Kennedymars in haar eentje te 
lopen. Ze wilde haar lichaam testen en proberen 
om voor de magische grens van de ochtend/
middag 12 uur binnen te zijn (dit houdt in binnen 
14 uur de 80 kilometer af te leggen). Hier slaagde 
ze in en ze wist de mars binnen 12 uur en 30 
minuten af te leggen.

A.

Na het succesvol afronden van haar HBO-studie fysiotherapie is Angela naar de 
Verenigde Staten verhuisd. Gelukkig werd dit land van ongekende 
mogelijkheden destijds nog niet geleid door de allesweter Donald Trump.  
Angela heeft in Florida één jaar gewerkt als fysiotherapeut en heeft fanatiek 
aan heel wat triatlons en run-bike-run wedstrijden meegedaan. Uiteindelijk 
werd zij in 1993 verkozen als beste nieuwkomer dames onder 30 jaar in Florida 
en heeft een diepe indruk in Florida achtergelaten.

B.

Jarenlang heeft Angela in Heeze en Eindhoven gehandbald. Bloedje fanatiek  
was ze en haalde niet alleen het bloed onder de nagels uit van de tegenstander 
maar ook van haar teamgenoten.  Om haar fanatisme wat te temperen moest ze 
als scheidsrechter gaan fungeren om haar eigen fanatisme en emoties wat 
beter te leren reguleren. Hier slaagde ze uiteindelijk in. In haar loopbaan als 
handbalster is ze in Heeze bij EHHV eenmaal kampioen geworden. In Eindhoven 
bij EMZ waar ze het geschopt heeft tot de eerste en tweede divisie is ze 
driemaal kampioen geworden. Helaas heeft ze haar handbalcarrière op haar 
hoogtepunt door hardnekkige blessures vroegtijdig moeten beëindigen.

C.

Wie had dat eind jaren tachtig gedacht. Angela sprintkampioen op de fiets èn 
bij de dames op de wielrenfiets….. 
Destijds waren er enkele moedige Heezenaren die 24 uur op de fiets zaten om 
geld in te zamelen voor het goede doel.  Parallel aan hun mooie actie werd er 
door de Kraaijenvangers in Heeze een sprintkampioenschap georganiseerd. 
Angela was destijds zo rap dat ze niet eenmaal, maar tweemaal sprintkampioen 
van Heeze werd.

D.

Welk van bovenstaande verhalen berust op de waarheid?

Het sportieve leven van Angela.

A
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Groen en zo

88. Wandeling
Deze bomen kun je tegen komen op een wandeling door Heeze. Welke bast hoort bij 
welke boom? Zet telkens de juiste letter achter de naam van de boom.

Antwoord 88: Quercus robur

Sambucus nigra

Aesculus hippocastanum

Sorbus aucuparia

Fagus sylvatica

Pinus sylvestris

Rhamnus frangula

Betula pendula

B C

H

A D

F GE

D

B

E

A

H

G

F

C
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Groen en zo

Antwoord 89:

89. Blauw-geel
Siobhán is op weg naar het stadion waar de ploeg van haar county een wedstrijd gaat 
spelen. Ze draagt een blauw-gele sjaal en bezoekt een football-wedstrijd, want haar 
county is eigenlijk vooral goed op het gebied van football. Ook komt Siobhán niet uit 
Leinster. Voor welke county supportert Siobhán?

Antwoord 90:

90. Rood-wit
Op dezelfde dag is ook Aoife onderweg naar een sportwedstrijd. Ze zwaait fanatiek met 
een rood-witte vlag en komt net als Siobhán uit een county dat er op het gebied van 
hurling niet zoveel van kan. Bij de presidentsverkiezingen vorig jaar heeft Aoife blanco 
gestemd. Voor welke county supportert zij?

Antwoord 92:

92. Welke kleur?
Welke kleur kleding draagt de persoon waarnaar de man op onderstaande foto kijkt?

Antwoord 91:

91. Geel-groen
Welk geel-groen bloeiend plantje zien we hier met een aartje 
omhoog schieten?

Veenmosorchis

Rood

Roscommon / Ros Comáin

Louth / Lú
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Groen en zo

93. Oranje boven?
Op de kaart hieronder zijn de meeste Europese landen gekleurd. Enkele landen hebben 
nog geen kleurtje gekregen. Geef van de drie genummerde landen aan welke kleur ze 
zouden moeten krijgen.

Antwoord 93: 1:

2:

3:

Antwoord 94:

94. Wit
Welke drie economische bedrijvigheden vonden er achtereenvolgens in de 20e eeuw 
plaats in het witte gebouw, vooraan rechts op de Nieuwendijk, nu nr. 12-14?

1:

2:

3:

Oranje

Blauw

Zwart / Oranje

Sigarenfabricage

Groentezaak

Cafetaria / frituur
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Groen en zo

95. In een goed blaadje
Op welke foto zijn de meeste blaadjes te zien?

Antwoord 00:

Antwoord 95:

A B

C D

FE

B
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Groen en zo

96. Groen!
Met Jan Versteegh als presentator is 
Lingo weer terug op televisie dit jaar. 
Éabha en Saoirse doen mee aan een 
proefaflevering en halen direct de 
finale! Daarin proberen ze zoveel 
mogelijk woorden goed te raden, maar 
dit kost ze veel tijd, want ze raden het 
woord telkens pas in hun vijfde en 
laatste beurt...

Lukt het jou ook om deze drie woorden 
te raden? Je hebt nog maar één beurt 
over...! Net als in Lingo krijg je punten 
als je een woord goed hebt - dus bij 
één of twee goede antwoorden krijg je 
nog altijd een deel van de maximale 
score voor deze vraag.

A

B C

Antwoord 97:

97. Duits-Nederlands onderonsje
In het Duits is het een verwensing en het identiek gespelde woord neem je in het 
Nederlands waar in een pas gerenoveerd huis. 

A:

C:B:

Verflucht

LIJZIJDE DJINNS

ARCADE
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Groen en zo

 99. De afvalronde
Een goede dorpsquizvraag verzinnen kan soms best lastig zijn. Afval maken daarentegen 
is het makkelijkste wat er is, dat doe je in een handomdraai… hmm dat zet me aan het 
denken, laten we daar maar een vraag van maken, dan is het nog ergens goed voor. 
Zo hoort dit afval bij een groentesoort. Welke groente zoeken we hier?

Antwoord 99:

 98. Nog meer groen
Waar precies in Heeze is dit?

Antwoord 98:
Achter het kasteel

Peultjes
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Groen en zo

     100. Dat heeft toch helemaal niets met sport te maken?!?

Antwoord 101:

Welke sport beoefent deze man?

Antwoord 100:

     101. Kleurtjes!
Je ziet hier enkele gekleurde vlakken met daarin ook de naam van een kleur:

Bij hoeveel van onderstaande vakjes klopt de kleur met de beschrijving?

Golf

Geen één (er zijn geen ONDERstaande vakjes)



TEAM NR.

56

Groen en zo

     102. Kleurplaat
Veel plezier er mee… en wel goed inkleuren, hè!

Herbie wit of iets geler ook goed rekenen,
als de rode en blauwe strepen maar kloppen
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Antwoord 105:

     105. Homonymia
Zwammen maken ze, bacteriën ook, in laboratoria worden ze onderzocht. 

Groen en zo

     103. Wazige foto of topfotografie?
Hoeveel telescopen waren benodigd om onderstaande foto te maken?

Antwoord 103:

     104. Een lommerrijke omgeving
Mevrouw Van de Berk heeft een ruime en groene achtertuin waar - erg toepasselijk - een 
mooie berk in staat. Twee huizen verderop woont meneer Van Vijfeijken en inderdaad: bij 
hem zijn er vijf eikenbomen te vinden. Enkele takken van hun bomen hangen echter over 
de erfgrens, boven de tuin van het echtpaar dat tussen mevrouw Van de Berk en meneer 
Van Vijfeijken in woont. Dit paar, meneer en mevrouw Snoeijen‒van den Boom, zeggen 
erg veel last te hebben van de overhangende takken.

Met name mevrouw Snoeijen‒van den Boom vindt het maar niets. En dan woont ook nog 
de familie Beukeboom een straat verderop, de familie wiens beuk zorgt voor minder 
zonlicht in háár tuin! Ze vat daarom het plan op om eigenhandig met de heggenschaar 
alle overhangende takken weg te knippen, zodat er geen millimetertje boom meer boven 
haar geliefde gazon te vinden is. Maar mag mevrouw Snoeijen‒van den Boom dit 
wettelijk eigenlijk wel zomaar doen?

Antwoord 104:
Nee

Sporen

8
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Groen en zo

Antwoord 106C:

     106. Metrommeltje
Je ziet hier een hoofdstedelijke metrokaart. Alleen heeft de kaartenmaker in zijn 
verstrooidheid een metrolijn van een andere hoofdstad aan dit ondergrondse netwerk 
toegevoegd.

A. Van welke Europese stad is dit de metrokaart?

Antwoord 106A:

B. Wat is de kleur van de lijn die hier niet thuishoort?

Antwoord 106B:

C. Bij welke stad hoort deze misplaatste metrolijn dan wel?

Boedapest

Lichtblauw

Moskou
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Groen en zo

     107. Wat is dit nou weer voor een ziek spelletje?
Welke stad ontbreekt hier?

Antwoord 107:

Sterke verhalen

Antwoord 109:

109. Karen

Ik had vroeger ooit een slak als huisdier. A.

Tijdens een zeilvakantie op de Middellandse Zee 
is onze boot door de Turkse marine geënterd.

B.

Ik heb in mijn leven al verschillende katten 
gehad. Het zijn allemaal vondelingen of 
hulpbehoevende poesjes. Het laatste kitten 
heeb ik zelfs van vakantie uit Corsica mee 
terug genomen. Ze mocht gewoon mee in de 
handbagage!

C.

Ik heb ooit op een koe gereden op de boerderij 
van een vriendin.

D.

Welk van bovenstaande beweringen is waar?

Antwoord 108:

     108. Homonymia
Je kunt het tè maken, het kan iets vrolijks, levendigs en kleurrijks aanduiden en het is 
een soort specht.

Khartoem

Bont

A
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OPDRACHT 20.45 UUR

     110. Trouwen, maar dan anders…
Kom met twee personen in trouwkleding naar de Protestantse kerk aan de Kapelstraat in 
Heeze. Leef en dos je uit….…man/man, vrouw/vrouw of heerlijk traditioneel vrouw/man.
Neem mee: twee ringen, boeketje bloemen (of wat erop lijkt).
Aanvang: 20.45 uur.
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Hokjesgeest

Schrijf in de twee lege vakjes de namen van de personen waarvan op die plekken een 
foto hoort te staan.

     111. Six Degrees of Separation

Antwoord 112:

     112. Wat.drie.woorden?
Als je van Origineel.peetoom.goedkoop naar Kriebels.optioneel.breekbaar wilt rijden, 
hoeveel kilometer is dat dan? (If you want to drive from Origineel.peetoom.goedkoop to 
Kriebels.optioneel.breekbaar, how many kilometres would that be?)

Bobby Brown

James Bond

50 km (met een marge van 2 km goed rekenen)
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Hokjesgeest

     113. Objecten
In één van de zes velden is een verkeerd symbool geslopen. Omcirkel het symbool en 
teken het na in het antwoordvak.

Antwoord 113:

Antwoord 114:

Welke letter hoort hier vier keer bij?

     114. Gezocht: grote namen en nòg grotere namen

Telefoon

D
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Hokjesgeest

Antwoord 115:

     115. Japan

Haiku is een van oorsprong Japanse dichtvorm. Een haiku is een kort gedicht en bestaat 
meestal uit drie regels van 5-7-5 lettergrepen. Een rijmvorm is ongebruikelijk. 

Opdracht: schrijf een haiku over jouw/jullie beleving van (iets in) Heeze en houd je daarbij 
aan de volgende regels:

1) Houd je aan de 5-7-5 regel
(De eerste regel heeft vijf lettergrepen
De tweede regel heeft zeven lettergrepen
De derde regel heeft weer vijf lettergrepen)

2) Neem je omgeving als onderwerp
In oude Japanse haikuʼs is de natuur vaak het onderwerp. Echter: voor een goede haiku 
hoef je niet per se de natuur in. Ook in huis, op kantoor etc. valt genoeg te zien, te horen, 
te ruiken en te voelen.

3) Maak je haiku zo zintuigelijk mogelijk
Wat hoor/ruik/voel je?

4) Zorg voor goed Nederlands

5) Benoem geen emoties
De beste haikuʼs weten bij de lezer ook een emotie op te wekken, maar dat is iets anders 
dan een emotie benoemen.

6) Voor EXTRA PUNT! Zorg voor een wending
Hoe klein een haiku ook is, in veel klassieke Japanse haikuʼs zit toch een wending. Een 
goed voorbeeld is de volgende haiku van de Japanse haiku-dichter Shiki (1867 – 1902):

Nog dezelfde dag
waarop de klaproos bloeide
door de wind vernield.
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Hokjesgeest

     116. Stripkader of dwangbuis?
Als zielenknijper in stripland kom ik in mijn praktijk de meest verknipte figuren tegen. 
Niet slechts getekend door hun geestelijk vader, maar bovenal getekend door het leven. 
Hieronder een greep uit mijn cliënten. Let wel, allemaal vertrouwelijk! Dus wilt u deze 
vertrouwelijkheid schenden en als antwoord de namen van mijn cliënten openbaren, dan 
is dat geheel en al op eigen risico.

Antwoord 116B:

B. “Mensen denken dat ik een of ander raar spraakgebrek heb. Maar mag ik u op 
de man af vragen: wat vindt u zelf? Verkondig ik hier koeterwaals of kunt u mij 
prima volgen? Bovendien ga ik er prat op dat ik uitstekend articuleer. Het is 
echt niet zo dat ik een beetje in mijn baard zit te mompelen, dat zult u moeten 
toegeven. Het is allemaal de schuld van de schrijver, die een vertekend beeld 
van mij en mijn soortgenoten schetst. Weet u – en dit vertel ik u in vertrouwen – 
ik ben bezig met een petitie om deze persoon aan te pakken en de hele 
geschiedschrijving te laten rectificeren. En ik ben op de goede weg; ik heb 
inmiddels reeds zoʼn honderd handtekeningen van gelijkgestemden verzameld!”

“Ze zeggen dat ik een drankprobleem heb… oké, oké, ik ben er dan misschien al 
wel op betrekkelijk jonge leeftijd mee begonnen, maar daar kon ik toch ook 
niets aan doen. Dus eerlijk gezegd vind ik de reacties van mijn omgeving 
allemaal best overdreven: is iedereen lekker aan het drinken, mag ik nog niet 
eens één klein slokje. Belachelijk, het kan toch geen kwaad? Mijn eetprobleem, 
daar hoor je ze dan weer niet over. En man, wat kan ik eten! Ach ja, je moet 
ergens compenseren hè. Toch, niet dan?”

A.

Antwoord 116A:

Antwoord 116C:

C. “Ach, soms heb ik het gevoel dat niemand mij begrijpt. Wanneer ik mij het lot 
der noodlottigen aantrek en mijn best doe om goed te doen waar goed 
waarschijnlijk niet eens goed genoeg is. Of wanneer ik mijn oor te luister heb 
gelegd bij de behoeftige medemens, alleen om vervolgens geringeloord te 
worden door misleide sujetten, zodat vervolgens de bittere koude mij in de 
ledematen trekt, wat ik maar weer met lede ogen moet aanschouwen. Ja, op dat 
soort momenten, waarop ik er helemaal alleen voor sta en ik mij totaal 
onbegrepen voel, terwijl ik juist een weinig assistentie en compassie node ben, 
rust de last van de wereld zwaar op mijn schouders. Zelfs in de steek gelaten 
door de kleine vriend, als u… o, ook dat nog, u bent in slaap gevallen…”

D. “Voordat ik mijn verhaal vertel, wil ik zwart op wit dat dit onder vier ogen blijft. 
Een contract dat dit een vertrouwelijk gesprek is. Een contract ja, een contract! 
Eh… één vraagje vooraf… U heeft toch geen assistent hier rond lopen toevallig? 
Een stagiaire misschien? Nee? Goed, laten we dan nu als de wiedeweerga dat 
contract tekenen, voordat er alsnog iemand roet in het eten komt gooien!”

Antwoord 116D:

Obelix

Grote Smurf

Demesmaeker

(Ollie / Olivier B.) Bommel
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Hokjesgeest

     117. Driehoeksverhouding

Driehoeken: in bovenstaande afbeelding zijn alle gelijk gekleurde vakken identiek, echter 
anders gerangschikt. 

Welke stelling klopt m.b.t. bovenstaande tweegeometrische vormen? 

A      Beide driehoeken zijn even groot 

B      De bovenste driehoek is groter 

C      De onderste driehoek is groter 

D      A, B en C kloppen geen van allen 

E      A, B en C kloppen allemaal 

Antwoord 117:
D
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Hokjesgeest

Antwoord 118:

     118. Weerwoordzoeker
Deze woordzoeker is weer net even anders. Zoek de tegenovergestelde woorden en 
streep ze weg. Met de letters die je over houdt kun je een woord maken. Het exact 
tegenovergestelde hiervan is het antwoord dat we zoeken.

AANGEKLEED
BREED
DESSERT
DICHT
DIGITAAL
DRONKEN
DUN
DWERG
EENVOUDIG
FINISH
FIJN
GAAR
GEEL

OOST
OPGEWEKT
OPKOMST
RAAK
REALITEIT
RECHTS
REU
SCHATRIJK
SCHEIDINGSPAPIEREN
SNEL
STILTE
VERDUBBELEN
VERGETEN

HUILBUI
IN
KAAL
KOUD
LAFAARD
LEVEND
LICHT
LICHT
MEER
NACHT
NUTTELOOS
OLIEDOM
OOGSTEN

VERLIES
VERTREK
VIJAND
VILLAWIJK
VOL
VRAAG
VRAAG
VULLEN
WEST
WINTERS
ZACHT

Antoniemen
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Musica hè?

In 2003 was Coldplay voor het eerst te vinden in de Top 2000. Het nummer "Clocks" 
kwam toen op plek 733. Een jaar later stond dat liedje zelfs al in de top-tien genoteerd. 
De tien daaropvolgende jaren was "Clocks" telkens nog bij de beste twintig te vinden, 
maar tegenwoordig vinden de stemmers het liedje minder geweldig (afgelopen 
december stond het op plek 57).

Als je vorig jaar tussen plek 1770 en 1656 telkens had geluisterd naar de Top 2000, dan 
had je maar liefst negen Coldplay-nummers langs horen komen - dat is er bijna ééntje 
per uur! En in het vervolg van de lijst stond de Britse band dan nog eens negentien keer 
genoteerd, met als hoogste notering de negende plaats voor "Fix You".

Daarover gesproken: in het nummer "Fix You" van Coldplay komen de woorden 'fix you' 
regelmatig voor, maar 'Coldplay' zelf niet. Dat is misschien niet zo raar, maar er is wel 
een ander liedje waarin zowel over 'Coldplay' als over 'fix you' wordt gezongen, en als 
klap op de vuurpijl komt ook nog 'talk' langs - ook de titel van een Coldplaysong!

Van welke artieste is dit liedje?A.

En hoe heet de ex van de jij-persoon in dit nummer?B.

Antwoord 119A:

Antwoord 119B:

     119. Ik zou het moeten zijn, die in je gedachten vast blijft zitten!

Catherine McGrath

Jess
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Musica hè?

     120. Napoleon did surrender

Dit jaar werd niet ver van hier (in Eindhoven) de twaalfde editie van de 'Euro Hockey 
League' gespeeld. Je kunt het de Champions League van het hockey (voor de heren) 
noemen. De EHL voor dames wordt pas volgend jaar voor het eerst georganiseerd...!

Voor het eerst stond er geen Nederlandse club in de finale van de EHL. Sterker nog: 
ook in de halve finales was geen club uit ons land te vinden. Het was van 1993 geleden 
dat de Nederlandse deelnemers internationaal zo slecht presteerden - toen nog in een 
voorloper van de EHL.

Geen Nederlandse clubs dus: het feestje werd ditmaal bij onze zuiderburen gevierd. 
Waterloo Ducks HC versloeg het Duitse KTHC Stadion Rot-Weiss. Hiermee werden ze de 
eerste Belgische ploeg die zich kroonde tot de beste van Europa. De eindscore (4-0) 
was enigszins geflatteerd: de Ducks stonden lange tijd met maar 1-0 voor en toen 
Rot-Weiss in de slotfase alles-of-niets ging spelen profiteerde Waterloo optimaal door er 
nog drie bij te maken.

Ondanks al die doelpunten in de laatste minuten ging de finale van 2019 nog niet de 
boeken in als de doelpuntrijkste in de EHL-geschiedenis. Welke was dat wel - oftewel: 
in welk jaar maakten de finalisten samen het meeste doelpunten in de eindstrijd 
(tijdens de reguliere speeltijd)?

Antwoord 120:
(HC Bloemendaal en Uhlenhorster HC) in 2009
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Musica hè?

     121. Loving you is a losing game
Van "Waterloo" is het natuurlijk maar een kleine stap naar "Arcade". Dit was voor 
Nederland de kers op de taart na een al behoorlijk goede reeks: in de laatste zeven jaar 
haalde Nederland zes keer de finale en vijf keer eindigde ons land daar ook nog in het 
linkerrijtje.

Duncan kreeg voor zijn popballade acht keer de volle buit van twaalf punten. Dat was 
overigens minder vaak dan Italië (tien keer) of Rusland (elf keer), maar het gaat 
uiteindelijk om het totaal aantal punten en niet alleen over de douze points!

Over douze points gesproken: wie was eigenlijk vóór dit jaar de laatste puntengever of 
-geefster die aankondigde dat Nederland twaalf punten had gekregen?

Antwoord 121:

     122. What’s another year?
De overwinning voor Duncan Laurence was al vrij uniek vanuit Nederlands oogpunt, maar 
de uitslag van het Eurovisiesongfestival van 2019 zorgde ook nog voor een echt unicum; 
Mahmood werd tweede voor Italië, het brons ging naar Rusland met Sergej Lazarev, 
Zwitserland werd vierde (hun beste resultaat sinds 1993) met Luca Hänni en John 
Lundvik completeerde de top-vijf voor Zweden. De eerste vijf landen stuurden dus 
allemaal mannelijke zangers; dat was nog nooit eerder voorgekomen.

Een geheel vrouwelijke top-vijf is dan weer niet nieuw: zeventien jaar geleden (toen het 
evenement in Tallinn werd gehouden) werden de eerste vijf plaatsen door zangeressen 
bezet. Het gastland zelf stuurde dat jaar overigens Sahlene, die eigenlijk uit Zweden 
kwam.

Dit jaar greep Estland terug op dat beproefde concept: zij kozen voor de Zweedse 
zanger Victor Crone om hun land te vertegenwoordigen. Hij deed dat met het nummer 
"Storm", wat niet echt een unieke titel was. Vorig jaar nam SuRie uit het Verenigd 
Koninkrijk namelijk ook deel met een nummer dat "Storm" heette, maar dat men vooral 
herinnerde omdat tijdens SuRies optreden plots een man op het podium sprong die de 
microfoon uit haar handen rukte.

Na 64 jaar Eurovisiesongfestival wordt het misschien ook moeilijk om een liedje te sturen 
met een unieke titel; behalve Estland stuurden ook Duitsland, Moldavië en Montenegro 
dit jaar een liedje met een titel die al eerder was gebruikt.
Sommige titels worden zelfs constant hergebruikt. Zo stuurde Nederland ooit een liedje 
in waarvan de titel daarna nog door drie andere landen werd gebruikt voor hun 
inzending. Liedjes die trouwens allemaal hoger eindigden dan de Nederlandse inzending 
met de titel in kwestie. Over welke drie landen gaat het hier?

Antwoord 122:

Sonia Argint-Ionescu

Georgië

Rusland

Oostenrijk
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Musica hè?

     123. The Pianoman
In augustus 2018 is deze bijzondere foto gemaakt door Alex Timmermans.
Op welke locatie is deze foto gemaakt?

Antwoord 123:

Antwoord 124:

In het tv-programma Podium Witteman treedt regelmatig een zeskoppig ensemble op, 
bestaande uit twee vooraanstaande en een gezeten vrouw met drie mannen die achter 
hen staan. De twee violende dames hebben elk een zus die ook bijzonder muzikaal is. 
Hoe heten die zussen, en welke instrumenten bespelen ze?

Naam:

Instrument:

Naam:

Instrument:

     124. Muzikale gezusters

In de Sterkelsche Aa

Rosanna

viool

Sofie

altviool
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Musica hè?

     126. Even still
Hier zie je een still uit een 
bekende videoclip. 

Welke zanger?A.

Welk lied?B.

Antwoord 126A:

Antwoord 126B:

     127. Arme charme
Je ziet hier een fraai versierde, bevallige arm.

Welke clip?A.

Van welke artiest?B.

Antwoord 127A:

Antwoord 127B:

     125. Cellofaam
De Mannheimer Philharmoniker speelt het Tripleconcert  van Beethoven, met dus drie 
solisten, op viool, cello en piano. De cellist is een al wat oudere man, een grootmeester 
op zijn instrument.  Wat is zijn naam ?  

Antwoord 125:

Queen

I want to break free

Thriller

Michael Jackson

Mischa Maisky
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     128. Knippperdeclip
Nog een clipping uit een clipje. 

Welke artiest?A.

Welk lied?B.

Antwoord 128A:

Antwoord 128B:

     130. Bariton
In het eerste decennium van deze eeuw produceerde The Royal Opera House in Londen 
twee Mozartoperaʼs. In beide schitterde een Engelse bariton, in de ene in de hoofdrol, in 
de andere als een 18e eeuwse side kick. 

Wat is zijn naam?A.

Welke twee rollen speelde/zong hij?B.

Antwoord 130A:

Antwoord 130B:

Antwoord 129:

     129. Zanger
Welke, toen al bekende, Nederlandse zanger woonde in 1969 met zijn vriendin Suzy een 
tijdje op een zolderkamer in Heeze?

Ik heb hele grote bloemkolen

André van Duin

Armand

Simon Keenlyside

Don Giovanni

Papageno (in Die Zauberflöte)
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     132. Op de planken
In twee producties van de Nationale Opera schitterde een Britse sopraan. In 2006 in een 
Mozart opera, waarbij zij in een fameuze aria over haar rotsvaste trouw  een glas water 
in het gezicht van haar ‘belagerʼ gooit. In 2012 in een opera van Händel waarin zij fraai 
bewegend een nachtegaal bezingt. Welke rol speelde zij in de Mozartopera en welke in 
die van Händel ?

Antwoord 132:

     133. Citaat
“Het leven is mooi en het leven is fijn, als er zeven variaties op niks doen zijn.” 
Een tekst van Gerard van Maasakkers, uit welk liedje?

Antwoord 133:

     131. Voetjes van de vloer!
Volksdansen is de benaming voor iedere traditionele dans die uitgevoerd wordt en eigen 
is aan een bepaalde streek of land. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat deze gedanst 
wordt op traditionele liederen en muziek, zijnde de volksmuziek.
Een volksdans die voor vrijwel iedereen bekend is en die men ook vaak stereotypisch 
toewijst aan de Nederlandse bevolking is uiteraard de klompendans. Deze volksdans die 
uiteraard op klompen wordt uitgevoerd is een van Nederlands oudste en meest 
folkloristische volksdansen. Het werd voornamelijk gebruikt als vermaaksvorm bij 
folkloristische evenementen die begin 20ste eeuw razend populair begonnen te worden. 
Dat klompendansen nog niet vergeten is, is een zeker feit. In 1987 werd er zelfs een 
ballet gemaakt voor klompendansers, genaamd Clogs. Dit werd gerealiseerd door de 
choreograaf Hans van Manen. En ook Rowwen Hèze heeft hun variant op deze 
traditionele dans. Zo zie je maar dat deze danssoort helemaal niet uitgestorven is en dat 
men vandaag de dag nog altijd tracht deze dans in ere en in leven te houden.

Maar hoe ziet zoʼn oorspronkelijke volksdans er nu eigenlijk uit?

Laat dit samen met jouw team in een filmpje zien! Gebruik hiervoor uiteraard de 
passende muziek en het beoogde schoeisel. 

Let op:
Zet het filmpje op de meegeleverde USB stick. Vermeld hierbij in de opgeslagen naam 
op de USB stick: “ TeamXX-Klompendans” (XX = jullie teamnummer) 
 
En als je het leuk vindt, plaats het filmpje voor de fun dan ook op onze Facebookpagina! 
We willen toch allemaal ook lachen op zoʼn avond! 
Het bericht wordt dan zichtbaar in de Community.

Fiordiligi

Deidamia

Liedje van niks
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Helden

     134. Verborgen identiteiten
De bioscopen worden tegenwoordig overspoeld met films over superhelden. Je zou je af 
beginnen te vragen of er ook nog normale mensen bestaan. En toch… ben jij wel eens 
een echte superheld tegen gekomen? Misschien wel, elke zichzelf respecterende 
superheld heeft immers een doordeweekse identiteit, zodat hij rustig over straat kan. 
Zo ook onderstaande personen. Op het eerste gezicht doorsnee toevallige 
voorbijgangers. Maar welke superhelden houden zich hier verscholen?

Held A: Held B:

Held C: Held D:

Antwoord 135:

     135. Homonymia
Shanice is het rechts, Lieke is het links, jij kunt het in een paar stappen ook zijn.

Batman Spiderman

Iron man Aquaman

Buiten
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     136. Supervraag?
Over welke superheld gaat deze sketch?

Antwoord 136:

     137. Niet zo supervraag
Altijd maar goede daden verrichten, die superhelden. Maar wat als ze nou eens het 
tegenovergestelde deden en iedereen die superkrachten kreeg automatisch in een 
slechterik veranderde? Over dit gegeven is onlangs een trilogie geschreven. 
Hoe heet de schrijver van deze trilogie?

Antwoord 137:

Antwoord 138:

     138. Nogal Wiebes
Cho Chang, Rubeus Hagrid, Fleur Delacour, 
Aidan Lynch en Padma Patil zijn allemaal 
personages uit de Harry Potter-boekenserie. 
Wat hebben ze (behalve het feit dat ze 
kunnen toveren) nog meer overeen met de 
hoofdpersoon?

Hun namen zijn niet vertaald in de NL versie

Bicycle Repair Man

Brandon Sanderson
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     139. Wie is het?
Hieronder zie je jeugdfotoʼs van bekende pop- en rocksterren. Weet jij wie dit zijn?
Noem de artiestennaam of de voor- en achternaam.

BA C

ED

Antwoord 139A:

Antwoord 139B:

Antwoord 139C:

Antwoord 139D:

Antwoord 139E:

Björk

(Jon) Bon Jovi

George Michael

Elvis Presley

Madonna
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     139. Wie is het?
Hieronder zie je jeugdfotoʼs van bekende pop- en rocksterren. Weet jij wie dit zijn?
Noem de artiestennaam of de voor- en achternaam.

Antwoord 139F:

Antwoord 139G:

Antwoord 139H:

Antwoord 139I:

Antwoord 139J:

F

JI

HG

Eminem

Elton John

Kurt Cobain

Pink

David Bowie
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     140. Wie o wie en Adriaan?
Voor sommigen is hij een jeugdheld, voor anderen het toppunt van horrorclown. 
Over één ding kunnen we het echter met ons allen eens zijn: Bassie is toch echt wel over 
de uiterste houdbaarheidsdatum heen. Jawel, hij is toe aan een opvolger. Maar wie dan? 
Een aantal kandidaten - zogenaamde wannabassies - heeft zich al aangemeld. 
Weet jij wie er achter deze rode neuzen schuil gaan?

BA

A:

C: D:

C D

B:
Mark Rutte Vladimir Putin

Olav VeldhuizenGordon Ramsay



TEAM NR.

79

Helden

     141. Puntjes scoren
Welk plaatje hoort er niet tussen?

A B C

D E F

G H J

Antwoord 141:

     142. Voor de lezers van Stephen Fry…
Een vrouw bevalt van een tweeling van verschillende 
vaders. Vrij ongebruikelijk maar niet onmogelijk, en al in de 
Griekse oudheid bekend. Wat wil je ook met al die goden en 
halfgoden die sterfelijke vrouwen op aarde ‘bezochten .̓ 
Lees maar eens Helden van Stephen Fry. 

Nu de vraag: hoe wordt dit genoemd ? 

Antwoord 142:

F

Heteropaternale superfecundatie
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Antwoord 143B:

Antwoord 143A:

Het maken van een dorpsquiz kost een hoop geld. 
Gelukkig beschikken wij over een supersalesman, die je 
zelfs een huis-tuin-en-keukensteen voor een kapitaal 
zou weten aan te smeren. Dus om nog wat extra cashflow te 
genereren, hebben we onze held op de motor naar Hollywood gestuurd om iconische 
voorwerpen uit films te verzamelen, zodat we die hier voor een mooi prijsje kunnen 
verkopen.

Als je weet uit welke films deze voorwerpen komen, krijg je korting… en punten natuurlijk!

Kenmerken
Heeft wel wat te lijden gehad, 
al is de geur er bijna uit.

T.E.A.B.

A. Tapijt

Kenmerken
Zocht je nog iets leuks voor aan de wand èn hou 
je van fruit? Dan is dit kunstwerk echt iets voor 
jou! Draag met dit stijlvolle schilderij je gezonde 
levensstijl uit. Dat is pas stijl!

Bieden vanaf 1.500 Euro

B. Schilderij

     143. Koopjeshoek

The Grand Budapest Hotel

The Big Lebowski
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Antwoord 143E:

Antwoord 143C:

Kenmerken
Je wil weten hoe lang deze state of the art tol kan blijven 
draaien? Misschien wel voor altijd… 
haha, in je dromen dan!

Bieden vanaf 30 Euro

C. Tolletje

Kenmerken
Had iemand ergens achter gelaten of zo, 
dus ook maar mee genomen naar Nederland.

Te ruilen tegen origami panda

E. Scherp vouwsel

Antwoord 143D:

Kenmerken
Wakker worden met een leuk muziekje?
Nou, sterkte!

Gratis af te halen, dat irritante ding…

D. Wekker

Blade Runner

Inception

Groundhog Day
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Antwoord 143H:

Antwoord 143F:

Kenmerken
Hij kijkt wat lelijk, maar is van grote waarde!
Wat ie precies waard is? Nou, zijn gewicht in…

En dat is ook wat we hiervoor willen hebben,
dus bied maar!

F. Beeldje

Kenmerken
De allereerste in deze uitvoering, 
een waar collectorʼs item!
Exclusief nietjes.

Bieden vanaf 90.000 Euro

H. Nietmachine

Antwoord 143G:

Kenmerken
Moet weg wegens geluidsoverlast 
en brandgevaar. 
Heeft wel een vette sound, man!

Bieden vanaf 650 Euro

G. Gitaar

Office Space

Mad Max Fury Road

Raiders of the Lost Ark

alleen Mad Max = fout
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Sterke verhalen

Antwoord 144:

     144. Yvonne

Een bijrol als klant in café "De Koning" in de serie 
Goede tijden, slechte tijden.

A.

Als zombie in de Nederlandse speelfilm 
"Horizonica"

B.

Als zangeres van het liedje "Green Sleeves" in het Parktheater in Eindhoven met 
de Lichtstad Revue

C.

Als artiest (zang en actrice) bij Inspiration Point in ValkenswaardD.

Welk van bovenstaande beweringen is waar?

Yvonne kruipt graag in de huid van een ander en leeft zich 
dan helemaal uit. Zo heeft ze op de volgende plaatsen 
gestaan als typetje of als zangeres:

     145. Quizkruisbestuiving
Ook in Mierlo wordt op dit moment druk gequizd. Misschien ken je zelfs wel iemand die 
daar in eem team zit. Dat is dan mooi, want… wat is het antwoord op vraag 18 van de 
Mierlose Dorpsquiz van 2019?

Antwoord 145:

D

Professor Barabas (Suske en Wiske)
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Wie wat waar?

     146. Kaartlezen
Als jij weet dat Beieren in Duitsland ligt en Normandië in Frankrijk, dan is deze vraag 
misschien wel wat voor jou. Kun je ook Andalusië aanwijzen op de kaart en weet je bij 
welk land Sardinië hoort? Dan schroeven we het niveau nog ietsjes op!

Hieronder staan twaalf deelgebieden (departementen, districten, provincies, regio's of 
staten) in Zuid-Amerika. Van elk onafhankelijk land staat er één deelgebied. Zet het 
juiste land achter elk deelgebied (let op: je mag elk land maar één keer noemen):

• Amazonas

• Bolívar

• Córdoba

• Florida

• La Libertad

• Los Ríos

• Misiones

• Para

• Potaro-Siparuni

• Río Negro

• Santa Cruz

• Sucre

Antwoord 146:

     147. De…
In veel plaatsen gaat men er prat op dat ze de breedste, langste, dikste, kleinste of 
beroemdste van “iets” binnen hun gemeentegrenzen herbergen. Zo heeft Gulpen de 
steilste weg, Enter de grootste klomp en Heerlen de langste straatnaam.  Heeze hoort 
ook in dit illustere rijtje thuis! Waar mag Heeze prat op gaan op dit gebied?

Antwoord 147:

Ecuador

Brazilië

Colombia

Uruguay

Peru

Chili

Paraguay

Suriname

Guyana

Argentinië

Bolivia

Venezuela

De hoogste molenberg/molenbelt (St. Victor, 7m)
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Wie wat waar?

     149. Noord en zuid

Antwoord 149B:

B. Wat is de zuidelijkste nationale hoofdstad van Europa?

Wat is de noordelijkste nationale hoofdstad van Europa?A.

Antwoord 149A:

     148. Op de schnabbeltour
Deze Disneyfiguren beweren allemaal dat hun beeltenis gebruikt is in een logo. Echter 
tussen deze Pinokkioʼs is er slechts één die de waarheid vertelt.

Een Australisch
opleidingsinstituut Een Amerikaanse

legerafdeling

Antwoord 148B:

B. Over welk logo gaat het hier?

Wie vertelt/vertellen de waarheid?A.

Antwoord 148A:

Een Belgische
scoutingvereniging

Een Mexicaanse
hotdogfabrikant

Een Nederlandse
diëtistenpraktijk

Een Canadese
stichting voor

natuurbescherming

Nicosia

Reykjavik

Mickey Mouse

U.S. Army Criminal Investigation Laboratory
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Antwoord 150:

Antwoord 00:

     150. Gepersonaliseerde shirtjes
Wie hoort er niet bij?

A B C

D E F

G H J

H
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     151. T-shirts zonder T…
Nog meer shirtjes. Deze shirts zijn helaas wel verkeerd gewassen en nu zijn er hele 
teksten weg gewassen. Welke verdwenen teksten stonden hier voordat de shirts de 
wasmachine in gingen?

Antwoord 151C:

A

B

C D

Antwoord 151D:

Antwoord 151A:

Antwoord 151B: I want to brick free

The only men I trust…

How to pick up women

Well… thatʼs not a good sign
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Wie wat waar?

     152. Eén klein mensje
In 1996 zongen Fluitsma en Van Tijn nog over "vijftien miljoen mensen”; tegenwoordig is 
Nederland ook de zestien en zeventien miljoen mensen al gepasseerd. Onze gemeente 
wist dit jaar ook zo'n mijlpaal te bereiken. Hoe heet het kleintje dat hiervoor zorgde?

Antwoord 152:

     153. Eén klein buurtje
Ondanks deze geboorte wonen we nog niet bepaald in een volkrijke gemeente. 
Wat is qua inwonertal onze kleinste buurgemeente?

Antwoord 154:

Antwoord 153:

     154. Ik kies jou
De rode potloden werden veelvuldig gebruikt in 2019. 
We mochten dit jaar maar liefst drie keer stemmen: 
voor de Provinciale Staten, voor het Waterschap en 
voor het Europees Parlement. De 55 Statenleden uit 
onze provincie (en hun collega's in de rest van het land) 
mochten daarnaast ook nog voor de Eerste Kamer 
stemmen.

Helaas legt Heeze niet zoveel gewicht in de schaal: 
als we als dorp collectief thuis waren gebleven bij de 
Europese verkiezingen, dan had dat geen invloed gehad op de zetelverdeling. 
Toch was onze uitslag niet zo identiek aan de landelijke tendens als je zou denken, 
want als de rest van Nederland thuis was gebleven, was de zetelverdeling toch heel 
anders geweest. Misschien moeten we de onafhankelijkheid maar uitroepen...

Zoals hierboven al stond was de Heezer uitslag niet identiek aan de landelijke: met 
alleen de stemmen uit ons dorp geteld waren tien zetels van partij gewisseld. Maar wat 
werden bij de Europese verkiezingen de vijf grootste partijen in Heeze?

Robin (Schaeken)

Hamont-Achel

PvdA

VVD

CDA

50+

D66
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Wie zoeken we hier, op verknipte wijze uitgebeeld?

     156. Rare snuiters

Antwoord 156:

Wie wat waar?

     155. Buitenland
Op onderstaande afbeelding zie je een diagram van de uitslag van de Europese 
verkiezingen. Maar in welk land werd er zo gestemd?

Antwoord 155:
Polen

Ernst Bobbie en de rest
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Wie wat waar?

Antwoord 157:

     158. Wie is deze Pokémon?
Welke drie Pokémon zijn er in dit silhouet te zien?

Antwoord 158:

     157. Beeldschoon
Als je door Heeze komt kun je hier en daar een beeldje zien staan. Denk bijvoorbeeld aan 
het beeld op het Strabrechtplein, het beeld van De Wagenbouwers tegenover het 
gemeentehuis (aan de andere kant van de straat) of het beeldhouwwerk op het Ten 
Borchwardplein.

Een beeld zoals op onderstaande foto hebben we echter niet in ons dorp. 
In welke plaats mogen ze dit kunstwerk dan wel aanschouwen?

Eevee

Chimchar

Caterpie

Sevnica
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Wie wat waar?

     159. Homonymia
Het is een functie tijdens een voetbalwedstrijd, een rivier in Frankrijk en een voormalig 
land in het Midden-Oosten. Wat zoeken we?

Antwoord 159:

     160. Stroke City
In 1998 werd het Goedevrijdagakkoord gesloten, waarmee op papier een einde kwam 
aan 'The Troubles'. Helaas zijn er ook gewapende groeperingen die zich niets van dat 
akkoord aantrekken. Eerder dit jaar werd een nieuw dieptepunt bereikt toen de jonge 
journaliste Lyra McKee werd neergeschoten.

Deze tragedie gebeurde in de tweede stad van Noord-Ierland, een plaats die vlakbij de 
grens met Ierland (het land) ligt. We kunnen wel spreken van een stad met een 
identiteitsprobleem, want de verkeersborden aan de andere kant van de grens wijzen de 
weg naar Derry. Maar in het Britse gedeelte van het eiland staat er Londonderry op de 
borden - waarbij de eerste zes letters regelmatig door pro-Ierse nationalisten worden 
afgeplakt.
Het Noord-Ierse tourismebureau weet het ook niet meer en heeft op hun website gezet 
dat de stad "City of Derry" heet, maar het graafschap noemen ze "County of 
Londonderry". Het kiesdistrict voor het Lagerhuis hebben ze maar "Foyle" genoemd 
(naar de lokale rivier) om niet te hoeven kiezen tussen beide namen. En een voorstel om 
de naam in "Derry/Londonderry" te veranderen, leverde de schertsende bijnaam "Stroke 
City" op.

Het kan gelukkig ook anders: in welk graafschap (county) kom je onderstaand 
verkeersbord tegen?

Antwoord 160:

Var

Rockingham



TEAM NR.

92
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     161. Zoek de verschillen!
Plak de gekleurde stickertjes in de onderste afbeelding op de plaatsen waar de verschillen 
zitten. Deze stickertjes heb je van ons ontvangen bij de map.
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B:

Wie wat waar?

     162. Groeten uit…
Vakanties, ze zijn soms voorbij voor je er erg in hebt. Ben je net lekker in de 
vakantiestemming, moet je al weer naar huis. Terwijl je eigenlijk nog wel een weekje 
langer had willen blijven.
De mensen die deze vakantiekiekjes en kaarten naar Nederland gestuurd hebben, 
moesten wel nog een tijdje in hun vakantieland blijven… maar of ze daar zo blij mee 
zullen zijn? Van waar zijn deze kaarten verstuurd? Antwoord zo specifiek mogelijk!

A

B

C

A:

C:

Souris (Canada)

Oklahoma

Verenigd Koninkrijk
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     164. Voor een ventiel…
Het Schauw Span heeft in het verleden eens een ode gebracht aan smederij Van Gennip. 
In een lied probeerden ze de gemoedelijkheid van deze zaak aan de Kapelstraat te 
verwoorden.  ‘Voor een ventiel en een spaak gingen wij naar Tiel en Sjaak, maar voor een 
spaak en een ventiel gingen wij naar Sjaak en Tiel. Dus wij gingen best wel vaak zo maar 
eens naar Tiel en Sjaak.̓

Helaas is na Tiel dit jaar ook Sjaak overleden. Ook hun trouwe knecht van de laatste 
jaren dat de smederij open was is recent overleden. Wie was dit?

Antwoord 164:

     165. Ik heb getwijfeld over België
Henk en Henk twijfelden 37 jaar geleden al over België, nu is het jouw beurt om dat te 
doen! Hieronder staat in een twaalftal talen de naam van onze zuiderburen geschreven. 
Omcirkel de valse België!

     163. Bouwjaren
In Heeze staan nog enkele min of meer markante gebouwen en huizen. Zet de volgende 
op volgorde van ouderdom. Zet in je antwoord het oudste eerst, het nieuwste op het 
eind. Alleen de nummers is genoeg, bijvoorbeeld 1-2-3-8-6 

1. Het kerkje van de Hervormde gemeente in de Kapelstraat
2. De molen aan de Leenderweg
3. Het jachthuis van het kasteel
4. Het Sint Maartenshuis
5. De villa die Peter Evers aan de Nieuwendijk liet bouwen
6. De voormalige Marechausseekazerne aan de Geldropseweg
7. Het eerste bankgebouw van de Boerenleenbank

Antwoord 163:

Gerrit (Derks)

2 – 3 – 1 – 5 – 6 – 4 – 7
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Wie wat waar?

     166. Heezer Huizenjacht
Er valt in ons dorp veel te zien en te ontdekken, vooral als je oog voor detail hebt! 
Hieronder staan elf fotoʼs van woningen die een naam hebben.  

Zet bij elke foto in welke straat je de woning 
tegen kunt komen. Nou vooruit… de eerste 
is een opwarmertje om er in te komen ;-)

C:B:

E:D:

A:

CB

A

ED

Kapelstraat

Kapelstraat Burg. Serrarisstraat

Gebr. De Koningstraat Rembrandtlaan
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Wie wat waar?

     166. Heezer Huizenjacht

I:H:

K:J:

G:F:

IH

GF

J K

Ds Kremerstraat

Sint Nicasiusstraat Beatrixlaan

Burg. Serrarisstraat Sint Nicasiusstraat

Burg. Serrarisstraat
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Wie wat waar?

     167. Legotrippers
Van Lego kun je alles maken, dat weten we allemaal. Feitelijk kun je zelfs iedereen van 
Lego maken. Weet jij de namen van deze poppetjes?

CBA

IHG

FED

Benny Remus Lupos/Lupin Bruce Lee

Han Solo Bob Ross Jestro

Peter Venkman Kai Elton John
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Wie wat waar?

     168. Wie o wie weer…
Binnen mijn grenzen bevinden zich o.a. een psychiatrisch ziekenhuis, een 
blindeninstituut en een terp. Welke Heeze ben ik?

Antwoord 168:

     169. Wie o wie alweer?
Ik word bestuurd door Marieke, Peter, Rien en Rein. Welke Heeze ben ik?

Antwoord 169:

     170. Wie o wie nu weer?
Welke Heeze ligt op de coördinaten: 51º 19ʼ NB en 5º 37ʼ OL? 

Antwoord 170:

     172. Voor de onthouding
Wie zoeken we hier?

HeliumJoodSeleenStikstofBeryliumRoentgenium

Antwoord 172:

     171. Waar zit ik?
Een inbreker is ondanks de aanwezige bewaking en het ingeschakelde alarmsysteem een 
gebouw binnengekomen. Het is de inbreker zelfs gelukt om langere tijd in het gebouw te 
verblijven, zonder dat het alarm afging of dat de bewaking hem betrapte. Ook bij het 
verlaten van het gebouw ging het alarm niet af! Was de inbreker echter eerder 
vertrokken, dan had hij het alarm, of de bewaking zeker getriggerd. In welk gebouw 
bevond de inbreker zich?

Antwoord 171:

Antwoord 173:

     173. Homonymia
Het is een imperatiefvorm, je kunt er van alles in doen, met name dik vloeibaar voedsel 
en het wordt wel gezegd van de kern van een dorp. 

Wolfheze

Bernheze

Maarheeze

In de gevangenis

Heisenberg

Kom
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Wie wat waar?

Antwoord 174:

     174. Vroeger was alles mooier?
Hier zien we een mooie Brabantse boerderij met bijbehorende tuin. Maar als je tien jaar 
terug een foto had gemaakt op dezelfde plaats, dan had je dit niet op je foto vastgelegd. 
Maar wat dan wel?

Antwoord 175:

     175. Niet consistent
Naarmate het Brabantsedagseizoen nadert rijzen de tenten weer de grond uit. 
Op de locatie van deze foto echter niet. Maar dit is niet altijd het geval geweest. 
Van welke wagenbouwersgroep had je hier in het verleden een tent kunnen zien staan?

Voetbalveld

De Pleinkijkers
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Wie wat waar?

Antwoord 176:

     176. 3 chauffeurs weten het antwoord!
En waar is deze foto genomen?

Antwoord 178:

     177. Lest best
De Brabantsedag dit jaar was om te smullen: er werd begonnen met een lekker kopje 
koffie en afgesloten met nagerechten die een sterrenrestaurant waardig waren. 
Tussendoor ging Ge Wit 'T Oit Noit Nie en hun "Storm van ramptoerisme" met de 
zegepalm aan de haal. Zij waren als vijfde aan de beurt, dus van "lest best" konden we 
tijdens deze 62e editie niet spreken.

Wanneer was dat voor het laatst het geval? M.a.w. wat is de recentste afsluiter van de 
parade die uiteindelijk ook algemeen winnaar werd?

Antwoord 177:

     178. Wel consistent
Hoewel er bij de prijsuitreiking van de Brabantsedag vele winnaars zijn, is er maar één 
algemeen winnaar. Dat nog niemand het geheime recept voor deze hoofdprijs heeft 
gevonden blijkt wel uit de erelijst: de laatste tien jaar waren er acht verschillende 
wagenbouwersgroepen die algemeen winnaar werden.

Er is echter wel een groep die dit jaar al voor de zevende keer op rij in de top-vijf is 
geëindigd. Welke groep is dit?

Achter de Spoorlaan / Toversnest
(waar nu dat lelijke nieuwe wooncomplex staat)

“Marktplaats.nl” van de Rooie Hoek in 2013

De Rijten
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Wie wat waar?

     179. Puzzel
Op deze pagina zie je allerlei ‘losse stukken .̓ Knip deze netjes uit en plak ze op de 
volgende pagina op de juiste manier op.
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Wie wat waar?

     179. Puzzel
Plak hier je puzzel!

Antwoord 179:

Wat zie je wanneer je de puzzel hebt opgelost?

Het oude station van Heeze
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Wie wat waar?

     180. Kroegentocht

     181. Revue

Er waren omstreeks 1930 nog heel veel caféʼs in Heeze.
Waar stonden de volgende caféʼs? (huidige straatnaam en huisnummer geven of een 
omschrijving geven van de locatie waar het café stond)

Antwoord 180E:

V.d. WildenbergE.

Antwoord 180D:

De BogenmakerD.

Antwoord 180C:

LaanzichtC.

Antwoord 180B:

De DuifB.

Dʼn Hemel

Antwoord 180A:

A.

Antwoord 181B:

Wie waren de twee hoofdrolspelers?B.

Welke straat in Heeze speelde vroeger 
een heuse "revue"?

Antwoord 181A:

A.

Bij rotonde Geldropseweg/Muggenberg/
Rulselaan (nu Geldropseweg 20)

hoek Ginderover/de Waarden (Ginderover 45)

Kapelstraat 52-54

vooraan op de Geldropseweg ongeveer tegenover 
bakker Vedder (nu  Geldropseweg 85)

Op ‘t Kruis tegenover de Lijkweg / Ringgreppel 
( ʼt Kruis 19)

Kapelstraat

Frans Heijligers

Tiebax
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Wie wat waar?

     182. Bijzondere dieren in Heeze en hun eigenaar
Heeze kent veel unieke dieren. Veelal zijn de baasjes/eigenaren net zo uniek.
Zet bij elk dier de corresponderende letter van het baasje / de eigenaar.

C

BA

ED

A

B E

C

D
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Wie wat waar?

     183. Paardentram

In welke periode liep er in Heeze een paardentram?A.

Waar lag in de eerste jaren in Heeze het eindpunt?B.

Antwoord 183A:

Antwoord 183B:

Wat was de bijnaam van de exploitant, 
de Tramwegmaatschappij Eindhoven-Geldrop?

C.

Antwoord 183C:

     184. Duobanen
Sommige in hun tijd bekende Heezenaren oefenden twee beroepen uit.
Vul in:

Frans van Lierop was

                             en

Harrie Boelens was

                           en

Jhr. CHL (Carel) Smissaert was

                                             en

1907 – 1921

Kapelstraat 118, bij hotel v.d. Heuvel of hotel De 
Kempen of waar nu de Action zit (allemaal goed)

Ter Ere Gods

postbode

sigarenwinkelier

schoenmaker

postbode

directeur (van een borstelfabriekje)

rij-examinator
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Wie wat waar?

     186. Op Heezer wijze gewassen

Hoe heette de fabriek die deze producten maakte?A.

Wie was de oprichter?B.

Antwoord 186A:

Antwoord 186B:

Onder welk merk werden de centrifuges en wasmachines verkocht?C.

Antwoord 186C:

In Heeze werden in de jaren vijftig en zestig 
wasmachines en centrifuges gemaakt.

Wel bedrijf zat er daarna in de jaren zeventig?D.

Antwoord 186D:

Antwoord 185B:

B. Waar stond het notarishuis?

Antwoord 185A:

A. Wat waren de achternamen van de drie notarissen die ons dorp in de 19e eeuw 
rijk was?

Het had vele jaren geduurd voordat er zich weer een notaris vesigde in Heeze.

     185. No no no notaris

Freher

Neomagus

Schrijvers

Op de hoek van de huidige Schoolstraat 

en de Jan Deckersstraat

Sinus Machinefabriek

HP van Geel

Tangens of TTE

Siwa
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De gemiddelde Heezenaar woont heel graag in Heeze en blijft ook heel graag in Heeze 
wonen. Maar er zijn een paar mensen, ongelooflijk maar waar, die Heeze toch verlaten 
hebben en naar het buitenland 
vertrokken zijn. 
Wie woont waar? Plaats de 
juiste persoon (letter) bij het 
juiste huis. 

     187. Heuj, waor woonde gij?!

Wie wat waar?

CBA

GFE

D

D

E

C

F

A

G

B
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Wie wat waar?

     188. Heeze onderneemt
Er werken veel mensen in Heeze. In winkels, caféʼs, restaurants, allerlei verschillende 
ondernemingen maar ook in diverse functies voor de gemeente en gemeenschap zelf.

Wij vragen je een selfie te maken met drie prominenten uit onze gemeente: 
- een kassière in functie 
- een ober in functie
- een medewerker van ʼt Perron in functie 

Plak de fotoʼs hieronder en zet de fotoʼs ook op de meegeleverde USB stick!
LET OP: geef je fotoʼs op de USB stick op de volgende manier een naam : 
“TeamXX-kassiere”
“TeamXX-ober”
“TeamXX-perron”
(XX = jullie teamnummer)
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Wie wat waar?

Sterke verhalen

Antwoord 189:

     189. Sandra

Ik ben de zeer gelukkig eigenaar van twee paarden 
en twee Noorse boskatten. 

A.

In de tijd dat het boek ‘De paardenfluisteraarʼ van 
Nicholas Evans een grote hit was, midden jaren 
negentig, ben ik twee dagen op excursie geweest 
bij een paardenfluisteraar in Montana (VS). 

B.

Tijdens een rit van Someren naar Sterksel moesten we, komende vanuit het bos, 
het spoor oversteken. Dit hadden de paarden nog niet eerder meegemaakt. 
Natuurlijk begonnen midden op het spoor de lichten te knipperen en gingen de 
spoorbomen omlaag. De paarden waren in complete shock en bleven stokstijf 
staan op het spoor. Paniek bij hen en bij de ruiters. Als we geen zweep hadden, 
hadden paarden en ruiters het niet overleefd.

C.

Tijdens een trektocht in het Speulderbos (Veluwe) met andere ruiters, 
was het wat onrustig en ritselden er bladeren. Wij konden het gerommel niet 
thuisbrengen. Plotseling, zoʼn 200 meter voor ons, steeg ineens uit het 
struikgewas een enorme Chinook op, een oefening van de luchtmacht. 
Paarden en ruiters compleet in de stress. Ik wist niet dat paarden 
(in de ‘achteruitversnellingʼ) een zodanige topsnelheid konden bereiken.

D.

Sandra heeft een passie voor paarden. Met haar trouwe 
Haflinger heeft ze al veel avonturen beleefd. 
Welke van de volgende stellingen is waar?

     190. Was hab’ ich jetzt wieder an meine Lijn hangen???
Degenen die de quizmap opgehaald hebben bij de 
Zwaan, hebben vast en zeker heel goed 
rondgekeken. Was er iets veranderd, stond er iets 
dat er niet thuis hoorde, is jullie iets opgevallen? 
Als jullie goed hebben gekeken, is jullie vast 
opgevallen dat er een waslijn hing met allerlei 
vreemde items eraan. Items die normaal niet 
aan een waslijn hangen. Natuurlijk wordt 
hierover een vraag gesteld! Onze vraag is dan 
ook…… hoe lang is de waslijn?!? 
Geef je antwoord in meters en centimeters. 

Antwoord 190:

D

Tussen 9,50 meter en 10,50 meter
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OPDRACHT 22.00 UUR

     191. Dood, maar dan anders…
Kom om 22b00 uur gegrimeerd als deelnemend personage aan ‘Día de los Muertosʼ naar 
Boschlaan 23. Pas op, gevaarlijk wegdek!
Kijk naar het filmpje van Lieke Vrienten op de bijgeleverde USB-stick en begin tijdig met 
grimeren van minimaal 1 persoon (2 mag ook!). Je mag dit zo goed mogelijk namaken of 
google op ‘Día de los Muertosʼ voor bijpassende grime.
Draag je nog een bijpassend hoofddeksel en/of pruik met bloemen dan levert dit extra 
punten op. Kom met maximaal 2 personen.
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Ezelsbruggetje

De muziek van welk lied zie je hieronder?

     192. Instrument bij de hand?

Het zit Oranje niet altijd mee op sportgebied dit jaar. Bij de gemengde 
teams gaat het nog wel aardig; zo werd Nederland dit jaar (alweer) 
wereldkampioen korfbal. Maar als de Nederlandse dames en heren 
het zonder elkaar moeten doen, dan lukt het niet altijd om 
dat laatste beetje te geven. Zo boorden Megan Rapinoe 
en Rose Lavelle begin juli de hoop van de 
voetballende Leeuwinnen de grond in...

Vorige maand was er een Nederlands 
herenteam dat net naast de wereldtitel greep. 
Welk land was er te sterk voor Nederland in de finale, 
en ging er met de beker vandoor?

     193. Niet zoals in 2011

Antwoord 192:

Antwoord 193:

Hollow Talk, Choir of Young Believers

Polen
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Ezelsbruggetje

Antwoord 195:

     196. Brug
Op de brug op onderstaande foto 
wordt sinds enkele jaren het 
wereldkampioenschap in welke 
“sport” georganiseerd?

Antwoord 196:

Wat is de overeenkomst tussen specifiek de vier heren op onderstaande fotoʼs?

     194. Vier specifieke heren

Antwoord 194:

Een inwoner uit Helmond is een Helmonder en in 's-Hertogenbosch wonen 
Bosschenaren. Over de grens heb je Antwerpenaren in Antwerpen en Brusselaars 
natuurlijk in Brussel. Maar in welke drie Belgische steden kennen ze "-lingen" 
als inwoners?

     195. Waar wonen toch die Vlamelingen?

Ze waren allemaal genomineerd voor een 
Academy Award in 2009-2010, maar wonnen niet

Ieper

Brugge

Diksmuide

Poohsticks

of: ze verloren allemaal van Jeff Bridges
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Ezelsbruggetje

     197. Beweegbaar
Op de foto zie je een beweegbare 
brug, waarvan het brugdek open en 
dicht klapt. Het speciale aan deze 
brug is dat het gewicht van het 
brugdek gecompenseerd wordt door 
een contragewicht, dat soms onder de 
grond in een kelder zit. Het openen en 
sluiten van de brug vraagt daardoor 
veel minder energie. De naam van dit 
brugtype is gebaseerd op een toestel 
dat je in veel huisartsenpraktijken 
terugvindt en waarvan de werking 
vroeger op dezelfde principes als dit 
type brug gebaseerd was. 
Hoe wordt dit brugtype genoemd?

     198. Een brug te ver…
Op de A10 stortte in 2018 een brug in. Wat was de naam van die brug? 

Antwoord 197:

     199. Wie o wie?
Al tijdens het Romeinse tijdperk woonden er mensen waar ik nu lig. Vondsten aan de 
noordkant van mij tonen aan dat er sprake geweest moet zijn van een Gallo-Romeinse 
nederzetting. Mijn naam is ergens eind van de 9e eeuw ontstaan. Ik heb vanaf mijn 
ontstaan een vrij snelle ontwikkeling meegemaakt. In de 12e eeuw was ik al uitgegroeid 
tot een grote invloedrijke stad, die het vooral moest hebben van de handel. De positie 
van handelscentrum heeft zin kunnen bereiken dankzij de zeehaven. Ik had een van de 
belangrijkste zeehavens van Europa. Ik beleefde mijn grootste groei- en bloeiperiode 
van de 13e tot aan het einde van de 15e eeuw. In dit tijdperk was ik de belangrijkste stad 
van Noordwest-Europa. Mijn inwoneraantal groeide uit naar meer dan veertigduizend, 
wat in die tijd aanzienlijk was. Veel van de hedendaagse bezienswaardigheden, pleinen 
en straten in mijn centrum stammen uit dit tijdperk. 
Mijn bloeiperiode ging gepaard met toenemende stabiliteit, met als hoogtepunt de 
Bourgondische periode. Deze werd in 1492 abrupt ten einde gebracht door de dood van 
Maria van Bourgondië in het jaar 1482. De opstand tegen de nieuwe machthebber 
Maximiliaan van Oostenrijk zorgde ervoor dat ik snel in verval kwam. De handel 
verplaatste zich naar andere steden. 
Wie ben ik? 

Antwoord 198:

Antwoord 199:

Basculebrug

Ponte Morandi / Morandi brug

Brugge
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Ezelsbruggetje

     200. Kasteel Heeze
Prins Willem was een heel stoere prins. Zijn prinses werd op een dag ontvoerd en 
opgesloten in het kasteel in Heeze. De prins twijfelde geen moment, sprong op zijn 
paard en reed naar Heeze toe om zijn prinses te redden. Bij het kasteel aangekomen zag 
de prins dat er een brede gracht om het kasteel lag, maar geen brug. Er was nergens 
een overgang om over de gracht te komen te bekennen. Er lagen alleen twee planken op 
de grond buiten de gracht. Deze planken waren jammer genoeg allebei te kort om over 
de gracht neer te kunnen leggen. En nee, hij kon helaas ook niet zwemmen…

Hoe kon deze dappere prins nu toch een brug maken om over de gracht te komen en zo 
zijn lieve prinses te redden uit het kasteel?
Teken de planken op de juiste manier in op onderstaand plaatje.

Sterke verhalen

Antwoord 201:

     201. Hans

Heeft 2 eigen kleinkinderen, plus 2 van zijn partnerA.

Heeft een diploma gymnasium alfaB.

Is in juni dit jaar 74 gewordenC.

Is sinds dit voorjaar voorzitter van het PerronbestuurD.

Welk van bovenstaande verhalen berust op de waarheid?

A

of in een andere hoek uiteraard ;-)
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Vierkante ogen

     202. 1UP
Welke afbeelding hoort niet in dit rijtje thuis? 
(oké oké, het zijn drie rijtjes, maar zie ze maar als één)

A B C

D E F

G H

Antwoord 202:

I

     203. Wassen?
Welk hemellichaam kan zonder water en zeep wassen?

Antwoord 203:

H

De maan
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Vierkante ogen

Antwoord 206:

Antwoord 204:

     204. Die stoel is van mij!
Uit welke serie komt deze foto?

Antwoord 205:

     205. Deze vraag is goed, man!
Wat is de naam van het personage 
op de voorgrond?

     206. Ruimte voor meer?
Hoeveel seizoenen hebben we dit ruimteschip kunnen volgen?

Jimmy (James) McGill Saul Goodman = FOUT!!!

1

Black Mirror
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Vierkante ogen

Antwoord 207K:

muur … pje tarwe … … lezingK.

Antwoord 207J:

… dochter … haak snoep …J.

Antwoord 207H:

keuken … … vast  … beroerteH.

Antwoord 207G:

vam … … ement … lalaG.

Antwoord 207F:

… elen ribben … … ekortF.

Antwoord 207E:

… gier mannen … p … feestE.

Antwoord 207D:

me … e … zaam ver … enD.

Antwoord 207C:

pio … s … en … bekkenC.

Antwoord 207B:

foet … ont … goed ……B.

o … ie ge … op … ting

Antwoord 207A:

A.

     207. Invullers
Welk woord kun je telkens 3 keer invullen?

vat

eren

nier

lang

aas

kast

pier

rol

winkel

bloem
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Vierkante ogen

     208. Emo
Emoticons zijn niet meer weg te denken uit onze digitale communicatie. Sommige mensen 
vertellen hele verhalen met alleen deze tekens. 
Schrijf de karaktercombinaties van de hieronder geplaatste plaatjes op. 

Antwoord 208:

     209. Mr. X

Wat is de code?

Antwoord 209:

<(“)

:>O

:*   of   :-*

(y)

(^^^)

5411
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Vierkante ogen

     210. Zoek de 10 verschillen!
Omcirkel in de onderste afbeelding de verschillen.
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Hi

Vierkante ogen

     211. We appen
Als men vroeger een telefoontje moest plegen dan kon je met een beetje geluk bij 
iemand in de straat terecht die een telefoon in de hal had hangen. Tegenwoordig is de 
telefoon niet meer weg te denken uit onze leefwereld. Hij wordt al lang niet meer alleen 
gebruikt om te bellen. We kunnen bijna niet meer leven zonder onze telefoon. De jeugd 
die opgegroeid is in het mobiele tijdperk heeft al snel een eigen app-taal bedacht. Want 
appen dat is dé manier van communiceren, maar het moet nou ook weer niet te veel tijd 
kosten…. Hieronder een leuk gesprek. Vertaal dit gesprek in het ABN.

gm

gmj

hgh

nee jij?

nitv?

mrgn nr feest?

non

wrm?

mss, kwn

srs? rofl

hw

yolo

lol

lol

k xoxoxo

gtg, ttyl

kol

jk!

Goede morgen

Hoi

Hoe gaat het?

Goed, met jou?

Nog iets te vertellen?

Nee, jij?
Nee, ook niet

Ga je morgen naar het feest?

Misschien, ik weet het niet

Waarom weet je het niet?

Ik moet nog huiswerk maken

Serieus? Over de grond rollen van het lachen

Grapje!

Hardop lachen

Hardop lachen

Je leeft maar 1 keer!

Oké, knuffels en kusjes

Ik moet nu gaan, ik spreek je later

Kus op lippen
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Vierkante ogen

     212. Filmpjes, Filmpjes, Filmpjes…
De meeste jongeren kijken het wel uren per dag, YouTube. Dus misschien wordt het nu 
tijd om je kleine uit bed te halen of de tiener achter zijn Playstation vandaan te toveren. 
Want welke YouTubers worden er hier gezocht?

A

B

C

Antwoord 212A:

Antwoord 212B:

Antwoord 212C:

Giel de Winter

Kelvin Boerma / Kalvijn

Nikkie de Jager / Nikkie Tutorials
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Vierkante ogen

     212. Filmpjes, Filmpjes, Filmpjes…

D

Antwoord 212D:

Antwoord 212E:

En wat hebben uitsluitend deze vier YouTubers buiten YouTube om met elkaar 
gemeen?

E.

     213. Lekker met de meiden
Vijf dames zijn toevallig gelijktijdig een televisieprogramma (terug) aan het kijken, lekker 
thuis op de bank met een drankje erbij. Kun je met onderstaande hints erachter komen 
wie welk programma kijkt, wat ze erbij drinken en welke kleur hun bank is?

• Teen Mom wordt bekeken door een dame die thee drinkt op een zwarte bank.
• De wijndrinkende dame op de grijze bank kijkt, net als Maaike, een programma 
   uit de Verenigde Staten.
• Eén van de dames zit op een blauwe bank.
• Diana heeft geen alcoholische versnapering in haar handen.
• De dame die op een rode bank zit drinkt een kop koffie. Dit is niet Lenneke.
• Kelly drinkt een Knoet.
• De dame met de witte bank drinkt geen jus d'orange.
• Diana en Nadine kijken allebei een programma dat niet Nederlandstalig is.
• Lenneke kijkt De luizenmoeder.

TV-programma Kijker Drankje Bank

Antwoord 213:

De Luizenmoeder

Eggheads

Say Yes to the Dress

Teen Mom

VTwonen

Lenneke Jus dʼorange Blauw

Diana Koffie Rood

Nadine Wijn Grijs
Maaike Thee Zwart

Kelly Knoet Wit

Ze deden allemaal mee aan “The Big Escape”

Jessie Maya
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Vierkante ogen

Antwoord 214K:

… daad ge … … komK.

Antwoord 214J:

hang … … akkoord be … enJ.

Antwoord 214H:

zee … … ruïne … tH.

Antwoord 214G:

stoel … … baar … boordG.

Antwoord 214F:

slag … … bij over …F.

Antwoord 214E:

… hamer tijger … beren …E.

Antwoord 214D:

… paal … stage rond … enD.

Antwoord 214C:

… salon dak … el hout …C.

Antwoord 214B:

… schip karren … … vervoerB.

domme … … voer … eloos

Antwoord 214A:

A.

     214. Invullers
Welk woord kun je telkens 3 keer invullen?

kracht

vracht

kap

snuffel

klauw

werk

gang

kasteel

slot

mis
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Vierkante ogen

Sterke verhalen

Antwoord 215:

     215. Mientje

Ik ben naar een bruiloft gereden om een reportage 
te maken. Stap ik uit mijn auto en wil mijn fototas 
pakken. En wat denk je? Nee he! Mijn tas staat nog 
thuis in de gang. Ik heb Maarten gebeld en hij is 
mijn tas komen brengen.

A.

Tijdens een wandeling langs het Keelven in Someren wilde ik ook wel eens die 
mooie koeien daar fotograferen. Camera had ik uiteraard bij me en ik ging op 
mijn hurken zitten om een mooi standpunt te hebben. Op een gegeven moment 
dacht ik, wat hoor ik toch? Staat daar een koe nog geen meter achter me te 
snuiven. Nou ik kan jullie vertellen, ik heb gerend! Fotograferen? Nee hoor. 
Niet die dag!

B.

 In 2014 ben ik gestart met een fotografie-opleiding. Al die technische zaken 
vond ik toch wel heel lastig. Maar oké. Alles is te leren. Na een les 
portretfotografie wilde ik dat ook eens zelf zonder docent gaan uitproberen. 
Ik nodigde een vriendin uit voor een fotoshoot. Maar terugkijken? No way. 
Ik kreeg het niet voor elkaar. Alle instellingen gecheckt maar niente, nada, 
noppes, niets. Vanalles geprobeerd. Tot ik na een uur fotoʼs maken er achter 
kwam.... misschien werkt het beter als ik er een sd-card in de camera stop. 

C.

Ik heb een leuke fotomiddag achter de rug met mijn fotomaatjes. Veel gebruik 
gemaakt van mijn statief. Uiteindelijk alle spullen ingepakt, steek gauw een 
drukke weg over en dacht, wat is mijn statieftas licht.
Ik pak de tas van mijn schouder, kijk naar mijn tas, kijk naar de weg en hoor: 
KRAK!! Ik was vergeten de rits van de tas dicht te maken. Weg statief....!!

D.

Al enkele jaren ben ik een fanatieke fotograaf. Daardoor 
beland ik wel eens in een vreemde situatie of heb een 
enorme blunder gemaakt.
Welke situatie is waar?

C
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Van boeken en doeken

     217. Koud kunstje
Hieronder zie je details van kunstwerken van bekende kunstenaars. 
Noem telkens de achternaam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft.

BA C

ED

Antwoord 217A:

Antwoord 217B:

Antwoord 217C:

Antwoord 217D:

Antwoord 217E:

Antwoord 216:

     216. Homonymia
In de Gysbrecht van Aemstel van Vondel is het hemels, hier op aarde een 
wetshandhavend instituut en bij Tribeca kan het weer hemels zijn. 

Gerecht

Vermeer

Picasso

Botticelli

Pollock

Mondriaan
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Van boeken en doeken

     217. Koud kunstje

Antwoord 217F:

Antwoord 217G:

Antwoord 217H:

Antwoord 217I:

Antwoord 217J:

F

JIH

G

Antwoord 218:

Het Royal Opera House, Covent Garden, Londen, is in muziekkringen wereldberoemd. 
Als het gordijn gesloten is, zie je midden onderaan op het doek aan beide zijden twee 
hoofdletters staan. Waarvan zijn die letters de afkorting?

     218. Doe het maar uit de doeken

Elisabeth Regina

Van Eyck

Munch

Buonarotti

Dürer

Van Rijn
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OPDRACHT

Antwoord 220:

     220. Kees

Ik heb de bijnaam Cees gekregen omdat ik mijn 
naam vroeger zelf altijd met een C schreef, in 
groep 2 werd mij verteld dat ik het al jaren lang 
fout schreef.

A.

Een werkstuk van school heeft in het Van Abbe 
Museum gehangen, dit is uiteindelijk geveild en 
verkocht aan een Britse galerie.

B.

Ik heb ooit een open hoofdwond opgelopen op wintersport. Mijn broertje gooide 
een sneeuwbal tegen mijn achterhoofd waardoor ik met mijn hoofd tegen een 
punt van een skirek aanviel.

C.

Ik spreek mijn rij-instructeur meerdere keren aan als “mam”, en dan zegt zij 
altijd: “Ik ben je moeder niet, ik ben je rij-instructeur.”

D.

Welk van bovenstaande beweringen is waar?

     219. Jone jonge, ze doen ook maar met die Dorpsquiz, hé…
Houd vanavond goed onze Facebookpagina in de gaten voor deze vraag…

Antwoord 219: 1:

12:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

D

Een bord voor je kop hebben

Het komt met bakken uit de lucht vallen
De appel valt niet ver van de boom

Door de zure appel heen bijten

Appels met peren vergelijken
Wie de schoen past, trekke hem aan

Schoenmaker blijf bij je leest

Boter op je hoofd hebben

Wie het laatst lacht, lacht het best

Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?

Hardlopers zijn doodlopers
De een zijn dood is de ander zijn brood
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OPDRACHT 21.00 - 22.00 uur

     221. Donker verhaal
Black Stories zijn macabere verhalen waarin het doel is om, na een korte 
situatiebeschrijving, te raden waarom dit is gebeurd. Om hier achter te komen mogen de 
spelers vragen stellen aan de spelleider. Deze vragen moeten met ja of nee te 
beantwoorden zijn. 

Even een voorbeeldje ter verduidelijking:

“Moet ik voor de rest van deze vraag Radio Horizon in de gaten houden?”
“Ja!”
“Tussen 21.00 uur en 22.00 uur?”
“Ja!”
“Krijg ik in die tijd slechts één kans om de vraag voorbij te horen komen?”
“Nee!”

Oké, nu weet je alvast wat er op 
Radio Horizon te gebeuren staat.

De vraag die je na beluistering 
van het geluidsfragment mag
beantwoorden is:
Wat is er daadwerkelijk gebeurd?

Antwoord 221:

De kleine man is een lilliputter, hij wilde zijn leven beëindigen door 
zichzelf te verhangen, alleen kon hij niet bij de strop. Hij zetten 
een emmer ondersteboven op een groot blok ijs en kon zo door op 
de emmer te staan de strop omknopen. Wachtende tot hij ijs smolt 
verhing hij zichzelf.

Kern van een goed antwoord: 
(Ieder puntje levert een deel van de punten op)
• Zelfmoord/Zelf doding
• IJsblok 
• Emmer voor hoogte
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Van boeken en doeken

     222. Heeze leest
Wimmy-Rae had veertien boeken uitgeleend aan vrienden en bekenden (de auteurs van 
deze boeken zie je hieronder), maar slechts vier kwamen in oorspronkelijke staat terug. 
De rest was aangetast door brand, per ongeluk door de shredder gegaan, door kinderen 
gebruikt om op te tekenen of mee te scheuren of gebruikt als onderzetter voor de koffie. 
Eentje was zelfs tijdens een vakantie gecensureerd door de Koreaanse geheime dienst!
Uit elk onbruikbaar boek is hier een bladzijde afgebeeld. Geef aan wie de auteur was van dit 
boek. Als jij dit nog kan ontcijferen, dan heeft Wimmy-Rae er misschien toch nog wat aan...

BA Paolo Giordano Stieg Larsson
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Van boeken en doeken

C

E

D

F

Patrick Süskind

J.K. Rowling

Jean M. Auel

J.R.R. Tolkien
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G

Van boeken en doeken

JI

H E.L. James

Agatha ChristieSuzanne Collins

Tatiana de Rosnay
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Van boeken en doeken

     223. Literatuur
De held in een recente serie van vier thrillers van een Britse auteur heeft een 
innemende, scherpzinnige assistente, een burgerlijke (half)zus en een even bloedmooie 
als wispelturige ex-vriendin. 
Er is een link met Harry Potter. Welke?  

Antwoord 223:

     226. Voor de kleine lezer
Welk dier is hier geinteresseerd in de krant?

Antwoord 226:

     224. Planken
“Alleen op de planken, en dan nog alleen in de rol van minkukel heb ik me superieur 
gevoeld; de zaligste momenten van mijn leven.” In augustus 2018 overleed een 
Nederlands acteur, die dit op de dag van zijn overlijden schreef aan een bevriende 
Telegraafcolumnist. Wie was die acteur?

Antwoord 224:

Antwoord 225:

     225. Vaantje
Op 7 April vond dit jaar de eerste editie van Heeze Leeft! plaats. Welke activiteit stond 
op het eerste vaantje genoemd op de flyer van Heeze Leeft!, die huis aan huis is 
bezorgd?

Snuitkever

Zelfde auteur: J.K. Rowling (Robert Galbraith)

John Lanting

Dorpsquiz Heeze



TEAM NR.

133

Van boeken en doeken

     227. Geboortekaartjes
Sandro Botticelli schilderde rond 1483 het schilderij 
“De geboorte van Venus” (origineel: Galleria degli 
Uffizi) tevens hier rechts te zien. Later maar ook 
eerder waren er meer kunstenaars die ook een werk 
met ‘Venusʼ aan hun lijst toe konden voegen, hieronder 
staan zes van deze werken. Eén van deze werken 
hoort niet in dit rijtje thuis. 
Welke schilder hoort er niet bij?

Antwoord 227: Diego Velázquez
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Van boeken en doeken

     228. Brabantsedagbesteding
Bezoekers van de Brabantsedag kunnen al jarenlang genieten van de prachtige optocht. 
Wat ze waarschijnlijk niet weten is waar deze prachtige creaties gemaakt worden. 
Weten jullie dit wel?
Zet bij elke creatie (zie foto) het nummer van de bijbehorende bouwlocatie.
Let wel: uitsluitend de zestien deelnemende groepen van de optocht van 2019 zijn 
meegenomen in deze vraag.

A

B

C

D

E

7

9

12

10

16
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Van boeken en doeken

     228. Brabantsedagbesteding

F

G

H

I

J

K

8

15

3

5

4

11
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Van boeken en doeken

     228. Brabantsedagbesteding

L M

N

O

P

1

6

13

2

14
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Van boeken en doeken

     228. Brabantsedagbesteding

16

1514

13

12
1110

9
8

7
6

5
4

32

1
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Van boeken en doeken

     229. Krantenkoppen
Zoals het een goed Heezenaar betaamt, hou je natuurlijk het lokale nieuws goed bij. 
Welk woord staat er in de krantenkop onder de grijze balk? 

Antwoord 229A:

Antwoord 229B:

Antwoord 229C:

Antwoord 229D:

Antwoord 229E:

A

B

C

D

E

opgeleverd

kampioenen

Hulp

blijdschap

Gemeentehuistuin
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Opdracht

     230. Ho ho ho!
Het is weer bijna Kerst. Het is nooit te vroeg om de boom op te tuigen. Daarom denken 
wij van de Dorpsquiz Heeze met jullie mee… Tuig een Kerstboom op! Het mag natuurlijk 
een kunstboom zijn, maar het dient wel een mooie presentabele boom te zijn in de 
klassieke zin. Maak van de boom een foto met onderstaande piek op de boom en zet de 
foto op de USB stick met de naam “TeamXX-Kerstboom” (XX = jullie teamnummer)
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Van boeken en doeken

Sterke verhalen

Antwoord 231:

     231. Eveline

Mijn man en ik doen al ruim tien jaar aan Levende 
Geschiedenis: enkele malen per jaar staan wij met 
een groep op evenementen waarbij (ook) vaak een 
middeleeuwse veldslag wordt nagespeeld. Toen ik 
een keer op het slagveld stond als waterdraagster 
(vechten maakt dorstig!) heb ik eens een pijl van 
een boogschutter door mijn voet gekregen. 
Gelukkig was er EHBO paraat en heb ik er geen 
blijvende schade aan overgehouden.

A.

In mijn studententijd (ik studeerde kunstgeschiedenis) was ik op studiereis in 
New York. Op een gegeven moment moesten enkelen van ons toch wel erg naar 
het toilet. Het dichtst in de buurt was het beroemde Waldorf Astoria Hotel. 
We liepen brutaal naar binnen en zochten naar de toiletten. Toen ik de 
ultra-chique toiletruimte binnen liep was de eerste persoon die ik daar tegen 
kwam Mies Bouwman..! Ik geloof dat ik de rest van de dag met een verbaasde 
blik heb rondgelopen!

B.

In de vakantie struin ik graag over Franse brocantes, steeds op zoek naar mooie 
spulletjes. Een aantal jaren geleden vond ik een klein vaasje. Leuk om thuis 
geplukte bloemetjes uit de tuin in te zetten, leek me. Eenmaal gekocht bekeek 
ik het vaasje nog eens goed. Het zag er oud uit en er stonden Chinese of 
Japanse tekens onder. Omdat mijn Chinees en Japans wat roestig zijn en ik 
toch erg benieuwd was of dit misschien een waardevol vaasje kon zijn ben ik 
naar een taxateur gegaan. Het bleek om een Chinees porseleinen poppenhuis-
vaasje te gaan uit de Kangxi-periode (ca 1720)..!!

C.

Ik heb een aantal jaren archeologisch veldwerk gedaan, onder andere in Arnhem 
en Den Bosch. In Den Bosch vonden we, terwijl we bezig waren de resten van 
een oud kerkhof op te graven, een loden kist. Toen de kist werd geopend bleek 
zich hierin het volledig geconserveerde lichaam te bevinden van een edelvrouw 
uit de 17de eeuw. Ook de kleding was volledig intact. Bijzonder!

D.

Welk van bovenstaande beweringen is waar?

B
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Van boeken en doeken

     232. Zoek de kat en omcirkel deze!
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Van boeken en doeken

     233. De schijtvraag van de dag
Bijna het einde van de map, de 
finishlijn is in zicht, het kratje bier 
bijna leeg. Maarreh… je bent toch 
hopelijk niet zo druk bezig, dat je 
de druk om naar de wc te gaan 
genegeerd hebt? Misschien een 
beetje een mosterd-na-de-maaltijd-
tip, maar vergeet niet af en toe een 
sanitaire stop te maken. 

In de tas bij de map zitten ook wat 
velletjes toiletpapier. Die mag je 
natuurlijk voor dit doel gebruiken, al 
zijn ze eigenlijk bedoeld voor 
onderstaande vraag:

Antwoord 233:

Koning Keizer Admiraal, poepen 
kunnen ze allemaal.... Weet jij welk 
wc papier zij hiervoor gebruiken? 
Zet de merknamen van bijgesloten 
toiletpapiertjes op volgorde van 
bovenste naar onderste op de 
antwoordregels. 

1:

2:

3:

4:

Edet

Solo

Page

Gʼwoon
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SPONSORVRAGEN

Antwoord 234:

    234. Ringgreppel
Het is middernacht en pikkedonker. 
De kerkklok slaat twaalf keer, de 
mist begint op te zetten en alles 
wordt spookachtig. Een uil laat zijn 
oehoe horen. Duistere figuren 
komen tot leven, zombies, vampiers, 
heksen, demonen, witte wieven en 
op de achtergrond horen we het 
gehuil van de weerwolf. 
De Ringgreppel doet zijn oude naam 
eer aan. Aanschouw dit griezelige 
tafereel en onderdruk je angst en 
beantwoord deze vraag:

Wat is de oorspronkelijke naam van 
deze weg in Heeze?

Antwoord 236:

     236. Flowers Only
Flowers Only is sinds jaren te vinden op  
donderdagochtendmarkt en op de 
zaterdagen op het gemeentehuisplein van 
Heeze. Hoe heet de vriendelijke eigenaar 
van deze bloemenkraam?

Antwoord 235:

     235. Guitig
In welk jaar, en door wie 
is Guitjens Verzekeringen 
& Risicobeheer opgericht?

Lijkweg

1954

Jos Vrosh

Eddy Guitjens
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Voor een creatief reclamebureau is een goede 
fotoshoot vaak het halve werk. 
Jullie mogen die gaan organiseren.
Je klant is een leverancier van geitenkaas van het merk 
‘Witte Geitʼ (enige overeenkomst met het gelijknamige team is puur toeval).

Wat heb je nodig voor deze fotoshoot:
- topmodel
- twee bodyguards met een geitensik
- een dier
- kaas
- pakkende slogan

De insteek is om er een ludieke foto van te maken.
Zet de foto op de meegeleverde USB stick. Vermeld hierbij in de opgeslagen naam op de 
USB stick: “ TeamXX-CreaCase” (XX = jullie teamnummer). Plak de foto ook hieronder.

SPONSORVRAGEN

     237. Witte Geit

Antwoord 238:

     238. FF bladeren
Uit hoeveel pagina's bestaan de websites 
van Loos Kappers en Odijk Timmerwerken?

119
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SPONSOR-OPDRACHT

     239. Opdracht om lekker van te smullen!
Ga tussen 19.30 en 20.30 uur met dit opdrachtformulier een Brabantse Kaneelkoek 
ophalen bij Bakkerij ʼt Bakkertje, Kapelstraat 39, Heeze. Vergeet niet om je 
teamnummer duidelijk op het formulier te vermelden!

Maak met deze koek een dessert. Fotografeer het resultaat. Let op! Op de foto moet 
duidelijk de doos van de Brabantse Kaneelkoek zichtbaar zijn. Ook moet zichtbaar zijn 
dat deze koek in het dessert is verwerkt. 

Zet de foto op de meegeleverde USB stick. Vermeld hierbij in de opgeslagen naam op 
de USB stick: “ TeamXX-Bakkertje” (XX = jullie teamnummer) 
Print de foto ook uit en plak deze op het opdrachtformulier.

Veel succes en eet smakelijk!!



TEAM NR.

146

SPONSORVRAGEN

Antwoord 240:

     240. Jong belegen of 40+?
Wat is het oprichtingsjaar van De Kaasboer in Heeze?

Antwoord 241:

      241. Wat was er eerder, de kip of de aanbieding?

In welke week van 2019 waren de kip-PIM-burgers 
voor het eerst in de aanbieding?

     242. Van alle talen thuis
In welke taal is dit geschreven?

Antwoord 243:

     243. Diagonaaltje
Hoeveel inch is het totaal aan beelddiagonaal 
van alle tvʼs in onze winkel ?

Antwoord 242B:

B. Van den Boogaard & Smulders счетоводство

Van den Boogaard & Smulders 會計A.

Antwoord 242A:

Antwoord 242C:

C. Van den Boogaard & Smulders comptabilité

Antwoord 242D:

D. Wat staat hierboven 3 maal?

1998

week 7

Chinees

Bulgaars

Frans

(Van den Boogaard & Smulders) Accountancy 

1447 inch
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Kom op de Quizavond naar ons kantoor aan het 
Ten Borchwaldplein. Daar tref je in ons voorportaal 
een tafel aan, met daarop een voorwerp.
Maar wat is dat nu eigenlijk voor iets?

Geldrop

SPONSORVRAGEN

     244. Wat is dit nu weer?

Antwoord 246:

     246. Robvolger
GroenRijk is hoofdsponsor van 
De Grote Tuinverbouwing bij SBS 6. 
Wie is de opvolger van tuinman 
Rob Verlinden van dit tuinprogramma?

Antwoord 244:

Hoeveel bierflesjes zitten er 
verwerkt in de stamtafellamp?

     245. Hoor je te weten, als stamgast!

Antwoord 245:

Tableaux is gevestigd aan de 
Jan Deckersstraat 29 in Heeze

Noem twee eerdere adressen waar 
Tableaux haar kantoor heeft gehad.

     247. Mediamakers on the move

Antwoord 247:

Ivo Putman

(dubbel)pentagoonprisma

74

De Boelakkers 27c

De Boelakkers 29

De Geestakkers 7   (2 van de 3 is voldoende)
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Wij bedanken onze sponsoren!
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Wij bedanken onze sponsoren!


