20 december 2014

?

OVERASSELTSE
KWIS
Teamnaam:

Wij strepen de volgende categorie weg:

Wij zetten de joker in op de categorie:

Lees onderstaande goed door voordat u aan de Kwis begint!
Wanneer wordt een antwoord goed gerekend?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende geboden:
•
•

Vul de antwoorden in de grijze kaders van dit vragenboekje in.
Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten
toegekend.

•

bij de vraag vermeld staat, letten wij zeer
Spel correct. Als dit symbool
scherp op de spelling. Fout gespeld = antwoord fout.

Puntentelling
De Overasseltse Kwis bestaat uit 11 categorieën met elk een 10-tal vragen en maximaal
te verdienen punten.
Nr

Categorie

Aantal vragen

Maximaal aantal punten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Geheime opdracht
Sport
2014 wat een jaar
Kids
Er op uit
Horen en zien
Vroeger
Mens en natuur
Ingewikkeld
Kom er maar eens op
De wereld rond

geheim
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

De vragen bestaan uit open vragen (soms aangevuld met subvragen), meerkeuzevragen
en actievragen. Voor elke categorie, behalve de geheime opdracht, mogen alle denkbare
hulpmiddelen worden gebruikt om het juiste antwoord op de vraag te vinden, zoals
internet, encyclopedie, telefoon, rekenmachine, buren en/of andere vraagbakens.
Wegstreepcategorie
Er is één ‘wegstreepcategorie’. De punten van die categorie tellen niet mee voor de
einduitslag. Je mag als team zelf kiezen welke categorie je wegstreept. Geef dat aan op
de voorzijde van dit boekje. Let op: als je géén wegstreepcategorie invult, dan doen wij
het… en dan kiezen wij de categorie waarin jouw team de meeste punten heeft gescoord.
De geheime opdracht kan niet weg gestreept worden!
Joker
Ieder team heeft de kans om één joker in te zetten. De punten van de categorie waar je
deze op inzet tellen dubbel. Je mag de categorie zelf bepalen. Geef dit aan op de voorzijde
van dit boekje. Geef je niets op, dan telt er geen categorie dubbel mee.
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Geheime opdracht
Categorie 1 is de geheime opdracht. Ieder team moet voor deze geheime opdracht één lid
van het team naar de kerk sturen. Dat teamlid:
•
•
•
•

moet op tijd aanwezig zijn. De tijd is 21:00 uur. Te laat aanwezig = 0 punten.
moet echt in zijn eentje komen!
moet een pen en 5 suikerklontjes of 1 tennisbal bij zich hebben.
is na ongeveer een klein uurtje weer klaar.

We vertellen nu natuurlijk nog niet wat de opdracht is.
Tip: stuur iemand die veel namen weet.
Spullen
Bij deze kwis is een zakje met een cd, 5 theezakjes en een vouwblaadje toegevoegd. Deze
spullen heb je nodig bij het beantwoorden van enkele vragen.
Op pad
Er zijn verschillende vragen waarvoor u wellicht de deur uit moet. Overbodig om te
zeggen wellicht, maar we doen het toch: Houdt u ten allen tijden aan de verkeersregels
en de geldende fatsoensnormen. Glaasje op, laat je rijden!
Hoe en wanneer moet het vragenboekje worden ingeleverd?
Stop de CD in het zakje en het vragenboekje in de envelop en neem het gevouwen item
mee.
Lever deze envelop in bij de organisatie in het verenigingsgebouw, tussen 23:30 uur en
23:45 uur. Alleen de teams die hun envelop tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd
dingen mee naar de prijzen. De blaadjes dienen weer in de goede volgorde in het
kwisboek teruggeplaatst te worden.
De tijd
Mocht je twijfelen over de juiste tijd: wij hanteren de klok van NOS teletekst. Deze klok
is leidend!
Na Afloop
Na de Kwis houdt het verenigingsgebouw de bar geopend. Er is dan gelegenheid om
onder het genot van een drankje (eigen rekening) nog na te genieten van de Kwis met
andere deelnemers.
Prijsuitreiking
Op zaterdagavond 10 januari 2015 vindt de prijsuitreiking van De Overasseltse Kwis
2014 plaats. De prijsuitreiking met aansluitend een feestavond, zal plaatsvinden in zaal
de Zon. Aanvang 20.30 uur. Voor een hapje en muziek wordt gezorgd. Drank is voor
eigen rekening.
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Categorie 1 Geheime opdracht

1.1.

Geheime opdracht

Categorie 1 is de geheime opdracht!
Ieder team moet voor deze geheime opdracht één lid van het team naar de St.
Anthonius Abt kerk sturen. Dat teamlid:
• moet op tijd aanwezig zijn. Op tijd is om 21.00 uur. Te laat aanwezig = 0 punten.
• moet echt in zijn eentje komen!
• moet een pen en 5 suikerklontjes of 1 tennisbal bij zich hebben.
• is na ongeveer een klein uurtje weer klaar.
We vertellen nu natuurlijk nog niet wat de opdracht is.
Tip: stuur iemand die veel namen weet.
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Categorie 2 sport

2.1

Dat zit wel snor!
Wat zijn de namen van deze besnorde helden?

1

2

3

1. Frank Rijkaard

2. Berry van Aerle

4. Jan Wouters

5. Ruud Gullit

2.2

4

5
3. Adri van Tiggelen

Kampioenen
In 2007 promoveerde het 1e elftal van Overasseltse Boys naar de 2e klasse. Mede
door deze prestatie ontvingen zij dat jaar de Overasselt Promotion Trofee. Wie
reikte deze trofee uit aan aanvoerder René Broens?
Toon de Valk

2.3

Erepodium
In welk jaar vormden de eerste letters
van de voornamen van de nummers 1, 2 en 3
van het eindklassement van de Tour de France
het woordje BEL?
1975

2.4

Trainer
Welke inwoner van Overasselt is een aantal jaren coach geweest van een
Nederlands team dat een niet alledaagse tak van sport beoefent.
Eric Laurant
4

Categorie 2 sport

2.5

Game, set en gebak!
Bij de tennisclub in Overasselt werden de leden dit jaar op gebak getrakteerd.
Welke tekst stond er op dit gebakje?

Wenst alle leden een sportief en
gezond 2014

2.6

Komt dat schot!
Je hoort ze vaker dan je ze ziet! Wat zijn de namen van deze
sportcommentatoren?

1.

2.7

2.

3.

4.

1. Hans van Zetten

3. Frank Snoeks

2. Joan Haanappel

4. Jeroen Grueter

Finale!
Welke voetbalcommentator zei ooit “Hij schiet maar een heel klein stukje naast
hoor, het is maar een Nigeriaans elletje!”
Jack van Gelder
Tijdens welke legendarische voetbalwedstrijd zei hij dit?
Ajax- Ac Milan cl finale 1995
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Categorie 2 sport

2.8

Hé scheids!
Van welke sport zie je hieronder de signalen van de scheidsrechter?

Volleybal

2.9

Vakjargon
Welke sporttermen worden met onderstaande afbeeldingen bedoeld en bij welke
sport horen ze?
Sportterm

Sport

Turkey

Bowlen

Eskimorol

Kano/kajack

Vlieggewicht

Boksen

Eagle

Golf
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Categorie 2 sport

2.10

Fussball
Wat zijn de huidige officiële namen van deze stadions?
De Meer

Camp Nou

Kyocera stadion

De Vijverberg

Stadion Feyenoord
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Categorie 3 2014 wat een jaar

3.1

Emmer

De Facebook-rage van 2014 was de A.L.S. icebucket challenge.
Wie zijn de onderstaande personen die een nat pak haalden?
1

3.2

2

3

4

1. Roy Peters

2.Marlies van Leuken

3. Tonnie van Melis

4. Frank van Langen

Hierrrrrrr!
In september van dit jaar zette een hond, wiens baasje was betrokken bij een
ongeluk, het op een lopen en bleef een tijdje zoek. Wat is de aan Overasselt
gerelateerde naam van deze hond?

Ona
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Categorie 3 2014 wat een jaar

3.3

Duo
Geef de voor- en achternamen van onderstaande personen.

Antonio (Marcos) van der Ploeg

3.4

Enise Merve Bircan

Heen gegaan
Onderstaande personen overleden in 2014. Wat zijn hun namen?
1

3.5

2

3

1. Philip Seymour Hofman

2. Wubbo Ockels

3. Robin Wiliams

4. Richard Attenborough

4

Bijzonder!
Voor welke gasten werd er in september van dit jaar een speciaal hotel geopend
in de domstad?
Bijen
9

Categorie 3 2014 wat een jaar

3.6

In de wolken!
Een aantal beroemdheden zagen
in 2014 tot hun grote schrik hun
privékiekjes terug op het
internet. Hoe wordt de methode
genoemd waarbij hackers
toegang krijgen op bijvoorbeeld
een Icloud door het raden of
achterhalen van wachtwoorden?
Social engineering / brute force

3.7

Beschuit met muisjes
In Overasselt werden in 2014 onder andere Xavi, Izis, Sem en Marieke geboren,
Zet de juiste naam onder de juiste foto?

1. Sem

2. Xavi

3. Marieke

4. Izis

5

Baby 5, geboren in 2014, is van een bekende
Nederlandse zangeres, wat is de voornaam
van deze baby?
5. Sion Jethro
10

Categorie 3 2014 wat een jaar

3.8

Cartoons
In 2014 volop in het nieuws. Wie zijn er afgebeeld in de cartoons?

1. Vladimir Poetin
1.

2.
2. Sepp Blatter

3. Arjen Robben

3.

4. Alex Salmond

4.
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Categorie 3 2014 wat een jaar

3.9

Hoogtepunt!
In augustus van dit jaar vonden een 23 jarige man en een
21 jarige vrouw wel een heel apart plekje om de liefde te bedrijven.
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar zij een nummertje maakten.
In een hijskraan

3.10

Wat een werk!
De organisatie van de Overasseltsekwis heeft hard gewerkt om jullie een leuke en
uitdagende kwis voor te schotelen. In het dagelijks leven werken deze heren ook
erg hard. Maar waar werken deze heren?
Zet de juiste letters bij de foto’s

A

D

Bernie

Jacky

A

F

Henk

Jeroen

Menno

C

D

E
B

E

Martijn

B
C

F
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Categorie 4 Kids

4.1

Spelen
Wat is de (merk)naam van dit speelgoed?

Nopper

Lasy / marvel lasy

Ministeck

Kapla / BBlocks
4.2

Blokken
Wie heeft er als kind niet mee gespeeld……..blokken.
Hoeveel blokjes zitten er in onderstaand bouwwerk?

263
13

Categorie 4 Kids

4.3

Vingers
Welk woord moet er in het grijze kader komen te staan?

HVHV
HV
Papier

…

4.4

Sprookje
Welke vijf sprookjesfiguren zijn cryptisch omschreven?
Fors familielid
Bestaat voor 75% uit schapenvacht
Meisje

Grootmoeder

Wolf

Grietje

Een grote Spaanse stad

Reus

Een groet over het spoor

Hans
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Categorie 4 Kids

4.5

Cheeeeeese!
Groepsfoto’s door de jaren heen. Geef de voor en achternaam
van de uitgelichte personen.

Miranda Peters

…
Bernie v/d Groes

Dielke v. Eeuwijk

Ellemijn Theunissen
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Categorie 4 Kids

4.6

Vouw vis
Voor deze opdracht heb je het meegekregen vouwblaadje nodig.
Jeroen is wat onhandig geweest met zijn vulpen, onze excuses
hiervoor!
Vouw van het vouwblaadje een vis, exact zoals te zien is bij
afbeelding 9. Lever de vis samen met je kwisboek in.

1
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Categorie 4 Kids
4.7

In de war
Deze rebus staat door elkaar. Los ‘m op en
schrijf het antwoord in de grijze balk onderaan
deze pagina. Dit moet een goed lopende
Nederlandse zin zijn.

.

Goed je best gedaan maar dit antwoord is fout
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Categorie 4 Kids

4.8

Miljaar!
Welke titels van Suske & Wiske stripboeken zoeken we?

De Bokkenrijders

4.9

De Narre Varaan

Wat een verschil!
Zoek de 10 verschillen. Geef de verschillen duidelijk aan op de rechterafbeelding.
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Categorie 4 Kids

4.10

Rijtje
Welke naam moet er op de puntjes staan?
Bzikebi
……………
Vladimir
Candy
Anastasija
Gaia
Ralf (Mackenbach)
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Categorie 5 Er op uit

5.1

Raad je plaatje
Waar in Overasselt zijn deze foto’s genomen?

2.

1.

3.

4.

1. kerk

3. verenigingsgebouw

2. visvijver

4. de Zon

5.2

Ik weet waar jouw huis woont!
Vele huizen in Overasselt hebben een naam. Schrijf de huisnummers van deze
huizen op en deel het totaal door 6. Wat is hier de uitkomst van? (Aub 2 cijfers
achter de komma noteren):
achttien

een

honderdeneen

Eenenveertig

Drieentwintig

Uitkomst:

30,66

20

Categorie 5 Er op uit

5.3

Vergane glorie?
Op onderstaande locaties was vroeger iets anders te zien of had het een andere
bestemming. Wij zijn op zoek naar de meest dorpsbekende bouwwerken die
voorheen hier stonden.

2.

1.
De molen Zeldenrust

4.

3.
De oude school
5.4

Het Fortje

De schuurkerk

Rijmen en dichten
Gedicht van Fieke Bijmans, waar in Overasselt is dit gedicht te lezen?
Wie ben ik?
Wat is de zin van mijn bestaan?
Een man, vrouw en kind,
omschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar:
Welke weg moeten wij gaan?
Bij het heilig hartbeeld
En u, die achter ons staat,
Wie bent u? Zeg het mij!
U houdt ons steeds de hand boven ons hoofd.
Bent u de verlosser die ons is beloofd?
Wacht! Wacht even, voorbijganger!
U bent een mens als iedereen,
U hebt een hart, toch niet van steen?
Kom, neem mijn hand,
Laat ons niet staan!
We komen verder als we samen gaan.
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Categorie 5 Er op uit

5.5

Rijksmonumenten
Overasselt heeft vele rijksmonumenten.
Zet ze in volgorde van bouwjaar (oudste naar jongste).
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

Zeldenrust
De Munnikhof
De Schatkuil
Oude Kleefsebaan 59
Kasteelsestraat 11
Oude Kleefsebaan 76
5, 3, 1, 4, 6, 2

5.6

Bijnamen
Wie of wat wordt bedoeld met de volgende bijnamen?
Van Laban
Van de Snijder

Fam Derks aan de Schoonenburgseweg

Veencyclaampje

De kleine veenbes

Thé Speek
Bulleke

5.7

Fam. Janssen aan de donderberg

Theo van Rens
Johan van Haren

Had ik nou maar opgelet
Welke letter stond er op het A3 vel dat op de deur van het verenigingsgebouw is
geplakt.

De letter Y
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Categorie 5 Er op uit

5.8

Boerderij herkenning
Wat zijn de namen van onderstaande gebouwen?

1.

3.

2.

4.
1. Bloemershof
2. De Heegt
3. De schatkuil
4. Loksheuvel

5.

5. De munnikhof
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Categorie 5 Er op uit

5.9

De weg kwijt?
Welke straten komen niet voor in Overasselt?
Kievietstraat
Meeuwstraat
Beatrixstraat
Leegraaf
Kleefse veerstraat
Kievietstraat

5.10

Zesakkerlaan
Teunisbloemstraat
De Kruiskamp
Donderbergseweg
Ijkelaarstraat

Donderbergseweg

Meeuwstraat

kleefse veerstraat

Wat kost me dat?
Geef van onderstaande items een juist bedrag op, uiteraard de prijzen die bij de
boven het plaatje vermelde winkels gelden. Je mag hier per item 25 eurocent
naast zitten.

De Bonte Koe
Cafetaria

Van Wagenberg
Groente en Fruit

Derks
Tankstation

1 frikandel

1 appeltap

Wasbeurt nr3

1,50

7,95

8

Vd Brand
Champignons

1 bakje champignons fijn
1,20
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Categorie 6 horen en zien

6.1

Goede tijden
Al 24 jaar op de buis, Goede tijden slechte tijden!
Wat zijn de voor- en achternamen van de personages uit de serie op
onderstaande foto’s?

1.

2.

4.

5.

3.

1. Wiet van Houten
2 . Mark de Moor
3. Annette van Thijn
4. Meta van Baak
5. Peter Kelder

6.2

Ken de die?
De onderstaande namen hebben ‘iets van doen’ met de foto’s.
Welke naam hoort bij welke foto?

James Marsden
1

Keene Curtis
2

Daniel Day Lewis
3

1. James Marsden

3. Nick Nolte

2. Daniel Day Lewis

4. Keene Curtis

Nick Nolte
4
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Categorie 6 horen en zien

6.3

Moet je eens horen!
Bij deze vraag heb je de CD nodig die je bij dit kwisboek
gekregen hebt.
Welke geluiden hoor je hier?
Geluid 1
(Persoon)

Einstein E=MC2

Geluid 3
(bakken)

Bakken van een steak

Geluid 5
(dier)

Nachtegaal

6.4

Geluid 2
(vroeger)

Nagels op een krijtbord

Geluid 4
(instrument)

Vuvuzela

Een Overasselts kunstje!

Wie zijn de Overasseltse makers van deze kunstwerken.

Bennie van Langen

Peet Knook

Tope Toon Peters

Leo Gerritsen
Henk van Hout
26

Categorie 6 horen en zien
6.5

Kraak deze noot!
Van welk lied is onderstaande partituur?

Het Wilhelmus
6.6

Apps
Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone waarmee je apps kunt
downloaden. Kun je ons vertellen welke apps er staan afgebeeld?

Twitter

Action movie FX

Every note food

Twisted run
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Categorie horen en zien

6.7

Songtekst

Hieronder zie je een aantal vertalingen van delen van songteksten in het
Overasselts. We zoeken de titel van het nummer en de artiest.
Nee, van helemoal niks.
Nee, van niks hek spiet.
Niks van deh mois wat aan mien is gegève
Ok nie van deh slechte, t'is me
Allemoal ender.
Nee, van helemoal niks
Nee, van niks hek spiet
Alles is kloar, weg gevègt, vergéte.

Ik sjouw dur de stroaten tot
diep in de nacht.
Zoals ik deh vroeger ok duk zat
dee.
Doarvur hek oe nie nodig
Ik zit in de kroeg en vat nog een
pilske
Vroeger woaren we ok duk
samen hier
Tranen op de snelweg, water
in mien ogen. De règen zal
ons nie verandere. Dus
wah hèt t vor 'n zin om te janken

Minsen zeien altied um vurzichtig te zien,
en gin harten te brêken van jonge derns.
En ons man zei altied ziet vurzichtig
mit dun diee woar ge gek op bint.
En wis voorzichtig me wah ge uut vreet
Um dah gelieg uut kumt.

Titel
Non je ne regretterien
Artiest
Edith Piaf

Titel
Verdamt ich lieb dich
Artiest
Mathias Rheim

Titel
Calm after the storm
Artiest
Common linnets

Titel
Billy Jean
Artiest
Michael Jackson
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Categorie 6 horen en zien

6.8

Op een natte krant gelegen!
Geef de voor en achternamen van deze versierde personen.

Ben Saunders

Wesley Sneijder

Nigel de Jong

6.9

Angelina Jolie

Arie Boomsma

Do-re-mi

Wat probeert deze bas bij een Overasselts popkoor in goede banen te leiden?
De MC
29

Categorie 6 horen en zien

6.10

Lied
Welke twee personen schreven onderstaand lied?

Overasselt is ons dorpje
Wel bekend door ven en hei
Men ontmoet er bij en vlinder
Dansend dart’lend zij aan zij
Lok de geur der bonte bloemen
Die je hier bij duizend vindt
Naar een paradijs op aarde
Ieder die natuur bemind
Gaan ook wij langs ven en heide
Op een zalige zonnedag
Galmend opgewekt ons liedje
Ons gejuich en blijde lach
Overasselt, mij zo dierbaar
Ik bemin je om je tooi
Nergens in ons kleine landje
Is een dorpje even mooi.
Ook de bossen zijn er prachtig
Met hun bonte kleurenrij
En de jeugd die hier kamperen
Voelt zich als een hert zo blij
Oud en jong kan hier genieten
In de zomer en de herfst
Ook de winter brengt verpozing
Als je langs de vennen zwerft
Overasselt, dierbaar plekje
Met de stad als naaste buur
Blijf voor ons en voor een ieder
’n oord van rust en puur natuur
Dat de tand des tijds niet knagen
Aan dit paradijs op aard
Dat geen snelweg het doorzagen
Blijf voor ’t nageslacht bewaard.

Juf Gipman

Mevr de Brok
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Categorie 7 vroeger

7.1

Schilder
Wie is de schilder van het onderstaande schilderij wiens naam onlosmakelijk
onlosmakelijk verbonden is met ons dorp. Het enige wat we verklappen is dat hij
werd geboren in 17e eeuw

Dirk Maes

7.2

Geval apart
Hoe heet de man die in het verleden op de nachtwacht is gevallen
Van Schendel

7.3

Alaaf!
Wie waren er in het seizoen van 1979-1980 prins carnaval bij onze drie
carnavalsverenigingen?
KZMU

Antoon Theunissen

7.4

De Strandjutters
Ries Van Melis

Luilekkerland
Marcel Theunissen

Huis
Wat is de naam van dit huis
dat ooit in Overasselt stond?

Huize sleeburgh
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Categorie 7 vroeger

7.5

Willie Wortel

Wie zijn deze uitvinders en om welke uitvinding zijn ze bekend?

Louis Braille

Thomas Edison

Johan Vaaler

Brailleschrift

Gloeilamp

Paperclip

Sir Tim Berners lee

Steve Jobs

Het internet

Iphone, ipad etc
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Categorie 7 vroeger

7.6

Volkoren
De onderstaande woorden staan in relatie met één
van de onderstaande graansoorten. Zet de letter van
de graansoort die we zoeken in het grijze kader.
Rhenen – blind – molen – Wodko – 1940

A

B

C

D

E

A

7.7

Vliegen
Door welke oude zeesoldaat werd onderstaand evenement mogelijk gemaakt?

Burgermeester van der Vijver
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Categorie 7 vroeger

7.8

Belangrijke gebeurtenissen
In welk jaar vonden de volgende drie gebeurtenissen plaats?
•
•
•

20 januari
22 mei
27 september
Antwoord:

7.9

Beëdiging president
Speelde een club zijn laatste wedstrijd in zijn stadion
Start dagelijkse inzet van een bijzondere trein
1981

Moord!
Door de jaren heen zijn er al verschillende mensen vermoord. Zie hieronder 4
moordzaken.
Vertel wie hier is vermoord en wat is de datum van de moord?

Carlo Picorni: 23 maart
1997 (Veldslag Ajax –
Feyenoord)

Gerrit-Jan Heijn: 9
september 1987 (pink in
fotorolhoesje

Pim Fortuyn:
6 mei 2002

Klaas Bruisma: 27 juni
1991
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Categorie 7 vroeger

7.10

Zwart–wit kijken

Om welke tv programma’s gaat het hier?

De film van
Ome Willem

De Stratemaker
op zee show

Pippi Langkous

Kunt u mij de weg
naar hamelen
vertellen
mijnheer?

Swiebertje
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Categorie 8 Mens en natuur

8.1

Het oog wil ook wat!
Welke dieren kijken je hier aan?

1. Olifant

1

2

2. Konijn

3. Slang

3

8.2

4

4. Paard

Dat verdient een bloemetje!
Wat is de Nederlandse naam van onderstaande afgebeelde planten?

Lupine

Zilverschoon
Pinksterbloem
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Categorie 8 Mens en natuur

8.3

Stront aan de knikker!
Van welke dieren zie je hier de uitwerpselen?

1. Hond

1

2. Konijn

2

3. Schaap

3

8.4

4. Olifant

4

Groente
We zijn op zoek naar een zeldzame
groente die groeit in Nederland. De
plant groeit op stikstofrijke plekken,
vaak in de buurt van mesthopen.
De bladeren en peulen zijn eetbaar. In
Duitsland worden de zaden van deze plant
gebruikt voor het vetmesten van pluimvee.
Brave Hendrik

8.5

Van binnen
Wat zijn de namen van onderstaande menselijke organen?

1.

2.

1. Maag
4. Zwezerik

3.

4.
2. Nier

5.
3. Blaas
5. Longen
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8.6

Zonder huid en haar
Van welke dieren zijn onderstaande schedels?

Tijger
8.7

Koe

Op het eerste gezicht.
Welke Overasseltse mensen zie je hier?

Geert Arts

Martijn van Haren

Ingrid van Bree

Laura Janssen
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8.8

Roekoe!

Welke vogels zie je op de afbeeldingen?

Nachtegaal

8.9

Sperwer

Grutto

Fazant

Vleermuizen!!
In een Overasselts gebouw hangt dit bordje wat helaas is ondergepoept door een
Vleermuis!
Kunt u mij vertellen in welk gebouw dit bordje hangt en welk woord er onder het
vleermuispoepje moet staan??

De kerk
De toren
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8.10

Kunde dè eten ???
Noem de originele namen van de hieronder afgebeelde vruchten.

Lychee

Rambutan

Gember

Papaya

Jackfruit Nangka

Dadel

Maracuya

Mangistan

Sharon

Physalis
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9.1

Geboortejaren.

Een man van 100 jaar en een meisje van 3 jaar hebben exact
Evenveel geboortedagen gehad.
Hoeveel geboortedagen heeft ieder gehad?
Eén!: Je viert misschien elk jaar je 'verjaardag', maar je hebt slecht
1 'geboortedag' en dat is de dag waarop je effectief 'geboren' werd.
9.2

Waar hebben zij het over?

Leo loopt bij Lucy van Langen naar binnen. “Hoeveel kost één van deze?”, vraag
hij aan Lucy. “vijfentwintigcent”, antwoord Lucy. Leo vraagt: ”Hoeveel is het voor
dertien?”. “Vijftig cent”, antwoord Lucy hierop. “En hoeveel is het dan voor 418?”.
“vijfenzeventig cent” zegt Lucy. Leo snapt er helemaal niks meer van en zegt,
“dan is het zeker voor 8954 een euro?!”. “Inderdaad” zegt Lucy, “je hebt helemaal
gelijk!”.
Vraag: Weet jij wat Leo bij Lucy wilde kopen?
Cijfers

9.3

Hoe oud is Opa?

Carlijn is al lang niet meer bij Opa thuis geweest. Op Carlijns verjaardag vond ze
het leuk om weer eens bij Opa op bezoek te gaan. Daar aangekomen ziet ze dat
Opa’s huiskamer helemaal versierd is! Opa blijkt op dezelfde dag als Carlijn jarig
te zijn. Opa vertelt Carlijn zijn leeftijd en ze komt tot de ontdekking dat Opa
precies tweemaal zo oud is al zij. Beiden zijn op zondag geboren.
Opa is in de twintigste eeuw geboren en is jonger dan 100 jaar op het moment dat
ze elkaar weer ontmoeten. De ontmoeting heeft plaatsgevonden in de 20e of 21e
eeuw. Hoe oud is Opa op het tijdstip van hun wederzien?

56 (zij was 28)
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9.4

Naar de overkant.
Een moeder met haar twee dochters moeten de Maas oversteken.
Er is slechts één sloepje en die kan enkel het gewicht van de moeder alleen
dragen of het gewicht van beide dochters samen.
Hoe kunnen ze alle drie op een veilige manier de Maas oversteken?
1. De twee meiden stappen in de sloep en steken de maas over.
2. Eén van hen stapt uit, de tweede keert terug naar de moeder met de sloep.
3. De tweede die terugkeerde stapt uit en de moeder stapt in en steekt de rivier over.
4. De eerste meid, die reeds aan de overkant stond, stapt nu weer in de sloep en keert
terug naar de tweede.
5. De tweede meid stapt in en samen steken ze de rivier over.

9.5

Leraren geven college
De heren Pietersen, Janssen, Thoonen en Van Erp zijn alle vier leraren aan
dezelfde universiteit. Elke leraar geeft college in twee verschillende vakken.
Verder geldt:
Drie leraren geven Aardrijkskunde
Er is maar één docent biologie
Er zijn twee docenten geschiedenis
Twee docenten, Simon en de heer Janssen, geven Natuurkunde
Peter geeft geen Aardrijkskunde
Stefan is leraar geschiedenis
De heer Pietseren geeft geen enkel college dat door Karel of de heer Thoonen
wordt gegeven.
Wat is de volledige naam van elke leraar en in welke twee vakken geeft hij les.
Volledige naam

vak 1

vak 2

Peter Pietersen

Biologie

Geschiedenis

Stefan van Erp

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Simon Thoonen

Aardrijkskunde

Natuurkunde

Karel Janssen

Aardrijkskunde

Natuurkunde42
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9.6

Galabal
Janneke en haar 2 vriendinnen staan op het punt om naar het gala bal te gaan.
Ze moeten alleen hun oorbellen nog indoen. Janneke loopt de
badkamer in om de oorbellen te pakken en warempel,
de lamp is kapot. Het is stikdonker. Ze weet nog net het
sieradendoosje te vinden.
In het sieradendoosje liggen 2 roze, 4 lila, 6 indigo, 8 violet, 10
witte, 12 zwarte, 14 groene, 16 blauwe, 18 turqoise en 20 oranje
oorbellen.
Hoeveel oorbellen moet Janneke minimaal uit het sieradendoosje pakken om
zeker te zijn dat ze minimaal 3 paar oorbellen van dezelfde kleur heeft.

47 oorbellen

9.7

Eendje hengelen
Eva heeft op de jaarlijkse fancy fair van zijn vader een euro
gekregen om eendjes uit de vijver te hengelen. In de vijver
zwemmen 16 eendjes. 4 van de 16 eendjes hebben een kruisje
aan de onderkant. Als Eva met zeven keer hengelen de 4
eendjes met het kruisje weet te pakken, krijgt Eva een prijs.
Eva stond best goed te hengelen. Met 7 keer hengelen haalt ze
7 eendjes op. Helaas bleken er maar onder 3 eendjes een
kruisje te zitten, dus geen prijs.
Wat is de kans dat Eva met 7 keer hengelen de 4 eendjes pakt met de kruisjes?

1,97%
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9.8

Goed bietenjaar!
`Het is een goed bietenjaar geweest' zegt boer van Raay tegen boer Derks.
`Ja dat was het zeker', antwoordt boer Derks. `hoeveel heb jij er geoogst?'
`nou.....dat weet ik niet precies meer, maar ik ben er mee naar de markt gegaan
en binnen een uur had ik er zeszevendedeel van verkocht plus nog een zevende
deel van een biet'.
``En.....heb je al je vingers nog met dat bieten snijden?' vroeg boer Derks `Nee, het
was een rond aantal dat ik verkocht. Ik heb ze nooit in stukken gesneden'.
`Als jij het zegt van Raay.En toen?'
`Toen verkocht ik zeszevende van wat er nog over was,
plus een zevende deel van een biet in het volgende uur.
Toen verkocht ik zeszevende van wat er over was plus
een zevende deel van een biet in het derde uur. en
tenslotte verkocht ik zeszevende van wat er over was
plus een zevende deel van een biet in het vierde uur. En
toen ging ik naar huis'.
`Waarom?' vroeg boer Derks.
`Omdat ik ze allemaal verkocht had' zei van Raay.
Met hoeveel bieten was boer van Raay `s morgens op de markt aangekomen?
400 bieten

9.9

Psst, Fietsje kopen?
Van Wagenberg kocht 2 fietsen. Een daarvan verkocht hij aan
Sharon voor €300 en verliest hierbij 25%,en de andere verkoopt
hij aan Johnny ook voor €300, maar hierbij maakt hij een verlies
van 25%. Speelt hij nu eigenlijk quitte, maakt hij winst of verlies?
Maakt verlies

9.10

Honderd!
Zet op 3 plaatsen van onderstaande reeks cijfers één van de gebruikelijke
wiskundige symbolen ( +, - , x of / )zodat de uitkomst van de som 100 is. Je mag
hetzelfde symbool meer dan eens gebruiken maar dat gaat wel van die 3 keer af.
De cijfers mag je niet in een andere volgorde zetten.
123456789
123 – 45 – 67 + 89
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10.1

Logo

Je ziet onze Overasseltse ondernemers ook overal rijden. Je herkent ze vaak aan
hun logo. Wat zijn de voor- en achternamen van onderstaande ondernemers?

Voornaam:

Bryan

Achternaam:

van Dartel

Voornaam:

Cees

Achternaam:

Verhoeven

Voornaam:

Gerard

Achternaam:

Arts

Voornaam:

Ralph

Achternaam:

Hijl
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10.2

Verkeersborden

Wat betekenen onderstaande verkeersborden?

Verboden voor schoenmaat 39

Let op pinguins die onder je auto schuilen

Verboden te prostitueren

Let op kiwi’s
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10.3

Scheikundige stoffen

Hieronder zie je 4 verschillende molecuul formules afgebeeld. Benoem de formule
en de bijbehorende stof.

H2O = water

10.4

NH3 =
ammonia(k)

CO2 =
koolstofdioxide

CH4 =
methaan

Kalender
Sommige maanden hebben 30 dagen, andere maanden
hebben er 31.
Maar hoeveel maanden hebben 28 dagen?

12 maanden

10.5

Rangen en standen
Wat betekenen deze rangen?

Kolonel
Marine

Brandwacht
brandweer

Surveillant
vrijwillige
politie

Sergeant
Majoor
landmacht

Commissaris
Politie
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10.6

Eerste Hulp Bij Ongevallen

We lopen door het dorp en treffen iemand liggend op straat. Hij lijkt buiten
bewustzijn. Wat is de juiste volgorde van handelen?
A.
B.
C.
D.
E.
Volgorde:

10.7

Afdekken met een deken
Wonden afdekken
Object uit keel halen
Letten op aantal bewegingen van de borstkas
Spraak controleren

C,D,B,E,A of E,C,D,B,A

Roept u maar!
Welke acteurs deden deze uitspraken?

1. Stom hè, ik vind het gewoon lekker!
Laurens Bon
2. Dat is zeker niet zo mooi voor u! Kan ik ff vangen?
Rijk de Gooijer
3. I’ll be back!
Arnold Schwarzenegger
4. Zonne grote vuurbal jonguh!
Huub Smit
5. Houston, we have a problem
Tom Hanks
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10.8

Kentekenplaten
Auto’s uit diverse landen zijn te herkennen aan hun landenteken op het
kentekenplaat. Zo ook hier onder staan 4 landentekens op de kentekenplaten .
Geef van deze kentekenplaten aan uit welk land deze auto afkomstig is.
Daarnaast staan er afbeeldingen die een link hebben met de kentekenplaten.
Geef aan welk afbeelding bij welke kentekenplaat hoort.

.
1.

B

2.

B
3.

F

4.

B
5.

B
Land:

B =Belgie

Link met afbeelding: B=Bloemen

Land:

E=Spanje

Link met afbeelding: E= Eifeltoren

Land:

S=Zweden

Link met afbeelding: S=Stier

Land:

F=Frankrijk

Link met afbeelding: F=Friet

Land:

D=Duitsland

Link met afbeelding: D=Druif
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10.9

Cryptische schilders

Weet u welke kunstschilders bedoeld worden in onderstaande cryptogrammen?

1. Die jongeman van de klaproosstraat, woont hij niet in Duitsland?
Vincent van Gogh
2. Die apostel, keept hij ook niet in de eredivisie bij een Zuid-Hollands team?
Johannes Vermeer
3. Hij spreekt aardig een taaltje over de grens, maar daar heeft hij ook erg zijn
nek voor uitgestoken om dit onder de knie te krijgen.
Frans Hals
4. Die broer van Ed, die bouwt zijn nest niet zelf. Hij voegt er alleen een K toe.
Willem Koekkoek
10.10 Proeft u maar!
Bij het kwisboek heeft u 5 theezakjes gekregen. Schrijf in onderstaande vakjes de
smaken van de verschillende soorten thee.
A.

Meloen

B.

Earl Grey

C.

Bosvruchten

D.

Zoethout

E.

Aardbei
50

Categorie 11 De wereld rond

11.1

Waar?
In welke stad, hemelsbreed
zo’n 740 km. van Overasselt
staat dit bouwwerk?

In welke stad, hemelsbreed
zo’n 25 km. van Overasselt,
staat schuin tegenover de
dierentuin dit bouwwerk?

Milaan

11.2

Kleve

Trivia
Dit Nederlandse dorp gelegen aan de snelweg
A28, staat vooral bekend om een uitgeholde den.

Pesse

In dit stadje met een typisch Hollandse naam,
gelegen in de staat Texas (VS), kun je een
windmolenmuseum bezoeken.

Nederland

Welk land heeft als enige land een euromuntstuk
met een religieuze tekst op de rand?

Nederland

Dit dorp heeft er 58, de laatste 4 schilderde ‘de Aardappeleters’
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

11.3

Ben jij in vorm?
Welke Overasseltse straten of delen daarvan, herken je aan de vorm?

Schappeveld

Garstkampsestraat
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11.4

Met vlag en wimpel!
Waartoe behoren deze vlaggen?

1. Gelderland
2. Oeteldonk / Oostvoorne
3. Belgie
4. Nootdorp
5. Gem. Heumen

11.5

Plaatselijk
Welke Nederlandse plaatsnamen maken de zin kloppend?

Voorbeeld: Blijven jullie maar beneden want er zijn

Het naambordje is kapot ik moet de
Jan gebruikt karton,

Boven Leeuwen

Vlijmen

Mariahout / Klazienaveen

Als ik mijn cadeau heb uitgepakt, zeg ik
Groeien doe je aan de IJssel en
De X is een Romeins cijfer en de

St Nicolaasga / Wouw

Krimpen aan de lek

Mook
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11.6

Voor al mijn vens
We zien het het vennengebied ten noorden van Overasselt.
Welke vennen zoeken we?
1. Meeuweven

2. Eendeven

3. Langven

Hoeveel km. bedraagt de gele wandelroute in het
bos- en vennengebied?
11.7

Zoeken!
Welk bouwwerk vindt je
op de coördinaten: 31U FT 92853 40569
Welk kunstwerk vindt je
op de coördinaten: 31U FT 92780 37603

11.8

6,5 km

Ruïne

Schoer

Mali

Mali, officieel de Republiek Mali, is een land
in Afrika ten zuiden van de Sahara. De officiële taal is
het Frans, hiernaast worden Bambara en andere
traditionele talen ook erkend. De hoofdstad Bamoka ligt in
het zuidwesten van het land. De munteenheid is de CFA-frank.
Welke twee dingen kloppen niet?

De vlag

De naam van de hoofdstad
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11.9

Goegul strietvjoew
Met de optie streetview
in het programma
Google Maps kun je heel wat dingen zien! Zo ook in
de Hoogstraat in Overasselt. Beantwoord onderstaande vragen.
Hoe laat is het op de kerkklok? (marge van 3
minuten)

11.10

3 minuten over 8

Wat staat er op het nummerbord dat achter de
voorruit staat van de vrachtwagen van Van Eck?

Angelique

Wat is er te koop bij het oude winkelpand van
Thé van Rens?

Bouwkavel

Vlakbij de winkel van Van Oort zien we een
krullenbol. Waar zit deze krullenbol op?

Op een fiets

Puzzel

Horizontaal
3 In deze straat woont Tom
van Haren (Zoon van
Tonnie)
5 Dorp ten oosten van
Overasselt
6 Op deze dag loopt de
vierdaagse route door het
centrum van ons dorp
8 In deze straat staat de
Nederlandse Hervormde
Kerk
9.Enige laan in Overasselt
die begint met een Z
Verticaal
1 Naam van onze molen
2 In deze straat stond ooit
een postkantoor.
4 In deze straat staat
woonboerderij de Tempel
7 In dit land ontspringt de
Maas
Welk woord dat past bij Overasselt, kun je maken met de
letters uit de gele vakjes?
Maasdorp
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