Wie zijn de

Knapste koppen
Overasselt?
van

16 december 2017

Teamnaam:

wij zetten de joker in op de categorie:

?

OVERASSELTSE
KWIS

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 staat, letten wij zeer scherp op de spelling.
Fout gespeld = antwoord fout.
•
Noteer wanneer niet anders is gevraagd, de Nederlandse benaming.
Puntentelling
De Overasseltse Kwis bestaat uit 11 categorieën. Per categorie zijn er 100 punten te verdienen.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Categorie
Geheime opdracht
Misdaad
Politiek
Oorlog
Topprestaties
Weer en verkeer
Kids
2017
Boerenleven
Breinbrekers
Wie is het?

Aantal vragen
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50

Maximaal aantal punten
100
100
100 (+ extra punten vraag 3.10)
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
Er is dit jaar geen wegstreepcategorie. Er kan dus geen categorie 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.
Geheime opdracht
Categorie 1 is de geheime opdracht. Van ieder team komt er één teamlid naar het verkiezingsbord op het
dorpsplein. Deze deelnemer wordt verzocht om 21.00 uur aanwezig te zijn, een stropdas te dragen, een
kussentje en een pen bij zich te hebben. De duur van de geheime opdracht is ongeveer één uur.
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Inleiding
Benodigdheden
In de enveloppe vind je naast het kwisboek een usb-stick, stembiljet en vier zakjes met poeder. Deze items
heb je nodig bij enkele vragen. Zorg dat de USB-stick (m.u.v. het stembiljet) weer in de enveloppe wordt
ingeleverd.
Op pad
Er zijn verschillende vragen verdeeld over de
categorieën 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 en de USB-stick dienen in de
enveloppe te 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.
Dit jaar kon men meerdere kwisboeken per
team bestellen. Let op: Er wordt maar één
kwisboek per team beoordeeld, dus lever de
juiste in! Wanneer er dubbele pagina’s worden
ingeleverd, telt de slechtst gemaakte pagina.
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 13 januari 2018 vindt de prijsuitreiking van de Overasseltse Kwis 2017 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.
Wij wensen u veel plezier en succes met de Kwis!
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Categorie 1: Geheime opdracht
Geheime opdracht

Eén teamlid komt om 21.00 uur naar het verkiezingsbord op het dorpsplein in Overasselt.
Dit teamlid:
-

Draagt verplicht een stropdas en neemt een kussentje mee.

-

Is in het bezit van een pen.

-

Heeft geen telefoon of andere communicatiemiddelen bij zich.

-

Komt zo veel mogelijk lopend of op de fiets.
Kunt u niet anders dan met de auto komen,
parkeer deze dan bij het verenigingsgebouw.

-

Verzamelt zich bij het verkiezingsbord.

-

Komt op tijd! Laatkomers worden uitgesloten voor de geheime opdracht!

-

Is na ongeveer een uur weer klaar.

Tip: Stuur iemand met een verziende blik!
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Categorie 2: Misdaad

Vraag 2.1

Boeven op de buis

1.

2.

3.

4.

5.

1. Sardonis
In veel films en tv-series nemen de goeden het op
tegen de slechteriken.

2. B100

Noteer de namen van bovenstaande beruchte
boevenpersonages.

3. Jaws/Zbigniew Krycsiwiki
4. Harry Lime
5. Hannibal Lecter

Vraag 2.2

Uitvinder

Noteer welke misdadige uitvinding deze man
heeft gedaan.

AK / AK 47  Kalasjnikov

Overasseltse Kwis 2017 | 5

Categorie 2: Misdaad

Vraag 2.3

Losgeld

Heineken ontvoerders Willem Holleeder en Cor van
Hout vluchtten in 1983 hals over kop naar Parijs. Daar
namen zij hun intrek in een ruim en luxe appartement.
Net voor hun arrestatie in 1984 verstopte Cor van Hout
een klein deel van het losgeld, zo’n half miljoen
gulden, op een opmerkelijke plaats in dit appartement.
Helaas voor de ontvoerders werd dit geld al snel door
de politie gevonden.
Noteer waar Cor van Hout dit deel van het losgeld in
verstopte.
In een piano

Vraag 2.4

Vals kreng!

Al eeuwenlang worden van objecten met enige waarde vervalsingen gemaakt. Een lucratieve hobby is
het vervalsen van schilderijen. Nietsvermoedende musea tellen er met gemak miljoenen voor neer. Een
Engelse schilder die van de kunstacademie werd gestuurd omdat hem een gebrek aan creativiteit werd
verweten, begon uit wraak schilderijen te vervalsen. Hij liet met opzet sporen na in deze schilderijen
zoals teksten als een soort bekentenis dat het doek een vervalsing was.
Noteer de voor- en achternaam van deze schilder/vervalser.
Tom Keating
Vraag 2.5

Cocaïne?

In de enveloppe vind je vier genummerde zakjes met daarin een wit poeder. Noteer de namen van deze
poeders. Het is ongevaarlijk om aan deze poeders te ruiken of ze te proeven.

1. Preipoeder

3. Maizena

2. Poedersuiker

4. Melkpoeder
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Categorie 2: Misdaad

Vraag 2.6

Zoutschuur

Hiernaast ziet u een krantenartikel
dat gaat over een misdaad die
gepleegd is in het altijd rustige
Overasselt. In dit krantenartikel is te
lezen dat de verdachte zich bovenop
een schuur bevond. Deze schuur is
inmiddels afgebroken, maar op de
plek waar deze schuur stond heeft de
organisatie van de Overasseltse Kwis
een geel bord met daarop een code
geplaatst. Noteer deze code.
HCl (formule zoutzuur)

Vraag 2.7

Planten

Geef per gewas aan of deze wel of niet gebruikt wordt voor het vervaardigen van drugs.

Ja

Vraag 2.8

Ja

Nee

Nee

Ik blijf het toch zeggen, hè!

We hebben hem allemaal weleens gezien, de (irritante) voorlichtingsspot van het ministerie van veiligheid
en justitie, waarin een pratende zwaailamp ons waarschuwt voor boeven en dievengespuis.
Noteer de voor- en achternaam van de persoon die zijn stem leent aan deze lamp.

Michiel Romeyn
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Categorie 2: Misdaad

Vraag 2.9

Smile

Noteer de voor- en achternamen van onderstaande beroemdheden
(artiestennaam rekenen we ook goed) die na hun arrestatie vrolijk naar het vogeltje moesten lachen.

Frank Sinatra     

Vraag 2.10

Jane Fonda         

Larry King

Jim Morrison    

Snoop dogg

Wat een bak

Als criminelen vast komen te zitten, kan dat o.a. zijn in een politiecel, huis van bewaring, penitentiaire
inrichting of tbs-kliniek. Voor het gemak noemen we al deze voorzieningen in deze vraag gevangenis.
Noteer in welke plaatsen deze gevangenissen staan.

2.
1. Brussel en st. Gilles

1.

2. Dublin
4.
3. Grave

4. Breda

3.
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Categorie 3: Politiek

Vraag 3.1

Politieke invloed

1.

2.

3.

4.

5.

1. Gert-Jan Segers
Nog nooit had je zoveel politieke invloed kunnen
hebben als bij de afgelopen verkiezingsstrijd. Door
een ludieke app kon je de lijsttrekkers van de
politieke partijen aandacht, kennis en eten geven.
Hierboven staan vijf lijsttrekkers van politieke
partijen.
Noteer de voor- en achternamen van deze
lijsttrekkers.

2. Jesse Klaver
3. Jan Roos
4. Emile Roemer
5. Ancilla van de Leest

Vraag 3.2

Een krabbeltje

Van welke locale politici (waarvan één is overleden) zijn de onderstaande handtekeningen?
Noteer de voor- en achternamen van deze politici.

Walraed baron van Hugenpoth tot Aerdt  

Marriet Mittendorf
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Categorie 3: Politiek

Vraag 3.3

Opening

Wat wordt hier door de burgemeester van de
gemeente Heumen geopend?

Museumwinkel
Vraag 3.4

Uitslag gemeenten

In de gemeente Heumen was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 een opkomstpercentage
van 86,6%.
Van welke twee gemeenten geven
Kamerverkiezingsuitslag 2017 deels weer?

Brielle

de

onderstaande

afbeeldingen

de

Tweede

Stein
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Categorie 3: Politiek

Vraag 3.5

Vrouwen aan de top

Trilce ontving het in 2014 en Elín kreeg het in 2016. Beiden werden hierdoor wereldnieuws.
Noteer wat deze meisjes ontvingen.

Vraag 3.6

Borstvoeding

Ambtswoningen

Overasselt is populair als woonplaats bij politici. Welke politici wonen of woonden er in de huizen
op de onderstaande afbeeldingen?
Noteer de voor- en achternamen van deze politici die hier gewoond hebben.

Gerard Broens en Jacques Gijsbers

Dorothe van Gorp-Zwiers

Frans Grimbergen

Paul Mengde
Overasseltse Kwis 2017 | 11

Categorie 3: Politiek

Vraag 3.7

Laat ze niet lachen

Op de USB stick staan vijf geluidsfragmenten waarbij bekende Nederlanders politici imiteren.
Welke politici worden op de geluidsfragmenten geïmiteerd?
Noteer de voor- en achternamen van de geïmiteerde politici.
1. Geert Wilders

3. Ivo Opstelten

2. Jan-Peter Balkenende

4. Joop den Uyl

5. Hans Alders

Vraag 3.8

Weetjes

Rusland en de Verenigde Staten hebben regelmatig een conflict. Wat is de kortste afstand tussen de
Verenigde Staten en Rusland afgerond op hele kilometers?
Noteer je antwoord in kilometers.
4 kilometer
Voor de Amerikaanse President verkiezingen zijn er voorverkiezingen om de kandidaat van een partij te
nomineren. Tijdens de voorverkiezingen was bij de Democraten Bernie Sanders de grootste tegenstander
van Hillary Clinton. Bij een aantal kiesdistricten was er een gelijkspel tussen Bernie Sanders en Hillary
Clinton.
Op welke manier werd de winnaar van het kiesdistrict bepaald?
Tossen/kop of munt
Noteer hoeveel dagen Willem Alexander op dit moment koning is.
1691
Begin dit jaar was er in België enige commotie omdat politici in het parlement gratis alcohol konden
verkrijgen. Deze maatregel werd jaren geleden ingevoerd door een Kamervoorzitter.
Noteer de voor- en achternaam van deze Kamervoorzitter.
Herman de Croo
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Categorie 3: Politiek

Vraag 3.9

Gemeente Overasselt

Tot 1884 vonden Openbare Raadsvergaderingen van de gemeente Overasselt plaats in een herberg.
Een nieuwe wet die in dat jaar inging zorgde ervoor dat Openbare Raadsvergaderingen niet meer in een
herberg mochten plaatsvinden.
Door welke (nieuwe) wet werd de bouw van het gemeentehuis in de gemeente Overasselt noodzakelijk?
Drankwet
Vraag 3.10

De Overasseltse Kwis verkiezing

Naast de tweede kamer verkiezingen zijn
er dit jaar ook de Overasseltse Kwis
verkiezingen. Het is de bedoeling dat je
een stem uitbrengt op een ander team dat
deelneemt aan de Overasseltse Kwis. Voor
elke stem die een team ontvangt krijgt dat
team één punt. Het is niet mogelijk om op
je eigen team te stemmen. Voor het
stemmen zelf verdien je als team 10
punten.
Mocht je als team de joker inzetten op de
categorie politiek, dan worden de punten
die je behaald hebt door het verkrijgen van
stemmen niet verdubbeld.
Je hebt precies één kwartier de tijd om je
stem uit te brengen in het stemlokaal in
het verenigingsgebouw gelegen aan de
Willem Alexanderstraat in Overasselt. Het
stemlokaal is geopend van 22.30 uur tot
22.45 uur. Kom op tijd want laatkomers
mogen geen stem meer uitbrengen.
Op het stembiljet dat je bij het Kwisboek
hebt ontvangen staat beschreven op welke
wijze je een stem moet uitbrengen op een
ander team. Komt allen stemmen!
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Categorie 4: Oorlog

Vraag 4.1

Zorg dat je er bij komt!

Al eeuwenlang heeft vrijwel elk land een zeemacht of marine die het land verdedigt vanaf het water.
Noteer de namen van de nationale en internationale marine fregatten.
2.

3.

4.

1. BNS Primula
2. CVH Hyuya
3. USS Zumwalt

1.

Vraag 4.2

4. HR.MS De Ruyter of De Tromp

Leuk bandje

De vier heren op deze foto vormen samen een popband wiens naam onlosmakelijk verbonden is met
één van de grootste oorlogen in de moderne geschiedenis.
Noteer de naam van deze popband.

Franz Ferdinand
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Categorie 4: Oorlog

Vraag 4.3

Eindelijk!

Een Amerikaanse militair nam in de Vietnamoorlog iets af van een Vietnamese krijgsgevangene en gaf
het na bijna vijftig jaar weer terug aan deze Vietnamese veteraan.
Zijn arm

Wat kreeg deze dolblije Vietnamees terug?
Vraag 4.4

Indiëgangers

Op 1 januari 1948 waren er zestien Overasseltse militairen gelegerd in Indië. Op de afbeeldingen
zie je vier van hen.
Noteer de voor- en achternamen van deze vier Overasseltse Indiëgangers.

Cor van der Groes

Jan Peters

Antoon Theunissen

Jan den Brok
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Categorie 4: Oorlog

Vraag 4.5

Graafse brug

Op de foto, die genomen is net na de
bevrijding van Grave in 1944
(2e wereldoorlog), zie je de John S.
Thompsonbrug over de Maas. Deze brug is
ook regelmatig te zien in een televisieserie
uit de jaren ’90 die draait om een lokaal
opererende verzetsgroep.
Noteer de naam van deze televisieserie.

De Partizanen
Vraag 4.6

Vredesmissie

Op de foto zien we vier personen die een directe of indirecte rol speelden in de oorlog in voormalig
Joegoslavië of de nasleep hiervan.
Noteer de voor- en achternamen van deze personen.

1.

1. Manja Blok
2. Joris Voorhoeve

2.

4.

3.

3. Hans Couzy
  4. Bert Bakker
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Categorie 4: Oorlog

Vraag 4.7

Wapens
Zoals ‘generaal’ Rinus Michels
al zei: ‘Voetbal is oorlog’! De
voetballer op de foto maakte het
wel heel bont door tijdens een
wedstrijd zijn tegenstander aan
te vallen met een niet alledaags
‘wapen’.
Noteer wat deze speler
gebruikte om zijn tegenstander
te belagen.
Naald

Vraag 4.8

Krijg nou wat

Dit monument ter nagedachtenis aan twee
krijgsheren is niet ver van Overasselt te
bewonderen.
Noteer in welke veldslag deze twee krijgsheren
sneuvelden en in welke plaats dit monument te
bewonderen is.

Veldslag: Slag om de Mookerheide
  Plaats: Heumen
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Categorie 4: Oorlog

Vraag 4.9

Protest
Helaas woeden er tijdens
het maken van deze kwis
verschillende oorlogen in
de wereld. Op de foto zien
we een menigte
protesteren tegen het
oorlogsgeweld in hun land.
Noteer de naam van dit
land.
Jemen   

Vraag 4.10

Wordcloud

Onderstaande woorden komen uit een geschreven stuk van een oorlogscrimineel.
Noteer de naam van de organisatie die deze man aan het licht heeft gebracht.
Invisible Children Inc
Noteer de naam van deze “operatie”.
Kony 2012
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Categorie 5: Topprestaties

Vraag 5.1

Topprestaties of tobprestaties?

Overasseltse Boys 3 heeft zowel in de zaterdagcompetitie als in de zondagcompetitie topprestaties
geleverd. Overasseltse Boys 3 Zaterdag behaalde na 140 tegendoelpunten eindelijk hun eerste punt.
Overasseltse Boys 3 Zondag werd kampioen! Hieronder staan een tiental stellingen die gaan over het
voetbalseizoen 2016/2017. Welke stellingen horen bij Overasseltse Boys Zaterdag 3 en welke bij
Overasseltse Boys Zondag 3?
Kruis per stelling het juiste team aan.
Zaterdag 3
Zondag 3
1. Bij dit team staat achterop het shirt : ‘uvraagtwijdekken.nl’
2. Dit team kreeg bekendheid door onder andere radio, kranten en facebook
3. Dit team speelde de één na laatste wedstrijd met negen tegen negen
4. Dit team speelde zijn laatste competitiewedstrijd op 14 mei 2017
5. Dit team speelde in de competitie tegen Woezik 3
6. Dit team speelde tegen DFS SV 4 gelijk
7. Dit team speelde tegen Woezik 11 gelijk
8. Dit team speelde dat seizoen in de reserve 6e klasse 03
9. Dit team speelde dat seizoen in de reserve 7e klasse 02
10. Dit team verloor met 4-0 uit tegen AWC 10

Vraag 5.2

And the winner is

Bij een topprestatie hoort een beker. Op welk evenement stond de afgebeelde persoon met de
beker in de handen?

PDC World Darts Championship

Overasseltse Kwis 2017 | 19

Categorie 5: Topprestaties

Vraag 5.3

Tijn heeft er lak aan!

Om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request, startte Tijn een nagellak-actie.
Van welke twee personen lakte Tijn als eerste de nagels voor deze actie en leverde tevens de
eerste twee euro op?
Noteer de voor- en achternamen van deze twee personen.

Tijn Kolsteren  

Gerrit Kolsteren

Vraag 5.4

Vrijwilliger van het jaar

Martien van de Groes werd op 10 januari 2017 benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2016 van de
Gemeente Heumen.
Wie was voor Martien van de Groes de laatste Overasseltse winnaar van deze titel?
Noteer de voor- en de achternaam van deze
persoon.

Jo Loeffen

Overasseltse Kwis 2017 | 20

Categorie 5: Topprestaties

Vraag 5.5

Hang de vlag maar uit
Ook dit jaar is er weer veel jeugd
uit Overasselt geslaagd voor hun
eindexamen op het voortgezet
onderwijs. Hieronder staan een
vijftal foto’s van huizen waar de
vlag uitgehangen mocht worden.
Noteer per foto de voor- en
achternaam van de dit jaar
geslaagde inwoner.

Roy Burgers

Dirk van Dam

Julian Theunissen

Wouter Nijhuis

Lara Voermans
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Categorie 5: Topprestaties

Vraag 5.6

Daar moet op gedronken worden

Deze piramide van maar liefst 50.166
champagneglazen is een nieuw
wereldrecord. De piramide is 7,5 meter
hoog en werd gebouwd door de
Nederlander Luuk Broos.
Noteer de naam van het gebouw waarin
deze piramide gebouwd is.

La Casa Encendida
Vraag 5.7

De bottleflip

Op de USB-stick vind je een filmpje waar de bottleflip uitgevoerd wordt.
Maak een filmpje van maximaal 30 seconden waar een teamlid ook de bottleflip uitvoert. Misschien
overbodige informatie, maar deze moet natuurlijk wel lukken. Zet dit filmpje op de USB-stick in het
mapje Bottleflip.

Vraag 5.8

Dit stellen we op prijs
De man hiernaast op de foto
(De Nederlander Dick) won in 2009 een
award.  De prijsuitreiking van deze award
was in New York.
Dicks dankwoord na het winnen van deze
award was op z’n minst opmerkelijk te
noemen.
Noteer het letterlijke dankwoord van Dick.

Erna, will you marry me?
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Categorie 5: Topprestaties

Vraag 5.9

Toppers

Hieronder staan vier shirts van vier toppers die in 2017 een Europese prijs wonnen. Van welke vier
toppers is het onderstaande rugnummer waarmee ze bij hun huidige club spelen?
Noteer de voor- en achternamen van deze toppers.

1.

2.

3.

4.

1. Lieke Martens

3. Daniëlle van de Donk

2. Anouk Dekker

4. Stefanie van der Gragt

Vraag 5.10

Safety first

Hieronder staan vijf afbeeldingen van gehelmde personen die een topprestatie hebben geleverd.
Noteer de voor- en achternamen van de personen.

1.

2.

3.

4.

1. André Kuipers

3. Martin Garrix

2. Tom Dumoulin

4. Jessica Leenders

5.

5. Chantal Blaak
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Categorie 6: Weer en Verkeer

Vraag 6.1

Fiets er eens uit

In Nederland is de fiets een populair vervoersmiddel. Er zijn niet voor
niets in ons land talloze fietsroutes uitgezet. Op de afbeelding staat
zo’n route-aanduiding.
Noteer in welke plaats en straat deze route-aanduiding staat.

Plaats: Linden
Straat: Oostermeerweg

Vraag 6.2

Liefdesverklaring

Lieverd,
Al jaren was je me trouw. Waarom heb je me halverwege dit jaar verlaten? Jij was voor mij de
rots in de branding! Zat het mij weer tegen, ik kon altijd bij je terecht. Waar ik ook was! Als ik
je nodig had liep ik meteen naar je toe en je hielp me. Je zorgde anders wel dat ik terecht kon
bij de juiste persoon die me wel kon helpen. Waarom lieverd? Je hield toch ook van mij? Als jij
mij zag had je de kleur van wel duizend zonnestralen! Ik heb je zelfs vergeven dat door die jaren
heen bleek, dat ik niet de enige voor jou was! Het maakte mij niet uit want als ik dicht tegen je
aan stond en ik woordjes tegen je zei, was ik op dat moment de enige. Niemand die daar
tussenkwam! Waarom nou! Omdat ik teveel op mijn mobiel keek? Waarom? Ik heb nog zoveel
vragen! Ik kan het nog steeds niet beseffen, maar weet dat je nooit meer terugkomt. Vaarwel
lieverd!!!!
Noteer voor wie of wat deze liefdesverklaring bedoeld is.
De praatpaal of ANWB paal
Vraag 6.3

Huisnummers

Heden ten dage hebben bijna alle gebouwen in ons land een huisnummer.
De geschiedenis leert ons dat de stad Parijs in 1805 als eerste alle huizen een nummer gaf. In
Nederland gebeurde dit pas rond 1875. Ook op de Plattegraaf hebben alle huizen een
huisnummer.
Noteer het getal dat je krijgt wanneer je alle huisnummers van de Plattegraaf bij elkaar optelt.

214
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Categorie 6: Weer en Verkeer

Vraag 6.4

Tropenrooster
Afgelopen zomer was het
weer lekker zwemweer. In
de Volkskrant verscheen
deze foto met daarop een
zelfgebouwd zwembad. Dit
zwembad stond in ons
mooie dorp.
Noteer de straat waarin dit
zwembad te vinden was.  
Gaasselsedam

Vraag 6.5

Natte voeten

“Ik woon daar zelf achter die dijk en ik zou de eerste zijn, die van, een doorbraak te lijden zou
hebben; ik zou zo niet spreken, als ik enig gevaar vermoedde of dacht, dat de dijk niet veilig zou
zijn. Maar ik ga achter die dijk nog rustig liggen slapen”.
Tien dagen later, Oudejaarsdag ‘s morgens , brak de dijk door.
Noteer de voor- en achternaam van de persoon die bovenstaande woorden sprak.

Johannes (Jan) (Silvester) Festen
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Categorie 6: Weer en Verkeer

Vraag 6.6

Over de brug

Morphy heeft tijdens zijn vakantie een rondje door Nederland gereden en heeft bijgaande
foto’s gemaakt.
Op welke snelweg bevindt Morphy zich?
Noteer de naam (nummer) van de snelweg.

A2

A50

A1

A50
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Vraag 6.7

Rijbewijs

Noteer welke rijbewijzen je volgens de huidige wetgeving moet behalen om onderstaande
voertuigen te besturen.

Voertuig is in het bezit van een persoon van 16 jaar

Rijbewijs AM

Rijbewijs B

Voertuig is zwaarder dan 3500 kg

Rijbewijs C1 of C

Geschikt voor max. 9 personen

Voertuig is in het bezit van een persoon van 18 jaar .125 CC

Rijbewijs B

Rijbewijs A1
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Vraag 6.8

Weersvoorspelling

Dagelijks kijken en luisteren miljoenen mensen naar één
van de vele weersvoorspellingen die worden uitgezonden
op de televisie. Op de usb-stick staan vijf
geluidsfragmenten van weerberichten.
Noteer bij ieder geluidsfragment de voor- en achternaam
van de weerman of weervrouw.

1. Jennifer Faber
2. Helga van Leur
3. Amara Onwuka
4. Piet Paulusma
5. Harry Otten

Vraag 6.9

Natte voeten 2.0

Ga op zoek naar dit blauwe bord en lees de tekst.
Noteer de diepte van het gat dat werd geslagen.

40 meter
Vraag 6.10

Filenieuws

In Nederland was de langstdurende
file op 25 november 2015. Sommige
automobilisten stonden maar liefst 12
uur stil. Op de afbeelding zien we een
file die het Nederlands record
ruimschoots heeft overtroffen. In
2010 was deze file eindelijk  
‘opgelost’.
Noteer in welk land deze file stond.

België
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Vraag 7.1

Game over

Deze spelcomputer die een aantal jaren geleden gelanceerd werd, had een hype moeten worden.
Tot teleurstelling van de makers werd het dat niet. Op zich best vreemd omdat deze spelcomputer
speciaal ontwikkeld was om kinderen actief te laten bewegen en ook het samenspelen te bevorderen.
Het aanbod van spellen was zeer gevarieerd. Van verstop- en renspelletjes tot quizzen tot reken- en
topografiespellen. Toch won deze spelcomputer het niet van bijvoorbeeld de Nintendo Wii.
Noteer de naam van deze spelcomputer.  
Vraag 7.2

Swinxs

Buitenspelen

Maak een foto van een teamlid
op of bij dit speeltoestel.
Plaats deze foto op de
meegeleverde usb-stick in de
map speeltoestel.

Vraag 7.3

OJO

De Overasselt Jongeren Organisatie (OJO) organiseert elke jaar weer een leuke vakantieweek voor de
Overasseltse kids. Dit jaar met als thema de ruimte. De kleuters die deelnamen aan de kleuter-OJO
werden onderverdeeld in groepjes. Elke groepje had een, aan het thema gerelateerde, naam.
Hieronder staan tien namen, waarvan één naam géén naam was van een groepje.
Noteer deze naam.

Raketjes

Marsvrouwtjes

Maantjes

Marsmannetjes

Zonnetjes

Sterretjes

Milkyways

Melkwegmeisjes

Strijders van Mars

Maantjes

Batmans
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Vraag 7.4

Op een onbewoond eiland

Kinderen voor Kinderen brengen ieder jaar een nieuw album uit. Als je onderstaande woorden uit
de songteksten of titels van deze liedjes van Kinderen voor Kinderen hebt gevonden, vormen deze
samen een vraag.
Noteer deze vraag.
1 Album 18, lied 10, het 21ste woord van de songtekst
2 Album 1, lied 4, in de songtekst het 2de woord in de 3de samenzang tussen zangeres en koor
4 Album 10, lied 5 , het eerste woord van de titel van dit lied zangeres en koor
5 Album 13, lied 5, de solist kan maar één ding, wat kan hij?
6 Album 24, lied 12, het woord voor het woord baal
7 Album 5, liedje 16, welk woord komt 14 keer voor in de songtekst
8 Album 3, lied 2,  het woord na kwaal
9  Album 29, liedje 5, welke personen in dit lied hebben er ziektes
10 Album 23, lied 11, woord 105 van de songtekst
11 Album 9, lied 5, het 2de woord in 13de zin van de songtekst
12  Album 28, lied 8, het tegengestelde van het laatste woord van regel 5
13 Album 25, lied 17, hoe lang moet de jongen razen? zangeres en koor
14 Album 30, lied 2, het derde woord van de titel
15 Album 35, lied 5, het twaalfde woord van het refrein
16 Album 10, lied 4, de verleden tijd van het eerste woord van het refrein
17 Album 34, lied , voordat het refrein voor de tweede keer wordt gezongen zingt een soliste, welk
woord zingt ze voordat er weer samenzang is  
18 Album 37, lied 9, het lidwoord in de titel van dit lied
19 Album 21, lied 4, waarover zijn de vriendinnen nooit uitgepraat?
20 Album 24, lied 5, het op twee na laatste woord van het lied
21 + 22 Album 23, lied 12, , de laatste drie woorden van het refrein, hoe heet dit sinds 1986?
23 Album 34, lied 1, leesteken na het woord meedit sinds 1986?

Vervallen
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Vraag 7.5

Spaaractie

Door de jaren heen hebben de supermarkten in ons land vele acties gehouden waarmee leuke
prularia te verkrijgen waren die vooral bij kinderen goed in de smaak vielen.
Noteer van elk item van welke supermarkt de actie was.
1. Jumbo

2.
3.

2. Emté
3. Albert Heijn

4.
1.

Vraag 7.6

4. Plus
5.
5. Vomar

Musical

De eindmusical van groep 8
van basisschool De
Zilverberg was weer een
daverend succes! Het dak
ging eraf in de musical
‘Het dak eraf’.
Noteer de voor- en
achternaam van de jongen
met stofjas en hoed en
noteer de volledige naam
van het personage dat hij
speelde.

Voor- en achternaam: Sander Brons
Personage: Vic de vogelverschrikker
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Categorie 7: Kids

Vraag 7.7

Kids in beeld

Onderstaande kinderen zijn gewild of ongewild bekend geworden doordat ze zijn verschenen op tv of
social media.
Noteer zo nauwkeurig mogelijk waardoor of waarom zij bekend zijn geworden.

1.

2.

3.

4.

  1. Meisje werd bekend doordat ze in het programma van Dorus Poezie Mauw zong.
  2. Rokende peuter werd bekend op Youtube.
  3. Jongetje werd door Donald Trump opgetild tijdens campagne presidenteverkiezingen
  4. Jongetje werd gefotografeerd na bomaanslag in Syrië

Vraag 7.8

Kinderserie

Deze acteur speelde een rol in een kinderserie waarvoor hij
werkelijk geknipt was.
Noteer de voor- en achternaam van het personage dat hij in
deze kinderserie speelde.

Albert Vermeersch / Alberto Vermicelli
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Vraag 7.9

Kids in beeld

Vele kinderboeken zijn voorzien van illustraties.
Noteer de voor- en achternamen van de illustratoren van onderstaande illustraties.

  1. Fiep Westendorp
  2. Quentin Blake
2.

1.

  3. Jeff Kinney
  4. Annet Schaap
3.
Vraag 7.10

4.

De wegwijzer

Dit Overasselts jongetje stond jarenlang in de Intratuin
in Malden en hielp de klanten de juiste winkelroute te
lopen.
Noteer de voor- en achternaam van dit jongetje.

  Chris Arts
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Vraag 8.1

Uitzondering

Op de afbeelding zien we Albert-Jan.
Noteer zo nauwkeurig mogelijk waarom
hij in oktober van dit jaar in het nieuws
kwam.  

  Albert-Jan deed als een van de weinige leerkrachten niet mee aan de staking van leerkrachten
uit het basisonderwijs op 5 oktober 2017
Vraag 8.2

Emoji

In het dagelijkse social mediaverkeer worden veelvuldig emoji gebruikt. In 2017 werd
aangekondigd dat er voor 2018 weer een aantal nieuwe emoji worden ingevoerd.
Twee van deze kandidaat-emoji zijn gebaseerd op twee beroemdheden.
Noteer de voor- en achternamen van deze beroemdheden.
Ed Sheeran

  Jessica Chastain
Vraag 8.3

Just dance

Bekijk het filmpje Just dance dat te vinden is op de USB-Stick. We zien in het filmpje dat
leerlingen van een middelbare school voor de gek worden gehouden door hun docenten. Het
gaat hier om leerlingen die in 2017 hun eindexamen hebben gedaan. Op de desbetreffende
school werken twee docenten die woonachtig zijn in Overasselt.
Noteer de voor- en achternamen van deze docenten.

  Robin Kersten

  Joost Rutgers
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Vraag 8.4

Overleden

4.

Noteer de voor- en achternamen van
deze beroemdheden die allen overleden
in 2017. (Van twee van deze
beroemdheden zien we een jeugdfoto).

5.

  1. Riem de Wolf
  2. Gert Timmerman
  3. Piet Keizer
  4. Kitty Courbois

1.

Vraag 8.5

2.

3.

  5. Dick Bruna

Creatief met hout

Op de afbeelding zien we een houten beeld in wording. Dit beeld stelt een persoon voor die in 2017
in het nieuws was.
Noteer de voor- en achternaam van deze persoon.

  Geerte Piening
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Categorie 8: 2017

Vraag 8.6

Ouwe taart!

Op dit spandoek, dat in 2017 ergens in
Overasselt hing, hebben wij een
voornaam weggepoetst.
Wie hoeft er geen gebak te halen?
Noteer deze voornaam.

  Peter

Vraag 8.7

Ik maak je af!

Noteer zo nauwkeurig mogelijk waarom de man op de afbeelding dit jaar met de dood werd
bedreigd.
  Mika Salo (oud F1 coureur) was
één van de wedstrijdleiders van de
F1 grandprix in Austin USA.  Hij was
medeverantwoordelijk voor de straf
die Max verstappen kreeg voor het
rijden buiten de baan. Door deze
tijdstraf verloor Verstappen z’n
derde plaats en werd vierde. Mika
Salo werd hierom bedreigd.
Vraag 8.8

Wens

In de herfst van dit jaar werd op basisschool De Zilverberg een leerling verrast door de stichting
Make-A-Wish. Deze leerling werd met een bijzonder voertuig van school afgehaald. Daarna werd
een wens van deze leerling werkelijkheid.
Noteer met welk bijzonder voertuig deze leerling werd opgehaald van school.
  Een brandweerauto
Overasseltse Kwis 2017 | 36

Categorie 8: 2017

Vraag 8.9

(Ver)bouwen

Het afgelopen jaar is er in ons dorp weer veel verbouwd of gebouwd. Nabij zo’n bouwplaats hingen
het afgelopen jaar onderstaande banners. Van deze banners hebben wij het huisnummer
weggepoetst.
Noteer deze huisnummers.

  41
Vraag 8.10

  16

Bijzondere straten

Op onderstaande afbeeldingen staan twee bijzondere creaties die dit jaar op de straten zijn
geschilderd.
Noteer in welke (Europese) plaatsen deze creaties zijn te vinden.

  Oostzaan (Nederland)

  Isafjordur (Ijsland)
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Vraag 9.1

Huisje, boompje, beestje

Deze boerderij staat aan de Valkstraat in
Overasselt.
Noteer de achternaam van de familie die deze
hoeve van 1949 tot 1983 bewoonde.
  Familie Janssen
Voor 1963 had dit huis een ander huisnummer
dan dat het nu heeft.
Welk huisnummer was dit?
  nr A16

Vraag 9.2

Beroemde boeren

Onderstaande personen van boeren komaf zijn om diverse redenen bekend geworden.
Noteer de voor- en achternamen van deze beroemde personen.

3.

1.

4.

2.

  1. Cees Veerman

3. Evert van Benthem

  2. Henrieke Lutke Willink

4. Kees Koolen
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Vraag 9.3

Op de planken

Op zaterdag 31 augustus van het
jaar 1996 werd er in het
verenigingsgebouw een
toneelstuk opgevoerd ter ere
van het 100-jarig bestaan van de
Boerenbond.
Noteer wie de schrijver van dit
toneelstuk was en wie de regisseur van dit toneelstuk was.

  Schrijver: Antoon Theunissen

  Regisseur: Jan van Dartel
Vraag 9.4

Boerenorganisatie

In 1896 richtte een
boerenapostel een voor boeren
zeer belangrijke organisatie op.
Noteer de volledige huidige
naam van deze organisatie voor
de regio Zeeland/
Noord-Brabant/Zuid Gelderland.

  Zuidelijke land- en tuinbouworganisatie
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Vraag 9.5

Runderen

Over de hele wereld worden runderen gebruikt, voor o.a. melk- en vleesproductie of als lastdier
voor de kar of ploeg.
Noteer van de runderen op de afbeelding de officiële naam.

4.

1.

2.

  1. Ayrshire

3.

5.

  3. Lakenvelder

2. La bretonne pie noire

  4. Maas Rijn en IJssel

  5. Rood bonte Groninger blaarkop
Vraag 9.6

Oh ja, nou zie ik het!

Deze vrouw speelde vanaf 1974 een bijzonder karakter dat onlosmakelijk verbonden
is aan boeren en het boerenleven.
Noteer de naam van dit karakter.

  Zeeuws meisje
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Vraag 9.7

Spreekwoorden en gezegdes

Uit onderstaande spreekwoorden en gezegdes, die gebaseerd zijn op het boerenleven, hebben
wij de klinkers verwijderd.
Noteer de volledige spreekwoorden of gezegdes.
brnnvrknswrdnknrrndvt
  boeren en varkens worden knorrend vet
wtnbrntkntdtvrthjnt
  wat een boer niet kent dat vreet hij niet
lchnlsnbrdnhfjzervndt
lachen als een boer die een hoefijzer vindt
dssnchtrdplgspnnn
    de ossen achter de ploeg spannen
wwndztzlstrmgstn
  wie wind zaait zal storm oogsten
Vraag 9.8

Wie zaait zal oogsten

We zoeken de naam van een handel in zaden,
opgericht in 1916 en vernoemd naar een plaats
in het zuiden van het land. Inmiddels is dit
bedrijf overgenomen door een Duitse firma.
Noem de naam van het dorp waar dit bedrijf zijn
oorspronkelijke naam aan te danken heeft.

  Nunhem
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Vraag 9.9

Werktuigen

De Nederlandse landbouw is sinds de jaren ‘50 in rap tempo gemechaniseerd.
De tractor was hierbij onmisbaar. Achter de tractor kan je diverse werktuigen bevestigen.
Hieronder staan vijf afbeeldingen van werktuigen.
Noteer de naam van het werktuig.

5.

2.
1.
3.
  1. schoffelmachine

  3. spitmachine

  2. veldspuit

  4. frees

4.

  5. dubbeldoelwagen

Vraag 9.10

Pimp my stal

Na het stoppen van een boerenbedrijf worden de leegstaande schuren vaak opgeleukt en krijgen ze
een andere bestemming. Hieronder zie je versiersels die te vinden zijn op een ‘boerenschuur’ ergens
in Overasselt.
Zet de afbeeldingen in de goede volgorde. Bord A staat al op de goede plek.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

  A,F, C, B, E, D
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Vraag 10.1

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?

Jantje (28 jaar oud) moet zijn aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 nog invullen.
Hij heeft zijn gegevens allemaal compleet, meer is er niet aanwezig:
Zijn inkomsten:
Jaaropgaaf loondienst:
Fiscaal loon:
Ingehouden loonheffing:
Arbeidskorting:

€ 25.125
€ 4.724
€ 3.103

Erfenis van een oude schoolvriend van € 10.000 (niet vrij van recht).
Jantje heeft een eigen woning met hypotheek:
WOZ waarde met peildatum 01-01-2015: € 189.000
Annuïteitenhypotheek:
Saldo per 01-01-2016:
€ 145.000
Saldo per 31-12-2016:
€ 140.000
Betaalde rente:
€ 4.275
Kosten:
Jantje is 2 jaar geleden gescheiden van zijn vrouw. Zij hebben samen 2 kinderen (tweeling die in 2016
vijf jaar oud zijn geworden). De kinderen wonen volledig bij moeder. Jantje betaalt per kind
€ 150 per maand aan levensonderhoud voor de kinderen.
Jantje heeft in 2016 voor € 1.000 een nieuwe bril gekocht en een gehoorapparaat van € 1.500. Helaas
voor Jantje valt de bril en zijn gehoorapparaat buiten zijn ziekenfondsverzekering en moet Jantje deze
geheel zelf betalen.
Vermogen
Rabobank lopende betaalrekening:
Saldo 01-01-2016
-/- 315,15 (debet)
Saldo 31-12-2016
-/- 158,95 (debet)
Rabobank Spaarrekening:
Saldo 01-01-2016:
€ 30.000
Saldo 31-12-2016:
€ 27.500
Wat bedraagt het belastbaar inkomen uit werk en woning?

  20.534 euro

Hoeveel vermogensrendement belasting moet Jantje over zijn vermogen betalen?
Op hoeveel zorgtoeslag heeft Jantje recht over het jaar 2016?
Hoeveel erfbelasting moet er betaald worden over de erfenis?

  Nul euro

  74 euro per
maand / 888 euro
  2.363 euro
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Vraag 10.2

Stoepkrijten!

In 2017 werd er in Overasselt voor de jeugd de eerste wedstrijd stoepkrijten georganiseerd.
Ieder kind kreeg een doosje stoepkrijt met de afmeting 18cm (lengte) bij 9cm (hoogte) bij 3cm
(diepte).
In het doosje zitten 6 ronde stoepkrijten van 9 cm lang en 3 cm breed. Doordat de krijtjes rond zijn en
het doosje rechthoekig is er dus nog ruimte in het doosje.
Hoeveel ruimte is er nog in het doosje? Er hoeft geen rekening gehouden worden met de dikte van het
doosje.
Rond het getal af op hele cm2.

  104

Vraag 10.3

Codekraker

Omdat de rente op de spaarrekening tegenwoordig zo laag is, heeft Jan zijn spaargeld thuis in de kluis
liggen. Op een dag wil hij een nieuw autootje kopen en wil zijn kluis openen om zijn geld te pakken.
Hij weet echter de code niet meer. Wat hij nog wel voor de geest kan halen is het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het is een 5-cijferig getal
Elk getal komt maar 1 keer voor
Het 1e getal is minder dan twee keer het 4e getal
Het 1e getal is kleiner dat het 5e getal
Het 4e getal is 3 meer dat het 2e getal
Het vijfde getal plus het derde getal is gelijk aan 12
Som van alle getallen is gelijk aan 23
Het tweede getal plus het 3e getal is gelijk aan 8

Los de code op en vul deze op het antwoordbalk in.

2 3 5 6 7
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Categorie 10: Breinbrekers
Vraag 10.4

Cryptogram

Hieronder vind je een cryptogram van voetballers die spelen bij Overasseltse Boys.
Op de site www.overasseltseboys.nl kun je bij teams alle namen vinden.
Welke spelers bedoelen wij?:
1. Die Knaap uit Italië heeft twee Mijters op.
2. Deze 2 mannen houden het water tegen.
3. Die Franse koning blijft toch een inwoner van de gemeente.
4. Op een C na had hij op de ark een toeter.
5. Die Siervogel is niet echt koel.
    Het lijkt wel een door elkaar geschudde circusgast met een vrouwennaam.
6. De verwarde buren hadden ook wel Herman of Gordon kunnen heten.
7. Hij heeft brood als ingrediënt voor bier, joh!
8. Hij speelt een kaartspel daar boven in het gras.
9. Jo, de kerel van de hogeschool is niet echt groot.
10. Rolt de broer van Frank de Boer nu over die hobbel?  
11. Die jongen heeft geluk. Hij heeft zeker wat op zijn schouder zitten.
12. Die smeris is voor 5/6 deel een zwarte vogel.
13. Verborge waters.
14. Jay, die kan hard rennen joh!
15. Is hij niet verliefd op Kim of Femke?  
16. Die toon weet waar de winden vandaan komen.
17. Die grensrechter betaalt veel belasting.
18. Dat meisje heeft een lichaamsdeel lief.
19. die DJ doet boodschappen in ons dorp.
20. Dat type auto staat in een dorpje bij Groningen.
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Vraag 10.5

Legpuzzel

Knip de stukken op de volgende pagina uit en plak deze passend op onderstaande figuur.
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Vraag 10.6

Geheimtaal

Hieronder hebben we in een geheime taal een woord geschreven:
G:
01100111
E:
01100101
H:
01101000
E:
01100101
I:
01101001
M:
01101101
T:
01110100
A:
01100001
A:
01100001
L:
01101100
Welke uitdrukking staat hier in geheimtaal geschreven?:
01110000 01110010 01101111 01100010 01101100 01100101 01100101 01101101 00001010 ?
01110000 01101111 01100001 01110010 00100000 01101110 01100101 01100101 01101101
01101110 !
  Probleem ? Poar neemn !

Vraag 10.7

Droedels

Welke woorden worden met de onderstaande afbeeldingen bedoeld?

  1. Scheveningen
3.

1.
  2. Tussenwoning
  3. Tegenwerking
  4. Aanhangwagen

2.

4.
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Vraag 10.8

Ren je rot!

Het eerste elftal van Overasseltse Boys doet het momenteel niet best in de competitie en is daarom
om zoek naar drie nieuwe spelers voor de voorhoede. De enige eis is dat zij snel moeten zijn. Na een
oproep in de krant solliciteren er 25 kandidaten. Om uit te zoeken wie het hardst kan sprinten laat de
trainer de spelers in een sprint het tegen elkaar opnemen. De trainer laat echter per sprint maar vijf
kandidaten tegelijk tegen elkaar rennen, zodat ze elkaar nooit in de weg lopen.
Hoeveel sprints heeft de trainer minimaal nodig om de drie snelste kandidaten te selecteren?
Het is natuurlijk wel zo dat elke kandidaat elke sprint even hard loopt.
7 sprints

Vraag 10.9

Gefeliciteerd!

Fijnfisjenie heeft afgelopen kwis de eerste prijs gewonnen. Zij staan met 17 personen op het podium.
Om dat te vieren, geeft iedereen elkaar de hand om te feliciteren. Er zijn echter vier eigenwijzen in het
team die elkaar geen hand hebben gegeven.
Hoeveel handdrukken zijn er totaal uitgedeeld?

Vraag 10.10

130 handen
worden geschud

Bootje varen

Al lange tijd vaart er elke dag een boot om 12.00u vanuit de haven van Rotterdam naar de haven van
Alesund (Noorwegen). Op precies dezelfde tijd vaart er ook al tijden een boot vanuit de haven van
Alesund naar Rotterdam. De boottochten duren precies zeven dagen en zeven nachten.
Hoeveel boten die van Rotterdam
naar Alesund varen, zal de boot dat vandaag
uit Alesund naar Rotterdam vertrekt onderweg
tegenkomen?
  15 schepen
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Vraag 11.1

Wie is het?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

25.

26.

In deze categorie bevinden zich
50 afbeeldingen van personen.
Noteer de voor- en achternamen
van deze personen op de
volgende bladzijde.
De artiestennaam wordt ook
goed gerekend.

23.

24.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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  1. Ahmed Marcouch

  16. Edward Gal

  2. Andre Rieu

  17. Martin Perels

  3. Antoin van Hout

  18. Melissa Gilbert

  4. Millan Knol

  19. Hans Klok

  5. Arnold Derks

  20. Henk van Hout

  6. Donald Trump

  21. Hennie van Lin sr

  7. Sylvester Stallone

  22. Maarten van der Weijden

  8. Andre Hazes

  23. Hend de Kleijn

  9. Ruben Limardo

  24. Enzo Knol

  10. Steven Frayne of Dynamo

  25. Binali Yildirim

  11. Bennie de Wildt

  26. William Hermanussen

  12. Tania Kross

  27. Erik Mesie

  13. Marco Bakker

  28. Petra Berger

  14. Marriet Mittendorff

  29. Hans Kazan

  15. Ferdie Renkens

  30. Jan Niessing
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  31. Ronn Howard

  41. Patrick Verhoeven

  32. David Copperfield

  42. Wibi Sourijabi

  33. Peter Koelewijn

  43. Gianluigi Buffon

34. Karel van Lin

44. Liebeth List

  35. Jordi van den Bussche of Kwebbelkop

  45. Harry Houdini

  36. Giel de Winter

  46. Dylan Haegens

  37. Lotte Stoltenborgh
  38. Monique Smit
  39. Machteld Angenent
  40. Jaclyn Smith

47. Stephan Wagenberg
  48. Wassila Hachchi
49. Wies Klabbers
  50. Fatima Moreira de Melo
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VOOR AL UW TEGELWERKEN EN MATERIALEN!
E info@tegelzetbedrijfwijers.nl • M 06 10 45 32 17 • Overasselt

Sponsoren bedankt!

We zien jullie

13 januari 2018
bij de

prijsuitreiking!

www.overasseltsekwis.nl
@OverasseltKwis

Overasseltse Kwis

@Overasseltse_Kwis

Overasseltse kwis

0657543946

