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Inleiding
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.
•
Spel correct. Als dit symbool        bij de vraag vermeld staat, letten wij zeer scherp op
de spelling. Fout gespeld = antwoord fout.
Puntentelling
De Overasseltse Kwis bestaat uit 11 categorieën. Per categorie zijn er 100 punten te verdienen.
Nr

Categorie

Aantal vragen Maximaal aantal punten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Geheime opdracht
geheim
Sport
10
Kom er maar eens op
10
Vroeger
              10
Oranje
              10
Entertainment
10
Vrouwendingen
10
De wereld rond
10
Buren
10
Er op uit
10
2016
10

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

De vragen kunnen bestaan uit open vragen, 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.
Wegstreepcategorie
We hebben één ‘wegstreepcategorie’. De punten van die categorie tellen niet mee voor de
einduitslag. Je mag als team zelf kiezen welke categorie je wegstreept. Geef dit aan op de voorzijde
van dit kwisboek. 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 worden weggestreept!
Joker
Ieder team kan één joker inzetten. 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 kwisboek. Geef je niets op,
dan telt er geen categorie dubbel mee.
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Inleiding
Geheime opdracht
Categorie 1 is de geheime opdracht. Van ieder team komt er één teamlid naar de
brandweerkazerne aan de Kasteelsestraat. Deze deelnemer wordt verzocht om 21.00 uur
aanwezig te zijn, een hoofddeksel en zonnebril te dragen en een pen bij zich te hebben. De duur
van de geheime opdracht is ongeveer één uur.
Let op! De geheime opdracht kan niet worden weggestreept.
Benodigdheden
In de enveloppe vind je naast het kwisboek een usb-stick en een sok. Deze items heb je nodig bij
enkele vragen. Zorg dat deze items weer in de enveloppe  worden ingeleverd.
Op pad
Er zijn verschillende vragen waarvoor u wellicht de deur uit moet. Wij verzoeken iedereen om
de items in het dorp waar vragen over worden gesteld in tact te laten. Bij overtreding hiervan,
volgt diskwalificatie. Houdt u ten allen tijde aan de verkeersregels en de geldende
fatsoensnormen. Glaasje op, laat je rijden!
Hoe en wanneer moet het kwisboek worden ingeleverd?
Het kwisboek, de sok en de USB-stick dienen in de enveloppe worden ingeleverd. De blaadjes
dienen weer in de juiste volgorde in het kwisboek teruggeplaatst te worden. Het kwisboek dient
tussen 23.30 uur en 23.45 uur in de zaal van Café-Zaal de Zon ingeleverd te worden. Alleen de
teams die hun enveloppe tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd dingen mee naar de
prijzen.
De tijd
Mocht je twijfelen over de juiste tijd: wij hanteren de klok van NOS teletekst. Deze klok is
bindend!
Na afloop
Na de Kwis houdt Café -Zaal de Zon 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 14 januari 2017 vindt de prijsuitreiking van De Overasseltse Kwis 2016 plaats.
De prijsuitreiking met aansluitend een feestavond, zal plaatsvinden in het Verenigingsgebouw.
Aanvang 20.30 uur. Voor een hapje en muziek wordt gezorgd. Drank is voor eigen rekening.
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Categorie 1: Geheime opdracht

Vraag 1.1

Geheime opdracht

Eén teamlid komt om 21.00 uur naar de brandweerkazerne aan de Kasteelsestraat
in Overasselt.
Dit teamlid:
- Draagt verplicht een hoofddeksel (hoedje, pet, zonneklep etc…) en een
  zonnebril.
- Is in het bezit van een pen.
- Heeft geen telefoon of andere communicatiemiddelen bij zich.
- Komt zo veel mogelijk lopend of op de fiets. (Fietsen stallen op het grasveld              
  naast de brandweerkazerne. Kunt u niet anders dan met de auto komen, parkeer            
  deze dan aan de Hoogstraat of op het marktplein).
- Verzamelt zich voor de brandweerkazerne.
- Komt op tijd! Laatkomers worden uitgesloten voor de geheime opdracht!
- Is na ongeveer een uur weer klaar.
Tip: Stuur iemand met grote oren!
De geheime opdracht kan niet worden weggestreept!

LET OP: Mocht de brandweer Overasselt tijdens de geheime opdracht uit moeten
rukken of reeds uitgerukt zijn, dan dient men zich te verzamelen op het grasveld
naast de brandweerkazerne.
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Categorie 2: Sport

Vraag 2.1

Present!

Elk jaar verschijnt de presentatiegids van voetbalvereniging
Overasseltse Boys.
In de editie van 2016-2017 bevindt zich op de middenpagina een foto
van de selectie.
Op deze foto ontbreken vier selectiespelers.
Noteer de voor- en achternamen van deze vier selectiespelers.

Vraag 2.2

Roel van Eeuwijk

Bjorn Rossen

Frank Meeuwsen

Davey Elvers

Let’s play darts

We hebben allemaal wel eens de opkomst van professionele dartspelers gezien. Met harde beats of jolige
deuntjes proberen zij de fans tot extase te brengen. Elke dartspeler gebruikt een ander nummer voor zijn
opkomst. Op de meegeleverde USB staan vijf muziekfragmenten die horen bij (oud) dartspeler(ster)s.
Geef aan welke speler er met het betreffende muziekfragment opkomt.
Noteer de voor- en achternaam.
Fragment 1:
Fragment 2:
Fragment 3:

Francis Hoenselaar
Ted Hankey
Martin Adams

Fragment 4:
Ronnie Baxter / Brian Woods / Phil Nixon
Fragment 5:

Steve West
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Categorie 2: Sport

Vraag 2.3

Giro D’Italia

Op een zonnige dag in mei van dit jaar kleurde
Overasselt roze. De ronde van Italië deed ons dorp aan. Na
lang wachten zagen de vele toeschouwers een kopgroep van
drie renners door Overasselt razen. In deze kopgroep zat de
Nederlandse Maarten Tjallingii.
Wie waren zijn twee medevluchters?
Noteer de voor- en achternamen van deze medevluchters.
Omar Fraile
Giacomo Berlato

Vraag 2.4

Komt die voorzet

In de voetbalsport gaat bij een doelpunt
vaak de meeste waardering uit naar de
speler die dit doelpunt maakt. Maar net zo
belangrijk is natuurlijk de speler die de
assist levert. In deze vraag worden zij een
keer in het zonnetje gezet. Je ziet vier
juichende spelers na het maken van een
zeer belangrijk doelpunt.
Geef bij elke speler aan wie de assist gaf.

1.

1. Marco van Basten
2. Robert Pirès
3. Steve Finnan
4. Francesc (Cesc) Fàbregas Soler

2.

3.

4.
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Categorie 2: Sport

Vraag 2.5

De paden op de lanen in

Op de foto zien we leden
van een Overasseltse
sportvereniging die
deelnemen aan de
Kalorama mars
in 1956.
Wat is de naam van deze
sportvereniging?

Advendo
Vraag 2.6

Nummer 14

De sportwereld heeft dit jaar een icoon verloren.
Neerlands beste voetballer ooit, Johan Cruijff, is niet
meer. Over de hele wereld werd er stilgestaan bij zijn
overlijden. In de Nederlandse Eredivisie werd
voorafgaande aan de wedstrijden één minuut
stilte gehouden, was er applaus in de 14e
minuut en speelde iedere club met rouwbanden.
Traditioneel zijn deze rouwbanden zwart van
kleur. Echter was er één club die met een
andere kleur rouwband speelde.
Welke club was dit?

(sportclub) Excelsior
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Categorie 2: Sport

Vraag 2.7

Goud, zilver en brons

Op de afbeelding zie je een
medaillespiegel van een Olympische
sport. In deze medaillespiegel zie je
een overzicht van alle behaalde
medailles door zowel mannen als
vrouwen op alle Olympische spelen
waarop deze sport beoefend werd.
Van welke sport is deze
medaillespiegel?

Skeleton
Vraag 2.8

Sportief bezoek

In het kader van het project ‘scoren
voor gezondheid’ bezochten een aantal
N.E.C.-spelers dit jaar basisschool de
Zilverberg. In groep 3/4 maakte een aanstormend talent van de club uit Nijmegen
zijn opwachting.
Noteer de voor- en achternaam van deze
speler.

Frank Sturing
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Categorie 2: Sport

Vraag 2.9

Smash!

Van welke volleybalverenigingen uit de regio zie je hier een deel van het logo?

1.

2.

1. Trivos

2. VC Volt

3. NSVV Heyendaal

4.

3.

Vraag 2.10

4. VoCASA

Parcours

In juli van dit jaar werd dit parcours een
weekend lang bereden door amateurs die
deelnamen aan een waar wielerspektakel.
Het parcours kenmerkt zich door de vele
venijnige heuvels met een maximum
stijgingspercentage van zo’n 17%. Voor
vele wielerliefhebbers een echte
uitdaging!
Wat is de naam van het wielerspektakel
waartoe dit parcours behoort?

Rad am ring
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Categorie 3: Kom er maar eens op

Vraag 3.1

Gammele fiets
Joop en Karel moeten een afstand van 32
kilometer afleggen. Ze hebben alleen een
probleem. Ze hebben een gammele fiets die geen
twee personen kan dragen. Daarom spreken ze af
dat Joop eerst een stuk gaat fietsen met een
snelheid van 12 kilometer per uur, de fiets aan de
kant zal zetten en verder zal lopen met een
snelheid van 4 kilometer per uur. Karel die gelijk
met Joop zal vertrekken, loopt met een snelheid
van 5 kilometer per uur, pikt de fiets op en rijdt het
laatste stuk met een snelheid van 10 kilometer per
uur. Ze bereiken gelijktijdig hun reisdoel.
Na hoeveel kilometer moet Joop de fiets neerzetten?
En hoe lang staat die fiets daar onbeheerd op Karel
te wachten?
18 KM

Vraag 3.2

126 Minuten

Spelregels

Van welke spellen zie je hier een deel van de spelregels?
Noteer de naam van het spel in het antwoordbalk.

1.

3.
4.

2.
1. Regenwormen

3. 30 seconds

2. Twister

4. Muizenval
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Categorie 3: Kom er maar eens op

Vraag 3.3

Oud maar goud

In het digitale tijdperk van deze tijd verwacht
je het niet, maar de Overasseltse huishoudens
hebben ook dit jaar weer de telefoongids/
goudengids (regio Nijmegen) ouderwets op
de deurmat gekregen. Heeft u deze gids nog
bewaard? Ik hoop het wel voor u. Noteer het
nummer van de pagina waarvan dit fragment
afkomstig is.

Vraag 3.4

205

De Rabo Scanner

De Rabobank heeft de Random Reader vervangen door de Rabo Scanner. Om online te kunnen
betalen moet je met deze scanner een kleurenveld scannen. Hieronder zie je twee nagenoeg
identieke kleurenvelden. De organisatie heeft echter het rechter kleurenveld 180 graden gedraaid en
op enkele posities aangepast.
Op hoeveel posities heeft de organisatie het rechter kleurenveld aangepast?

10
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Categorie 3: Kom er maar eens op

Vraag 3.5

Loterij

De organisatie van de Overasseltse Kwis organiseert een loterij om extra inkomsten te genereren.
Ze geven loten uit die beginnen met twee letters en daarna twee cijfers. (zie afbeelding). Deze loten
kosten € 2,- per stuk. Ongelooflijk, maar de loterij gaat nationaal en alle loten worden verkocht!
Bij de trekking worden honderd loten getrokken. Als je één van deze loten hebt, win je € 1.000,-.
Na deze trekking wordt één superhoofdprijs getrokken. De winnaar van dit lot ontvangt € 10.000,-!
Loten die eerder zijn getrokken worden niet meer terug in de molen gestopt.
Martijn heeft één lot. Hij heeft geen prijs van € 100,- gewonnen, dus gaat hij voor de
superhoofdprijs!
Hoe groot is de kans dat Martijn deze prijs wint?
(Antwoord dient te worden gegeven in breuken, of tien cijfers achter de komma)

1/67500 (0,0000148148)

Vraag 3.6

Zaaien

Op 7 mei van dit jaar besluit boer Hopman maïs te gaan zaaien. Hij begint ’s morgens om 8.23 uur
met zaaien en zaait een halve Gelderse morgen. Om 10.48 uur is hij hiermee klaar.
Boer Hopman zaait 11,5 zaden per m2.
Hoeveel zaden heeft boer Hopman gebruikt?

49450
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Categorie 3: Kom er maar eens op

Vraag 3.7

Tatu tatu

Als een ambulance sirene en zwaailicht voert, heeft hij voorrang.
Welk voertuig krijgt ondanks deze licht- en geluidssignalen van de ambulance altijd voorrang op
deze ambulance?

Trein

Vraag 3.8

Kortsluiting

Henk van Lin is wat aan het hobbyen met elektrische apparaten. Het is nogal een zooitje met al die
weerstanden.
Wat is de vervangingsweerstand van onderstaande opstelling?

10 Ohm
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Categorie 3: Kom er maar eens op

Vraag 3.9

Vrijwilligers

Bij de brandweer staan ze altijd klaar om bij brand, storm, ongeval of dreiging, mens en dier te
helpen. De brandweer Overasselt bestaat uit allemaal vrijwilligers. Deze vrijwilligers wonen niet
allemaal in Overasselt, sommige wonen in de nabije omgeving.
Hoeveel vrijwilligers van de brandweer Overasselt wonen er niet in Overasselt?

6 Personen

Vraag 3.10

Een goed doel!

Op de foto zie je een diverse
Overasseltse ondernemers.
Voor welk goed doel hebben zij op
deze foto geld ingezameld?

AED Overasselt
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Categorie 4: Vroeger

Vraag 4.1

Ja, ik wil!

We zien hier vier trouwfoto’s uit de oude doos. Twee van deze stellen vierden dit jaar hun 25-jarige
huwelijk en de andere twee houden het al 50 jaar met elkaar vol.
Noteer de voor-en achternamen van de personen op de foto’s.
Vermeld van de bruiden de meisjesnaam.

Herman Gerrits  

Gerry Peters

Marietje van Uden

Marian van Duijnhoven

Jan Kocken

Karel Kremers

Riet Le Poutre

Rita Duijghuisen

Vraag 4.2

Dood

Na de begrafenis van deze grote leider, werden de
duizenden mensen die aanwezig waren op deze
plechtigheid vermoord door soldaten, zodat zij de
plaats waar deze grote leider begraven lag, niet konden doorvertellen aan anderen. De soldaten werden
op hun beurt ook vermoord. Of de moordenaars van
de soldaten ook vermoord werden is niet bekend.
Over de begrafenis van welke wereldleider gaat dit
verhaal?

Genghis Kahn
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Categorie 4: Vroeger

Vraag 4.3

Kunst

De maker van deze schilderijen drukte een stevige stempel op de wereldgeschiedenis.
Noteer de voor- en achternaam van deze persoon.

Adolf Hitler

Vraag 4.4

Volle bak!

Met zoveel mogelijk mensen plaatsnemen in of op een auto noemt men carstuffing. Op de foto zien
we de carstuffingclub Overasselt/Heumen in actie.
Hoeveel mensen gingen er uiteindelijk in de Volkwagen Kever en in welk stadion vond deze poging
plaats?

54 Man

Goffertstadion
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Categorie 4: Vroeger

Vraag 4.5

Duitse keizerrijk

Zet onderstaande gebeurtenissen uit het Duitse keizerrijk in
chronologische volgorde. (begin bij de vroegste gebeurtenis).
Noteer alleen de nummers.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7-5-1-3-2-4-6

Conferentie van Berlijn zorgde voor een uitbreiding van de koloniën.
De Vlootwet werd aangenomen door de Rijksdag.
Wilhelm II werd keizer en introduceert de Duitse Weltpolitik.
Het Von Schlieffenplan trad in werking.
Otto von Bismark richtte zijn buitenlandse beleid op een alliantiepolitiek.
Door onvrede ontstond een volksrevolutie.
Het Congres van Wenen werd opgesteld.

Vraag 4.6

Suske en Wiske

Met de tijdmachine van professor Barabas maken de personages uit
Suske en Wiske regelmatig reizen door de tijd.
In welke Nederlandse stad zijn zij beland op de afbeelding?

‘s Hertogenbosch
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Categorie 4: Vroeger

Vraag 4.7

Oud nieuws!

Door de jaren heen hebben er veel berichten met Overasselts nieuws in de kranten gestaan. Van het
plaatselijk suffertje tot de grote dagbladen. Hieronder zie je vier artikelen van jaren geleden. In elk
artikel is er één woord onleesbaar gemaakt.
Welke woorden moeten er op deze plek staan?
Per artikel zoeken we één woord.
Korenmolen

El

250

Gauwdief
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Categorie 4: Vroeger

Vraag 4.8

Vliegtuig

Dit type vliegtuig heeft een link met Overasselt.
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat deze link is en wie dat vliegtuig bestuurde.

   Link:

Messerschmit ME 262, Crashed op 5-10-1944 in Overasselt - Nederasselt

Piloot:

Vraag 4.9

H.C. Buttmann
Wandeltocht

Op 23 april 1950 werd deze, aan Overasselt gerelateerde wandeltocht, voor het eerst
gelopen. De finish van deze wandeltocht is in de bossen van st. Walrick.
Wat is de naam van deze wandeltocht?  
St. Joristocht
Noem drie van de zes verplichte punten die tijdens deze tocht aangedaan moeten
worden.
Centraal Station / Waalbrug
Het kerkje (Sint Joriskapel) van Persingen /
Canadese begraafplaats
Mookerschans / Ruine van St. Walrick
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Categorie 4: Vroeger

Vraag 4.10

Ondernemend Overasselt

Op onderstaande foto’s zie je ondernemingen die verdwenen zijn uit het Overasseltse straatbeeld.
Noteer in welk jaar deze ondernemingen zijn verdwenen.

1997

1986

2003

1988
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Categorie 5: Oranje

Vraag 5.1

Kenteken

Deze vrouw uit Oranje ging in 2015 viral op het internet. Uit protest probeerde zij een voertuig
tegen te houden.
Wat is het kenteken van dit voertuig?

51 - ZD - BD

Vraag 5.2

Ontsnapt

Op Netflix is de serie ‘Orange is the New Black’ te bewonderen. Deze immens populaire serie gaat
over het wel en wee van de vrouwelijke gedetineerden van de gevangenis in Litchfield. In één van de
afleveringen ontsnapt een groot deel van de gedetineerden om in het, aan het
gevangenisterrein grenzende, meer te gaan zwemmen. Personage Tasha Jefferson (bijnaam Taystee)
maakt van de gelegenheid gebruik om iets bijzonders te doen in dit meer.
Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk waar Taystee het meer voor gebruikt.

Ze liet zich dopen / bekeren tot het
jodendom
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Categorie 5: Oranje

Vraag 5.3

Gevaar

Achter op een vrachtwagen kun je een oranje bordje aantreffen zoals op de foto. Op dit bordje staat
een codering. Deze codering geeft hulpdiensten informatie over welke stof deze vrachtwagen
vervoert en welke gevaren dit met zich meebrengt.
Benoem de stof die deze vrachtwagen vervoert en het gevaar dat aan deze stof verbonden is.

Stof:

Natrium hydroxide / Natronloog

Gevaar:

Vraag 5.4

Bijtende stof / Corrosief

Het regent

Hieronder zie je een aantal mensen die het afgelopen jaar in het lokale nieuws zijn verschenen. We
missen hier nog één persoon, die ook in het rijtje thuis hoort.
Noteer de voor- en achternaam van deze persoon.

Guus Kuijs
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Categorie 5: Oranje

Vraag 5.5

Staatsieportret

De Oranje-familie wordt niet graag op de foto gezet. Enkele malen per jaar heeft de pers de
gelegenheid om de koninklijke familie op de foto te zetten, zoals hier tijdens de zomersessie van
2016.
Maak met je team een soortgelijk staatsieportret waarop het volgende te zien moet zijn:
-

Prinses op krukken
Prinses met een rode jurk
Een hond
Prinses met voet in verband
Koning met een colbert
Koningin Maxima
4 personen met lange blonde haren
Prinses met het kwisboek in de hand
Dezelfde houding als op het vertoonde staatsieportret

Bij het kwisboek heb je een usb-stick ontvangen. Sla de foto hier op onder de naam ‘staatsieportret’.
Vraag 5.6

Dakpannen

De onderstaande GPS-coördinaten zijn van een straat in Overasselt.
Hoeveel huizen met oranje dakpannen bevinden zich in deze straat?
Breedtegraad: 51.759239
Lengtegraad: 5.788727

Vraag 5.7

2 Huizen

Ogen van oranje

Noteer de voor- en achternamen van de Oranjes waartoe deze ogen behoren.
1.

1. Maurits van Oranje-Nassau van Vollenhoven

2.

2. Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau van Vollenhoven

3.

3. Maria Christina (Marijke) van Oranje-Nassau

4.

4. Alexia Juliana Marcela Laurentien van Oranje-Nassau
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Categorie 5: Oranje

Vraag 5.8

Animatie

Noteer de namen van deze oranje animatiefiguren.
1. Barbabientje

1.

2.

5.

4.

3.

6. Nemo

2. Muttley

         7. Heatcliff

3. Dikkie Dik

         8. Kenny

4. Teigetje

         9. Garfield

6.

5. Catdog
Vraag 5.9

7.

8.

9.

10.
        10. Rode Kater

Orange County Choppers

OCC is een programma waarin te zien is hoe customized motoren worden gebouwd. Er worden
schitterende en unieke motoren door OCC gebouwd. De motor op de afbeelding is door ons
gebouwd en bestaat uit vijf onderdelen van door OCC gebouwde motoren.
Noteer de namen van deze motoren, zoals ze door OCC zijn benaamd.

1. Fallen heros Chopper
2. U.S. Army Chopper
3. F.B.I. Chopper
4. Eragon Chopper
5. B2 Chopper
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Categorie 5: Oranje

Vraag 5.10

Het legioen

Het Nederlands voetbalelftal heeft een grote supportersschare. Ook als het even tegenzit dan staan
zij achter Oranje. Tussen de supporters op de foto zijn vier personen uit Overasselt te vinden.
Noteer de voor- en achternamen van deze personen.

Andre Arts

Louis Theunissen

Paul Mengde

Jerry Schoenmakers  
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Categorie 6: Entertainment

Vraag 6.1

Sterren

Pop- en filmsterren, presentatoren en andere mensen uit het entertainment herken je vaak in één
oogopslag. Het herkennen van deze sterren in hun jeugdjaren is wat lastiger.
Noteer de voor- en achternamen (artiestennaam rekenen we ook goed) van de binnen- en
buitenlandse sterren op de afbeeldingen.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Keanu Reeves
2. (broer van) Arie Boomsma (Vervallen)
3. Orlando Bloom
4. Madonna
5. Roel van Velzen
Vraag 6.2

Top artieste

Welke Amerikaanse topartieste trad ooit drie avonden achter elkaar op in Overasselt, op de plek
waar heden ten dage een uitvaartcentrum is gevestigd?

Josephine Baker
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Vraag 6.3

Als de rogge rijpt

In 1986 werd in ons dorp de opera ‘Als de rogge rijpt’ opgevoerd.
Wat is de naam van het koor dat dit stuk opvoerde en wat is de naam van de omcirkelde dame op
de foto?

Koor:

(Kamerkoor) Villameuse

Dame:
Jeanette (van Lanen) van den Berg

Vraag 6.4

Tv-shows

There is no business like show business. Op de afbeeldingen zie je fragmenten uit verschillende
tv-shows of spelprogramma’s.
Noteer de namen van deze programma’s.
1. Ron’s Honeymoonquiz

2. Op goed geluk

1.

2.

3. Hints

3.

4. Doet ie het of doet ie het niet

4.
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Vraag 6.5

Wapperende haren

De Nederlandse illusionist Hans Klok weet vele mensen over de hele wereld te entertainen met
zijn magische illusies. Maar ook Hans blundert weleens. Over deze blunders gaan de onderstaande
vragen.
Hans Klok brak ooit zijn enkel tijdens een show in Duitsland.
Was dit zijn rechter of linker enkel?
Rechter
Tijdens een repetitie werd Hans geraakt door een ijzeren ketting.
Dit zorgde voor een onbedoelde verdwijntruc.
Wat verloor Hans door dit ongeluk?
Een paar tanden
Tijdens een truc met een tijger werd Hans ooit aangevallen door
dit roofdier. De tijger beet Hans in zijn rug.
In welk lichaamsdeel werd Hans nog meer gebeten?
Arm
In Las Vegas beging de overtuigt homoseksuele illusionist
een opmerkelijke ‘blunder’. Onder invloed van cocaïne
zoende hij met een assistente uit zijn show.
Wat is de naam van deze assistente?
Pamela Anderson
Vraag 6.6

Piratenzender

De onderstaande personen hebben in het verleden een piratenzender gehad. Er zijn vele vrolijke
plaatjes door deze zendamateurs gedraaid.
Noteer de twee namen van deze piratenzenders.

Piet en Lenie Willems:

Gert-Jan Jacobs:

Radio Wilra

Radio Toronto
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Vraag 6.7

CD-hoesjes

Hoe staat het met je muziekkennis? Je ziet hier vijf fragmenten van cd-hoesjes.
Noteer de naam van het album en de naam van de groep of artiest.
1.

2.

1. Album: Embrace
     Artiest: Armin van Buren
2. Album: Songs of innocence
     Artiest: U2

5.

3. Album: The spaghetti Incident
     Artiest: Guns ‘n Roses
4. Album: Stiekem dansen
     Artiest: Toontje lager
3.

4.
Vraag 6.8

5. Album: Electric Ladyland
     Artiest: The Jimi Hendrix experience

Joetoep

Youtube is een website voor het gratis bekijken, posten en uploaden van videofilmpjes. De hele wereld
kan deze videofilmpjes dan bekijken. Hieronder staan screenshots uit Youtube-filmpjes die iets te maken
hebben met Overasselt.
Noteer van iedere afbeelding de titel van het filmpje.
Brandweer Overasselt: TS 08-3231 prio 1
kerkplein Malden HV voertuig letsel (Ops hv:
Middel)(Demo)

Slipjacht 2014 te Overasselt en Heumen (HD)

Classic TT @ Overasselt 2011

Super toffe cadeutjes - enzoknol vlog #1027
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Vraag 6.9

Cars in Hollywood

Er zijn veel films gemaakt waarin bijzondere auto’s voorkomen.
Uit welke films komen onderstaande auto’s?
Noteer de titel in onderstaande antwoordbalk.

1.

2.

3.

4.

5.

1. Smokey and the bandit
2. Cobra
3. The league of extraordinary gentlemen
4. Wayne’s  world
5. Gone in sixty seconds
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Vraag 6.10

Overasselt in beeld

Vorig jaar was de organisatie van de Overasseltse Kwis op televisie te zien bij het programma ‘Kun je
het al zien’ van Paul de Leeuw. Ook dit jaar waren er verscheidene (ex)inwoners uit Overasselt op de
beeldbuis te bewonderen. Je ziet hier vijf televisiefragmenten uit 2016 waarop een (ex)inwoner uit
Overasselt te zien is.
Noteer de voor- en achternamen en het programma van deze (ex)inwoners van Overasselt waarin zij
te zien waren.  
Naam: Piet Marechal
Programma: Gelderland vandaag

Naam: Alfons Sanders
Programma: Koffietijd

Naam: Harrie Joosten
Programma: Wagen vol verhalen

Naam: Roy van der Burgt
Programma: Doe maar duurzaam

Naam: Aafke Romeijn
Programma: De wereld draait door
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Vraag 7.1

Vrouwenbladen

We kennen ze allemaal wel, tijdschriften speciaal voor vrouwen. Deze bladen staan boordevol met
artikelen over o.a. relaties, mode, opvoeding, recepten en seks. Ondanks dat het vrouwentijdschriften zijn, worden ze ook veelvuldig door mannen gelezen. Je ziet hier afbeeldingen van een deel
van het logo/titel van vrouwentijdschriften die verschijnen in Nederland.
Noteer per afbeelding de titel van het tijdschrift.

1.

2.

3.

4.

1. Happinez

3. Elegance

2. Libelle

4. Vriendin

Vraag 7.2

Stoppen

Stoppen is een handwerktechniek om met naald en
draad gaten in een breiwerk of weefsel te
herstellen. Het stoppen van sokken is een absoluut
vrouwending, of generaliseren we nu een
beetje? Hoe dan ook, het is de bedoeling dat de
kapotte sok die in de enveloppe te vinden is, wordt
gestopt. Of dit nu door een man of vrouw gebeurt
maakt ons niks uit. De gestopte sok dient samen
met het vragenboek te worden ingeleverd.
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Vraag 7.3

Feestelijk jurkje

Wat is er mooier dan een vrouw in mooie jurk? Waarschijnlijk een mooie vrouw in een mooie jurk!
Op welk event werden onderstaande jurken gedragen?   

Event: The oscars / Academy Awards

Geef tevens aan wie op dat event de desbetreffende jurk droeg.
Noteer de voor- en achternamen.

1.

2.

3.

1. Cameron Diaz

3. Saoirse Ronan

2. Portia de Rossi

4. Jennifer Lopez

Vraag 7.4

4.

Steekje los

Insteken, omslaan, doorhalen en af laten glijden.
Noteer welk breisteek gebruikt is bij onderstaande truien.

Diamantsteek

Dubbele Gerstekorrel

Ribbelsteek /
Patentsteek

Vlechtsteek
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Vraag 7.5

Karikatuur

In ons dorp wonen hele knappe, slimme en lieve vrouwen. Van vier van deze vrouwen heeft onze
cartoonist een karikatuur gemaakt.
Noteer de voor- en achternamen van deze vrouwen.

Marianne Clemens

Anita Rossen - Angenendt

Jolanda van dijk - Nicolasen

Bennie van Langen - Duijghuisen
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Vraag 7.6

Ontspanning na arbeid

Als je denkt aan een echte vrouwensport in ons dorp, dan denk je natuurlijk aan korfbal. Door de
jaren heen hebben de dames van O.N.A. een aantal geweldige sportieve prestaties neergezet. Van
deze prestaties zijn enkele beelden bewaard gebleven. Deze beelden staan op de usb-stick die je bij
het kwisboek hebt gekregen. De onderstaande vragen gaan over deze beelden.
In het begin van het filmpje is te zien dat er een toernooi wordt gehouden. Beschrijf zo nauwkeurig
mogelijk op welke locatie in Overasselt dit toernooi plaats vond.
Kermisterrein
Kermisterrein / dorpsplein
In het filmpje zien we een stoet door het dorp. Ter ere van welke gelegenheid werd deze stoet
gehouden?
Landskampioenschap
Landskampioenschap
In welk jaar werd deze stoet gehouden?
1965

1965

In het filmpje is te zien dat er een toespraak gehouden
wordt. Noteer de voor-en achternaam van de spreker.
Pastoor Gerardus van Hout
Vraag 7.7

De vrouw van

De vrouwen op deze foto zijn de wederhelft van bekende Nederlanders. Noteer de voor- en
achternamen van de bekende personen waar zij een relatie mee hebben.
1.

2.

3.

4.

1. Simon Keizer

4. Peter Beense

2. Ali B (ouali)

5. Claudia de Breij

5.

3. Andre Hazes jr.
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Vraag 7.8

Man in vrouwenkleren

Mannen willen graag ervaren hoe het is om vrouwenkleding te dragen. Herken je de onderstaande
mannen die verkleed zijn als vrouw?
Noteer de voor- en achternamen van deze mannen

1.

3.

2.

1. Iddo Welles

3. Mark Engelaar

2. Roel van Eeuwijk

4. Jan Gerrits

Vraag 7.9

4.

Decolleté

Sommige bekende Nederlandse vrouwen zijn maar wat trots op hun boezem en pronken er graag
mee. Op de afbeeldingen zie je de decolletés van vijf bekende Nederlandse vrouwen.
Noteer hun voor- en achternamen.

1. Tatjana Simic
1.

3.

2. Trijntje Oosterhuis
3. Patty Brard
4. Sylvie Meis
5. Melisa Schaufeli / van der Meijde

2.

4.

5.
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Vraag 7.10

Hoge nood

Waar in Overasselt zijn deze dames-wc’s te vinden?

Restaurant St. Walrick

Buurderij de Lage Hof

Passelêgt

Café de Zon
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Categorie 8: De wereld rond

Vraag 8.1

Bruine borden

We komen ze tegen als we over de Nederlandse snelwegen rijden, de bruine borden die de mooiste
plekjes van Nederland aangeven.
Welke teksten ontbreken er op de bruine borden op de afbeeldingen.
1. Groene hart

1.

2. Het groene woud
3. Oosterschelde
4. De Biesbosch
5. De Hondsrug
2.

3.

4.

5.
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Vraag 8.2

Volkslied

Op de usb-stick staan vijf fragmenten van volksliederen.
Noteer per fragment van welk land je een deel van het volkslied hoort.
1. Finland

2. Australië

3. België

4. Frankrijk

5. Rusland
Vraag 8.3

Geëmigreerd

Op de foto’s zien we ex-inwoners van ons mooie dorp die momenteel in het buitenland wonen.
Noteer de voor- en achternamen van deze emigranten.

1.

2.

3.

4.

1. Bart van Hezewijk

4. Jan van Haren

2. Monique Thonen

5. Edwin Janssen

5.

3. Pleun van Lanen
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Vraag 8.4

Record

Welk wereldrecord heeft deze man op zijn naam staan?

In 11 dagen de wereld rond in een luchtballon

Vraag 8.5

Klederdracht

Ieder land heeft z’n eigen klederdracht die vaak per streek, dorp of stad verschillend is.
Noteer uit welk land de klederdracht op de afbeeldingen afkomstig is.

1.

2.

3.

4.

1. Italië

4. Noorwegen

2. Vietnam

5. Denemarken

5.

3. Hongarije
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Vraag 8.6

Over de kop

We hebben allemaal weleens, met het hart in de keel en kriebels in de buik, in een achtbaan
gezeten.
Koppel de achtbanen op de afbeeldingen aan de vlaggen van het land waar ze zich bevinden.

2.

1.

3.

4.

5.

1. Letter: A
2. Letter: C

A.

B.

3. Letter: D
C.
4. Letter: B
5. Letter: E

D.

E.
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Vraag 8.7

Categorieën van de Overasseltse Kwis

De organisatie van de Overasseltse Kwis heeft in de aanloop naar de kwisavond, de categorieën die
zich in deze kwis bevinden via Facebook bekend gemaakt. De foto’s die we hiervoor gebruikt hebben
zijn in verschillende landen gemaakt.
Geef per categorie aan in welk land de foto gemaakt is.
De categorie ‘De geheime opdracht’ krijgen jullie cadeau. Op deze foto zien we de luchthaven Schiphol,
de foto is dus gemaakt in Nederland.

Categorie Sport:
Spanje

Categorie Vrouwendingen:
Seychellen

Categorie Kom er maar eens op:
Duitsland

Categorie De wereld rond:
China

Categorie Vroeger:
Engeland

Categorie De buren:
België

Categorie Oranje:
Aruba

Categorie Er op uit:
Bulgarije

Categorie Entertainment:
Amerika

Categorie 2016:
Frankrijk
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Vraag 8.8
Zoek de link
Hieronder worden vier plaatsen in Nederland omschreven. Er bestaat een link met deze plaatsen en
de afbeeldingen.
Koppel elke plaats aan een afbeelding door een cijfer (1 t/m 4) in de afbeeldingen te zetten.
Schrijf in de antwoordbalk op welke wijze deze plaatsen een link hebben met de afbeeldingen.
1.Deze plaats in Gelderland telt zo’n 56.000 inwoners en ongeveer 3.000.000 kippen.
2. In dit Friese plaatsje aan zee vecht een engel met een draak.
3. In deze stad waar adelaars voetballen is de koek nooit op.
4. Dit dorp in de gemeente Heumen telt ongeveer 11.500 inwoners.

4
3

2

1

Link:
Alle plaatsen (Barneveld, Harlingen, Deventer, en Malden) liggen ook in de USA.
De afbeeldingen zijn de staten waarin deze plaatsen liggen.
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Vraag 8.9

Kerstmarkt

Over een week is het weer Kerstmis. Je kunt nog snel even wat inkopen doen op een kerstmarkt.
Bijvoorbeeld de kerstmarkt in Overasselt of elders in de wereld.
In welke plaats bevinden zich de kerstmarkten op de afbeeldingen?

Dublin

Maastricht

Praag

Strassbourg
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Vraag 8.10

Vakantiefoto’s

Morphie is op vakantie geweest en heeft deze verschillende plaatsen in Europa bezocht. Van de
bezienswaardigheden en trekpleisters in plaatsen heeft Morphie een foto gemaakt. Hij is echter niet
zo handig geweest met zijn telefoon en heeft de selfie-stand gebruikt. Dit zien we terug op de foto’s.
Welke Europese bezienswaardigheden had Morphie eigenlijk willen fotograferen?

Buurderij / museum
de Lage hof

Toren van Pisa

Sagrada Familia

Arc de Thriompfe

Manneke pis
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Vraag 9.1

Rechterburen

Wie kent zijn buren niet? Hieronder staan afbeeldingen van woningen in Overasselt. Wij zijn niet op
zoek naar het huisnummer van het betreffende huis, maar van de rechterburen als je met de neus
vanaf de straat naar de woning staat.
Noteer het huisnummer van de rechter buurman en tel het totaal op.
1. 22
2. 7

Totaal:

66

3. 34
4. 3A

1.

3.

2.
Vraag 9.2

4.

Gesloopt

Wat heeft er op de plek die je op de foto
ziet in een ver verleden gestaan?
Kasteel Buren / huis Buren
En wanneer is het gesloopt?
1804
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Vraag 9.3

Wat een geblaf

Sommige mensen irriteren zich mateloos aan de hond van de buren. Anderen vinden deze honden
erg schattig. Eén ding hebben deze honden gemeen, ze worden allemaal uitgelaten in ons dorp,
zoals ook de honden op de afbeeldingen.
Noteer van deze honden de roepnaam waar ze naar luisteren als ze door hun baas of bazin worden
geroepen.

Brent
Vraag 9.4

Joep

Vaya

Bo

Serie

Je ziet hier drie personen die allemaal in dezelfde tv-serie te hebben gespeeld.
In welke serie hebben zij alle drie gespeeld?
Noteer de voor- en achternaam van het personage dat hij of zij in deze tv-serie speelde.
Naam serie:
Neighbours
1. Kenny Larkin

2.

2. Charlene Edna ‘Lenny’ Robinson / Mitchell
3. Elizabeth ‘Beth’ Brennan / Willis

1.

3.
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Vraag 9.5

Zoekplaatje

Welke persoon wordt verbeeld door de afbeeldingen?

Willem Alexander van Buuren

Vraag 9.6

Pieterburen

Bij zeehondencrèche Pieterburen worden jaarlijks veel zeehonden en soortgelijke zoogdieren
opgevangen. Hieronder zie je 4 soorten zeehonden.
Noteer de naam van deze soort zeehonden.
4.
2.
3.

1.

1. Zeeluipaard

3. Zwarte zeehond / Phocavitulina

2. Bandrob

4. Klapmuts

Eén zeehond heeft een zeldzame aandoening.
Hoe wordt deze aandoening genoemd?

Aandoening:

Melanisme
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Vraag 9.7

Artiest

Wij zoeken de naam van een artiest die per dag meer inkomsten heeft dan de meeste inwoners van
Nederland per jaar. Zijn of haar muziek is in een bekende game te horen en te koppelen aan de
spelkarakters. Daarnaast heeft hij of zij een link met Lost Frequencies.
Noteer zijn of haar voor- en achternaam.

Armin van Buuren

Vraag 9.8

Buurdorp

In onze nabije buurdorpen staan diverse bezienswaardigheden. Hieronder staan vijf
bezienswaardigheden die in onze buurdorpen zijn te zien.
Noteer in welk dorpen deze bezienswaardigheden zijn te zien.

1.

2.

3.

4.

1. Nederasselt

4. Gassel

2. Heumen

5. Escharen

5.

3. Wijchen
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Vraag 9.9

Buurman & Buurman

Het is altijd lachen met Buurman & Buurman. Ze klussen heel wat af en niet zelden gaat dat
helemaal mis. In een filmpje waarin ze een tafel van wieltjes voorzien, zien ze in een folder dat ze
een enorme korting kunnen krijgen op deze wieltjes.
Hoeveel procent is deze korting?

40 %

In het zelfde filmpje is te zien dat er een schilderij boven de bank hangt.
Wat is er afgebeeld op dit schilderij?

Vraag 9.10

Locomotief / Trein

Met elkaar gemeen

Onderstaande inwoners van Overasselt en onze buurdorpen Heumen en Nederasselt hebben iets
unieks met elkaar gemeen, wat ongeveer 99% van de andere inwoners uit onze gemeente niet met
elkaar gemeen hebben.
Wat hebben deze drie inwoners met elkaar gemeen?

Bewoners voormalig (Rabo)bank(gebouw)
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Vraag 10.1

Wees op tijd!

In de reclamezuil van tankstation Derks bevindt zich een
klok. Maak een foto van deze klok wanneer deze 22.55
aangeeft. Let op: De organisatie moet duidelijk kunnen zien
dat het om de klok in de reclamezuil gaat, dus zorg dat een
stukje van deze zuil op deze foto staat.
Zet de foto onder de naam “Klok” op de usb-stick die je bij
het kwisboek hebt ontvangen.

Vraag 10.2

Hardlopen

Hardlopen is tegenwoordig een hype. Op de afbeelding is een route te zien die door een hardloper
is afgelegd.
Hoeveel meter heeft deze hardloper totaal afgelegd?

3310 Meter
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Vraag 10.3

Flyers (vervallen)

Op diverse plekken in het dorp hangen de flyers van de
Overasseltse Kwis. Op vier flyers staat in het midden een
blauwe letter. De letters op de flyers vormen samen één
woord.
Noteer dit woord in de antwoordbalk.

KNAP

Mogelijke locaties zijn:
Pinautomaat, cafetaria De Bonte Koe, tankstation Derks,
het Verenigingsgebouw, De Zon, de bushalte,
versmarkt van Summeren, tandartspraktijk Overasselt,
keurslager Hermanussen, Merapi,
Huisartsenpraktijk Overasselt, Wagenberg 2-Wielers,
H. Antonius Abt kerk, Fysio Overasselt,
Drogisterij Van Langen en Ruiter & co.
Vraag 10.4

Koekoek

Dit plantsoentje in Overasselt hangt vol met vogelhuisjes!
Hoeveel vogelhuisjes hangen er totaal in de bomen in dit plantsoentje?

5
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Vraag 10.5

Paddestoelen
In Overasselt en omgeving kan je prima fietsen.
Als je in de omgeving van Overasselt fietst, kom je
deze paddenstoelen tegen.
Tel van deze twee paddenstoelen de
kilometers van alle zijdes bij elkaar op en noteer
het aantal.

41,8 + 50,2 = 92,0 KM

Vraag 10.6

Boodschap

Sommige mensen willen door middel van een zelf gemaakt bordje, anderen waarschuwen of
iemand iets duidelijk maken. Onderstaande bordjes hangen in Overasselt, maar er is een stuk tekst
weggehaald.
Welke tekst is er weggehaald?

1.

2.

3.

1. Wagenberg
2. Draaicirkel
3. Honden
4. 24 uur online

4.
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Vraag 10.7

Overasselt in magnoliasferen

In het voorjaar staan magnolia’s in bloei. Deze zijn dan sprookjesachtig mooi en verfraaien menige
tuin. Op de foto’s staan vier magnolia’s in bloei.
Noteer op welk adres (straat en huisnummer) deze magnolia’s staan.

Molenkuil 3

Molenkuil 12

Zilverbergweg 79

Koningin Wilhelminastraat 27
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Vraag 10.8

Paardje verzorgen (vervallen)

Elleke zeurt al tijden bij haar ouders om een paard. Haar ouders geven eindelijk toe en willen onder
één voorwaarde een paard voor dochterlief kopen: Elleke moet de stalling voor haar paard zelf
betalen. Om dit voor elkaar te krijgen, gaat Elleke op zoek naar goedkope stalling en gaat ze klusjes
doen om zo wat geld te verdienen om de kosten van de stalling te drukken. Ze fietst het dorp rond
en ziet onderstaande borden langs de weg en besluit het volgende te doen:
-    

Elleke fietst langs dit bord (bord 1) en besluit hier het paard in de wei te laten lopen voor 24
uur per dag.
-           De mest die haar paard produceert vangt zij op en stopt ze in zakken. Elke maand kan Elleke
vier zakken vullen. Elleke vraagt per zak een bedrag  dat gelijk is aan het bedrag dat Linneke
Brattinga voor haar stalmest op basis van vlas vraagt (bord 2). Elleke verkoopt de zakken per
stuk.
-           Daarnaast koopt zij, op het adres waar bord 3 staat, per maand 20 zakken haardhout. Zij
verkoopt deze aan haar familieleden voor 5 euro per zak.
Wat kost de maandelijkse stalling voor Elleke, rekening houdend met de klusjes dit ze hiervoor
uitvoert?

54 Euro

1.

2.

3.
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Categorie 10: Er op uit

Vraag 10.9

Even uitrusten

In ons dorp heb je vele plekjes waar je even tot rust kunt komen na een lange wandeling.
Hieronder zie je vijf bankjes waar je tot rust kunt komen.
Noteer de straat waar het bankje het dichtst bij staat.

P. van Kuppeveldstraat

Schoonenburgseweg
Beatrixstraat

Zilverbergweg

Vraag 10.10

Sleeburgsestraat

Huisnummer 3

Omdat het de 3e editie van de Overasseltse Kwis is, gaan we op zoek naar huisnummer 3. Op de
afbeeldingen zie je de huisnummers en een deel van de woning.
Noteer per afbeelding in welke straat deze woning staat.

Ewijkseweg

Molenkuil

Sleeburgsestraat

Worsumseweg

Zesakkerlaan
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Categorie 11: 2016

Vraag 11.1

Piet

Op 13 november was in Overasselt de intocht van Sinterklaas. De goedheiligman werd vergezeld
door een aantal pieten.
Noteer de voor- en achternamen van de pieten op de foto’s.

1.

2.

3.

1. Noor Jansen

3. Carli Zegers

2. Teun Sanders

4. Twan Gijsbers

Vraag  11.2

4.

Jodelahiti!

Wie dit jaar een beetje heeft opgelet, heeft dit bord ergens aan een gevel zien hangen.
Wie wordt hier met enige ironie verwelkomt?

Robbie Theunissen
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Categorie 11: 2016

Vraag 11.3

Pokémon

Het vangen van Pokémons was de rage van 2016. Heel Nederland stond op zijn kop en duizenden
mensen, jong en oud, haalden levensgevaarlijke capriolen uit om de Pokémons te vangen.
Hieronder zie je vijf silhouetten van Pokémons.
Noteer de namen van deze Pokémons in de antwoordbalken.
Bunnelby
Abomasnow

Swampert
Sylveon

Scrafty
Vraag  11.4

Bed

In welke plaats zou volgens de kenners de echte houten versie van dit bed zich moeten bevinden?

Boxmeer
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Categorie 11: 2016

Vraag 11.5

Bijzonder!

Deze koe en jongen zijn afgelopen jaar in het nieuws gekomen omdat zij een bijzondere prestatie
hebben verricht.
Noteer de namen van de koe en de jongen.
Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk wat zij hebben gepresteerd.

Naam jongen: Mats Valk

Prestatie: Wereldrecord rubiks kubus

Naam koe: Big Boukje

Prestatie: Meer dan 200.000 liter melk gegeven
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Categorie 11: 2016

Vraag 11.6

Nat pak

Op 1 januari 2016 werd de 2e editie van de Overasseltse nieuwjaarsduik aan de Maas gehouden.
Hoeveel deelnemers maakte direct na het startsein de duik?
17

Vraag  11.7

Sapperdeflap

In oktober 2016 maakten diverse plaatsen in Nederland kennis met een uit Amerika overgewaaide
rage, de killerclown. Deze clowns hadden als doel om mensen en kinderen de stuipen op het lijf te
jagen. De clowns die we zo nu en dan in Overasselt tegenkomen zijn een stuk vrolijker!
Noteer de voor- en achternamen van de Overasseltse clowns op de afbeeldingen.
2.

1.

3.

1. Vincent Thelosen
2. Alex van der Burgt
3. Dick Klabbers
4. Theo Fleuren
4.
Overasseltse Kwis 2016 | 60

Categorie 11: 2016

Vraag 11.8

Overleden

Wat zijn de voor- en achternamen van onderstaande beroemdheden die overleden in 2016?

1.

2.

3.

4.

5.

1. Nancy Reagan

4. Kigeli V Ndahindurwa

2. Phra Chaoyuhua Bhumibol Adulyadej

5. Mieke Telkamp

3. David Bowie
Vraag  11.9

Vreemde wezens

Noteer de voornaam van de maker van de tekening (rechts) op de afbeelding.

Dom
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Categorie 11: 2016

Vraag 11.10

Mannequin challenge

In de laatste maanden van 2016 werd de mannequin challenge een enorme rage. Maak een filmpje
van je team terwijl zij de mannequin challenge doen. De lengte van het filmpje moet ongeveer 15
seconden zijn. Zorg ervoor dat de naam van je team in het filmpje te zien is. Zet het filmpje op de
bijgeleverde USB-stick in het mapje “vraag 11.10 Mannequin challenge”.
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Sponsoren bedankt!

We zien jullie

14 januari 2017
bij de

prijsuitreiking!

www.overasseltsekwis.nl
@OverasseltKwis

Overasseltse Kwis

