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Witte Wel Witte Nie zou niet mogelijk zijn zonder de bijdrage van onze sponsoren
& vrienden. Wij willen hierbij onze dank uiten aan iedereen die zijn of haar steentje
bijdraagt om de quiz mogelijk te maken!

HOOFDSPONSOREN

TOPSPONSORS

Ondersteund door

SPONSORS

VRIENDEN

VOORWOORD
Voor jullie ligt het quizboek van de eerste editie van Witte Wel Witte Nie?
Wij zijn trots op het grote enthousiasme over de quiz, 96 teams met naar verwachting
1300 deelnemers is een aantal waar wij vooraf niet van hadden durven dromen.
Wij hopen dat we een leuke en uitdagende quiz bieden en dat jullie een gezellige
avond beleven en op zaterdag 21 januari samen met jullie er een spetterend feest
van gaan maken.
Veel succes vanavond en mag het beste team winnen!

Organisatie Witte Wel Witte Nie
Jessica Bakker
Gaubi Beijers
Sander Borsten
Martijn Mol
Evi Mol-Ulrich
Hein Weijdema
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SPELREGELS / BELANGRIJK!
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Quizboek
De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de kaders
van het quizboek. Wij kennen geen punten toe aan niet of slecht
leesbare antwoorden. Alleen de teams die hun quizboek tijdig en op de juiste manier inleveren,
dingen mee naar de prijzen. De voorwaarden hiervoor zijn:
* Op elke pagina van het quizboek dient het teamnummer ingevuld te
worden.
* Leg alle bladzijden van het quizboek in de juiste volgorde.
* Het quizboek dient uiterlijk om 23.30 uur te worden ingeleverd in ‘t Brandpunt in de bijgeleverde envelop. Te laat inleveren is geen punten!
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Categorieën
01. Da’s linke soep
02. Witte Wel Willie Wortel
03. N051 27.647 E005 36.624
04. Geheime opdracht
05. Tussen kunst en kitsch
06. Nostro mundo nostra domus
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Puntentelling
Per categorie zijn 100 punten te verdienen.
Voor categorie 11 moet je op pad door Brandevoort. Dit zijn de ‘buitenvragen’.
Categorie 8 zijn sponsorvragen. Deze hebben onze sponsoren zelf aangeleverd.

4

Joker
Op één categorie mag je met je team de joker inzetten.
Alle behaalde punten van deze categorie worden dan verdubbeld.
Let op! Geen joker in te zetten bij: categorie 4, 8, 11 en 12. Geef op de voorpagina van dit boek
aan op welke categorie jullie de joker willen inzetten.
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Quizwijzer
Loop ALLE vragen eerst goed door: er zijn opdrachten die op een bepaalde tijdstippen uitgevoerd moeten worden en/of waar meer gedaan moet worden dan alleen het beantwoorden van
een vraag. Om het jullie makkelijker te maken zijn deze vragen voorzien van 1 van de onderstaande plaatjes:
Tijdgebonden vragen, hiervan
staan er 2 in het quizboek, zorg
dat je op tijd bent ;-)
Dit zijn vragen waarbij er een
moet worden.
Vragen waarbij er een foto gemaakt moet worden.

07. Adam en de bijtjes
08. Sponsorvragen
09. Langs de lijn
10. Ranking the stars
11. Binnenste buiten
12. Groepsopdracht

Vragen waarvoor je naar buiten moet. Er is
1 vraag buiten Brandevoort die je met de
AUTO moet doen, de rest moet verplicht
Vragen die alleen voor volwassenen geschikt zijn (18+)
Creatieve vragen
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SPELREGELS / BELANGRIJK!
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Geheime opdracht
Ieder team moet voor deze opdracht één teamlid naar ‘t Brandpunt sturen. Dat teamlid moet
daar om 20.00 uur zijn. Kom alleen, wees op tijd en neem niets mee (zonder auto gezien de
veiligheid en beperkte parkeermogelijkheden). Zorg ervoor dat je je teamnummer weet!
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Veiligheid
Tijdens de Quiz zijn er vragen waarvoor je ‘op pad’ moet. We begrijpen dat je zo snel en goed
mogelijk de opdrachten wil oplossen/afwerken, maar denk daarbij wel aan de veiligheid van
jezelf, maar zeker ook van de medeweggebruikers.

8

De uitslag
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens een spectaculaire feestavond. Deze
vindt plaats op zaterdag 21 januari 2017 in Het Brandpunt vanaf 20.00 uur.
De muziek zal verzorgd worden door de band CoverL en DJ Anthony.
Na deze feestavond zullen de antwoorden op onze website komen. Over de
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De ingevulde quizboeken zullen niet
worden geretourneerd.
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Noodgevallen
In geval van nood kunt u de organisatie bereiken op tel. nr. 06-50744808 (Martijn) of 0641806700 (Sander). De wijkagenten zijn te bereiken op tel. nr. 0900-8844.
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Disclaimer
Deelname aan Witte Wel Witte Nie geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Brandevoort in
Actie en/of organisatie Witte Wel Witte Nie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige
vorm van schade, letsel en/of diefstal
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1. Da

1

2
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ke so
ep!

Wortels, broccoli en komkommers kennen de meeste mensen wel, welke groentes staan
hier onder afgebeeld?

Knolselderij

Schorseneren

Rammenas

Koolraap

Meiraapje

Kweepeer

Aardpeer

Pastinaak

Noteer onder de onderstaande afbeeldingen de bijbehorende eetgelegenheden in Brandevoort.

Bij onsz

Villa vesper

‘t BrandPunt

‘t BrandPunt

Cafetaria Brandevoort

Brandevoortse hoeve

TEAMNUMMER
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Iedereen heeft ze wel in huis: voedingswaren die al over de datum zijn.
Zoek een voedingswaar dat ver over de datum is. Hoe meer het product over
de datum is, des te meer punten het zal opleveren.
Maak een foto van het product (incl datum) en plak het hieronder.
Maak een 2de foto van dit product met minstens 1 teamlid erbij.
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In de goodie bag zitten 6 theezakjes: Geef per theezakje aan welke pure kruidenthee het is

1. Kaneel
2. Kamille
3. Rooibos
4. Zoethout
5. (Sterren)munt
6. Groene thee

TEAMNUMMER
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Welke vragen staan er op de onderstaande labels?

Hoe ziet je ideale vrije dag
eruit?

Met wie zou jij voor een
dag willen ruilen?

met wie zou je het liefst
dit kopje thee drinken?

Waar stoor jij je snel aan?

Wat was de laatste keer
dat je de slappe lach had?

Heb je afgelopen week
iets nieuws geleerd?

Onderstaande afbeeldingen tonen een deel van een etiket. Noteer bij elke afbeelding het
merk en de exacte naam van het product.

De ruijter
Blauwe muisjes

Optimel
Aardbeikwark

Dr Oetker
Bakspray

Bertolli

Maggie
Jus

Knorr
Aromat

Grand Italia
Totellini ai formaggi

Pickwick
Green Tea

TEAMNUMMER
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7

Zet tegenwoordig een TV aan en je komt ze direct tegen: TV-koks. Onderstaande ‘koks’
zijn bekend van TV dus het moet niet zo moeilijk zijn om de namen te vinden!

Chef Jeromem Celroy

Jeroen Meus

Pim Haaksman

Lonny Gerungan

Jock ZonFrillo

Michel Roux

Ron Blauw

Nieuwe
vraag!
de Cock
/ Piet Römer
8
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Sergio Herman
Wim Kok

a. Kurkentrekkers zijn er in alle soorten en maten. Wie kreeg het eerste patent hierop en
in welk jaar?
Samual Henshall , 1795
b. Hoe oud kan een kurkeik worden?
250 tot 500 jaar
c. Hoe lang duurt het voordat je voor de eerste keer een kurkboom kunt oogsten?
20 tot 25 jaar
d. Hoe noem je het als je de eerste keer een kurkboom oogst?
Virgin of maagdenkurk

TEAMNUMMER
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Nederland telt sinds 2015 meer bierbrouwerijen dan Belgie. Welke bierbrouwerijen horen bij de onderstaande bierlabels?

Jopen

de Kat

Boegbeeld

Dorpsbrouwerij de pimpelmeesch

Brouwerij ‘t ij

Stadbrouwerij eindhoven

Bavaria

Grolsch

In de goodie bag zitten spekjes en spaghetti, bouw hiermee een zo hoog mogelijke toren.

Regels:
• Gebruik alleen spaghetti
en marshmallows, er mogen geen andere materialen worden gebruikt om
de toren te verstevigen.
• De toren moet vrij staan
• Maak een foto met de
toren en laat dmv een
rolmaat of meetlat zien
hoe hoog deze is geworden en zorg ervoor dat
het teamnummer erop
staat.
• Plak de foto bij deze
vraag.

TEAMNUMMER

FOTO HIER PLAKKEN
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De wijkagenten in Brandevoort hebben 3 autodieven op heterdaad betrapt en in hun kraag
gegrepen. De kortste weg naar de gevangenis is het Eindhovens kanaal oversteken met
een klein roeibootje dat maar 2 mensen tegelijkertijd kan dragen. Er gelden de volgende
regels:
•
•
•
•

Zowel de wijkagent als de dief kunnen roeien;
voor beide kanten van het kanaal geldt dat de agenten niet in de minderheid mogen
zijn;
de mensen die in de boot zitten worden meegeteld met de zijde van het kanaal waar
de boot ligt;
je mag maximaal 11x het kanaal over varen.

Kun je de wijkagenten helpen om de dieven naar de andere kant van het kanaal te krijgen? Beschrijf stap voor stap hoe je dit doet.

1. 2 dieven naar gevagenis
2. 1 dief naar Brandevoort
3. 2 dieven naar gevangenis
4. 1 dief naar Brandevoort
5. 2 wijkagenten naar gevangenis
6. 1 wijkagent en 1 dief naar Brandevoort
7. 1 wijkagent naar Gevangenis
8. 1 dief naar Brandevoort
9. 2 dieven naar Gevangenis
10. 1 dief naar Brandevoort
11. 2 dieven naar gevangenis

TEAMNUMMER
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Sjefke helpt z’n vader Sjaak met aardappels planten. Na een tijdje
zet vader Sjaak zijn mand neer en roept Sjefke.
Beste zoon, zegt Sjaak, vertel me eens. Stel je eens voor dat ik je vraag om een mand met
100 aardappels naar hier te brengen. Vervolgens vraag ik je om 1 aardappel er per keer
uit te halen en deze telkens op 1 meter afstand van elkaar te planten in een rechte lijn,
startende vanaf 1 meter van de mand. Na elke aardappel die je geplant hebt moet je weer
teruglopen naar de mand en een nieuwe aardappel pakken totdat ze allemaal op zijn.
Beste vader, zegt Sjefke, ik denk dat je wel weet wat ik je zou vertellen wat je met je
aardappels kunt doen.

10.100
3

Wubbo Ockels kreeg tijdens zijn eerste ruimtemissie diverse testapparatuur onder zijn
hoede; in de afbeelding hieronder 1 van deze apparaten, een microgravitatie-meter.
Om problemen te voorkomen waren al deze apparaten op aarde uitgebreid getest, gekalibreerd, en voorzien van de nodige markeringen voor correct gebruik (hieronder ziet men
bv de aanduiding “dn”, ofwel “down”).
Tegen welk probleem liep Ockels aan op het moment dat hij het apparaat in gebruik wilde
nemen? NB Dit kon pas worden opgelost met assistentie van Houston.

Als je de letters “up” op z’n kop zet dan staat er “dn” dus
kon Ockels niet bepalen wat boven en onder was

4

keer gebruikt worden. Plaats de getallen zodanig dat de getallen op ELKE horizontale en
ELKE diagonale lijn dezelfde som opleveren.
Antwoord: meer mogelijk
(gespiegeld), maar altijd 38
per lijn

TEAMNUMMER
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a. In onderstaande zin zijn 3 woorden rood gemarkeerd. Wat is het verband tussen deze 3
woorden?
“ Is het raar als je het rectum van een agrariër een boerenhol noemt? “
zijn allemaal plaatsnamen
b. Wat is de relatie tussen de woorden Pochemuchka, Sobremesa en Mångata?
Zijn allemaal woorden uit andere culturen die niet vertaald
kunnen worden
c. Spanjaarden hebben altijd een dubbele achternaam. Als twee Spanjaarden trouwen en
daarna kinderen krijgen, dan wordt de achternaam van de kinderen gevormd uit de eerste
achternaam van de vader gevolgd door de eerste achternaam van de moeder. Soms ontstaan hierdoor grappige combinaties. Hieronder staan de namen van 4 Spaanse kinderen,
met een plaatje dat betrekking heeft op hun achternaam:

Hieronder staan de complete namen van 4 Spaanse mannen en 4 Spaanse vrouwen. Geef aan
wie de vader en wie de moeder is van ieder kind hierboven!

Juan heeft Vader A + Moeder H = Juan Marcó Gól (Juan ik maakte doelpunt)
José heeft Vader C + Moeder F = José Pere Jil (perejil is peterselie in het Spaans)
María heeft Vader D + Moeder E = María Dolores de la Cabeza (María Hoofdpijn)
Fernando heeft Vader B + Moeder G = Fernando de la Cruz Roja (Fernando van het Rode
Kruis)

TEAMNUMMER
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Geef voor beide afbeeldingen aan welk cijfer er voor het vraagteken ingevuld moet worden.

12
7

16

a. Op 1e Kerstdag komt de hele familie bij elkaar om gezamenlijk te genieten van een
Kerstdiner. Aan tafel zitten 1 opa, 1 oma, 2 vaders en 2 moeders, 4 kinderen, 1 broer, 2
zussen, 3 kleinkinderen, 2 zoons en 2 dochters, een schoonvader, -moeder en –dochter.
Hoeveel mensen zitten er tenminste aan tafel?
Minstens 7
b.Trein A en trein B rijden door het land, van kust naar kust over 1500 km rails. Trein A
gaat van oost naar west met 80 km per uur en trein B gaat van west naar oost met 90 km
per uur. Welke trein is dichter bij de west kust wanneer ze elkaar tegenkomen?
Even ver

8

a. Jullie zijn met het complete team onderweg naar het eindfeest van Witte Wel Witte
Nie in ‘t Brandpunt. Aangekomen bij een T-splitsing weten jullie niet meer welke weg
nou naar ’t Brandpunt leidt…
Bij de ene weg staat een politieagent, bij de andere een verkeersregelaar. Één van hen
verteld altijd de waarheid, de ander liegt altijd. Ze hebben het allebei zo druk dat je
maar 1 vraag mag stellen. Welke vraag moet je stellen, en aan wie, om te weten welke
weg de weg naar ’t Brandpunt is?
Je moet aan 1 van de twee (maakt niet uit wie) vragen:
wat zou de ander zeggen als ik zou vragen welke weg de weg naar ’t Brandpunt is?

b. Vul hieronder in welke 4 letters op de streepjes ingevuld moeten worden e,t,d,v,v,z,_,_,_,_
z,a,n,t (eerste letter van de cijfers 1-10)

TEAMNUMMER
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De lijnen tussen de stations zijn de verbindingen. Het probleem is alleen dat Willie Wortel via een even aantal verbindingen zijn weg naar Brandevoort moet vinden. De reden
dat een oneven aantal verbindingen niet werkt is omdat dan de rivier de Maas wordt
ontweken. De verbinding over de Maas is namelijk de verbinding die altijd genomen
moet worden om met een even aantal verbindingen in Brandevoort uit te komen. Geef
op het onderstaande plaatje aan via welke route Willie Wortel naar Brandevoort kan
komen en omcirkel de verbinding die over de Maas gaat.
Zie cirkel voor verbinding over
de maas. Alle routes over de
maas resulteren in een even
aantal

10

Bij opgravingen in Brandevoort is de onderstaande plaket gevonden met vreemde
symbolen erop. Deze plaket is verdeeld in 4 identiek gevormde stukken, elk stuk bevat
precies 1 keer elk van de 6 symbolen. Zie jij hoe het plaket verdeeld is? Zo ja geef de 4
stukken hieronder aan.
Dit is 1 variant, meer
variaties mogelijk

TEAMNUMMER
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1

E005
36.6
24

a. De naam van de categorie is een GPS coordinaat. Wat staat er op deze locatie?
Markthal
b. Wat staat er voor een gebouw op N51 27.698 E005 37.371?
St. Antonius gilde huisje
c. Als je met google earth vanaf bovenaf naar N51 27.056 E005 36.776 gaat, dan zie je een
blok met huizen: hoeveel trampolines zie je in dit blok met huizen?
6
d. Er is een stukje grond in Brandevoort dat bij de gemeente Geldrop/Mierlo hoort, aan welke
straat grenst dit stuk grond?
Zeepsehoeve
d. Op N51 27.412 E005 37.097 en N51 27.892 E005 37.343 staat een huis, wat heben deze 2
huizen gemeen?
Beide staan op nummer 7

2

In welke Brandevoortse straten kun je de onderstaande stenen vinden?

Broederwal

Lindt / Statenlaan

Luitvoort

Smidsteeg

Broederwal

Statenlaan

TEAMNUMMER
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36.6
24

Deze boerderij heeft vroeger in Brandevoort gestaan.
a. In welke straat stond deze boerderij?
Doornweg
c. Wie was de eigenaar?
van Lierop

4

E005

b. In welke jaar is deze gebouwd?
1868
d. Wanneer is deze gesloopt?
2013

Tijdens een gezellig quiz- en puzzelavondje mag een traditionele woordzoeker uiteraard niet
ontbreken. Zoek in onderstaand lettervierkant de woorden die U rechts van het vierkant ziet.
De woorden zijn in horizontale, verticale, diagonale richting te vinden en het kan tevens zo
zijn dat ze in tegendraadse richting staan.
Alle woorden gevonden? Noteer dan de overgebleven (niet gebruikte) letters van linksboven
naar rechtsonder naast de woordzoeker.

Gelukkig is de puzzel niet
zo moeilijk zodat we eindelijk eens wat punten kunnen scoren

TEAMNUMMER

18

3. N0
51 2
7.64
7

5

6

E005
36.6
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Hieronder zijn afbeeldingen van speeltuinen te zien in Brandevoort, geef per speeltuin 1
straatnaam waar deze aan ligt.

Punderhoeve,
duvelkeshoeve, stormshoeve

Moerkensbeemden,
smeedsbeemden

Binnenvoort

Iekendonksevoort

Karthuizerserf

Iekendonksevoort

Zonmanshoeve / Troymanshoeve

Drie eikenbeemden,
brandevoort

a. Jarenlang was het in Brandevoort verboden om zonnepanelen op het dak te plaatsen;
sinds een aantal jaar is dit verbod opgeheven. Zonnepanelen zijn sindsdien verschenen op
diverse huizen, waarbij onderstaande woningen zelfs het complete dak met zonnepanelen
hebben belegd.
Behalve dit “zonnedak” is er nog iets speciaals aan deze woningen, wat is dit?

Het bouwen van 1 woning werd in 1 dag
(8 uur) gedaan.
Huizen zijn tevens energieneutraal

b. Hieronder zie je een zonnecentrale, die op grote schaal stroom opwekt dmv zonnestraling. Wat is het grote verschil tussen onderstaande zonnepanelen en de panelen op de
huizen in Brandevoort?

De panelen in de zonnecentrale zijn spiegels, die het zonlicht naar de toren in het
midden weerkaatsen! Dit zijn dus geen
panelen die direct elektriciteit opwekken.

TEAMNUMMER
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Brandevoort is opgedeeld in verschillende buurten. In
deze opdracht moet je de buurten en toekomstige buurten in de juiste volgorde zetten door de onderstaande
instructies te volgen.
1. Zoek de buurten die beginnen met een lidwoord en
zet deze op alfabetische volgorde onder elkaar.
2. Pak de 6e letter van de buurt die bovenaan staat, dit
is de letter waar de volgende buurt mee begint. Schrijf
deze op onder degene die je al op hebt geschreven.

DE MARKE,
DE VESTE,
KRANENBROEK,
LIVERDONK,

3. De volgende buurt eindigt met de laatste letter van
de vorige buurt, en deze letter komt maar 1 keer hierin
voor. Noteer de verkregen buurtnaam onder de vorige
naam.

HANZENWINKEL,

4. De volgende buurt eindigt met de letter waar de
vorige buurt mee begint. Voeg deze naam toe onder de
eerdere namen.

SCHUTSBOOM

5. De volgende buurt bestaat uit 9 letters. Schrijf deze
op onder degene die je al op hebt geschreven.

STEPEKOLK,

BRAND

6. De eerste letter van de voorlaatste buurt is tevens de
eerste letter van de vorige buurt. Schrijf deze op onder
degene die je al op hebt geschreven.
7. De laatste buurt is om te drinken. Noteer deze buurtnaam onderaan je lijstje.

8

a. Hoe heten de eerste architecten van Brandevoort?
o.a. Rob Krier
c. Wat is de cupmaat van dit beeld?
Cup a,b,c,d,e,f of g alles wordt goed
gerekend

TEAMNUMMER

b. Hoe heet het beeld van Rob Krier?
Absorbed
d. Wat is de plaats van de school waarmee
de architectonische bouwstijl van Brandevoort ook wel wordt vergeleken?
Delft

20
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De welpen van de scouting in Brandevoort gaan op schattenjacht. Het doel is om in de hoeves een route te lopen om uiteindelijk bij de schat uit te komen. Het enige dat ze meekrijgen
is de onderstaande kaart en een pijl met allemaal streepjes. De startpositie is het groene
rondje.
Bij welk cijfer ligt de schat begraven?

TEAMNUMMER
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10
3
een rondje), welke route ze hebben gereden (dmv een lijn) en waar ze zijn geeindigd (dmv
een vierkantje)

GOEDE OPLOSSING VAN EEN
TEAM GEBRUIKEN of zelf maken

Vrijdag (grijsbak)

TEAMNUMMER
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Om precies 20.00 uur start vanavond de geheime opdracht in de grote zaal van
het Brandpunt elk team vaardigt 1 teamlid af. Zorg dat je op tijd aanwezig bent
in de zaal en dat je je teamnaam en nummer weet!
Te laat = geen deelname = geen punten
Je mag niks meenemen. Dus ook geen telefoon !!
HINT:

Stoppen is geen optie.

TEAMNUMMER
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a. Liverdonk en Het Broek zijn gebieden in Brandevoort die op een natuurlijke hoge dekzandrug liggen. In deze zone ligt oa Varkensbedrijf Hazenwinkel BV, met een enorm stallencomplex. Wat ligt er verborgen onder deze stallen?

Resten van een grote nederzetting uit de IJzertijd en ook resten van een Romeinse nederzetting.
b. Hoe is de naam Brandevoort ontstaan?
Op de locatie van het huidige Brandevoort lag vroeger een plek waar “Brand” (stookmateriaal,
turf) gewonnen werd bij een “Voort” (een oversteekplaats tussen de vele vennen).

c. Uit welke tijdperken zijn er archeologische vondsten gedaan in Brandevoort?
Bronstijd, IJzertijd, Romeins, Middeleeuwen, Nieuwe Tijd, behalve de steentijd
2

a. Wat is de voornaam van de eerste geborene in Brandevoort?

b. Waar werd hier het startsein voor gegeven?

Jop

Het graven van de tunnel Brandevoortse dreef en
Ecobuis voor dieren. 1 van 2 is goed

TEAMNUMMER
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c. Van welk bouwwerk in Brandevoort wordt
hier de eerste paal neergezet?

d. Waar is deze boom in Brandevoort naar toe
verhuisd?

Markthal
3

Biesveldje

Van welke schilders zijn deze schilderijen?

Gustav Klint

Vincent van Gogh

Andy Warhol

Gerard Prince

Frans Hals

Rembrandt

TEAMNUMMER
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Het programma tussen kunst en kitsch verschijnt sinds 1984 op de Nederlandse televisie.
vering op (npo.nl) en beantwoord de onderstaande vragen.

-

1. Wat wilde de eerste meneer die in beeld kwam misschien laten taxeren?
z’n vrouw

2 miniatuur zilveren theebusjes
2b Waar diende het dopje voor?

2c. Van wie is het meesterteken?

als maat

Pieter van Somerwil

3a. Wie taxeerde het takje bloesem van
schilder Frans Oerder ?

3b. Waar is deze schilder geboren en in
welk jaartal?

Willem de Winter

Rotterdam 1867

3c. Waardoor had het schilderij geleden (Helmonder)?
door rook van Sigaren (rook)
4. Wat betekent Plateel?
is een bepaald soort keramiek (aardewerk)
5. Waar is perkament van gemaakt?
gemaakt van huid (kalveren, koeien, geiten, schapen, konijnen of ezels)
6a Toen een echte Rietveld naar binnen
werd gedragen stond er een dame bij te
kijken. Wat had zij in haar hand?
Sigaret

6b . Wat had deze dame te melden later

Dat ze 40 jaar geleden een tinnepotje had
gekocht daar betaalde ze toen meer voor dan
wat het nu waard zou zijn.

er zat HOUTWORM in de lijst
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In de goodie bag zitten 2 houten blokken en een spijker. Maak hiervan een orgineel de
Veste huisje. De zijkanten moeten vrij blijven en op de voorkant van het huisje zet je als
huisnummer het teamnummer. Het huisje wordt beoordeeld op creativiteit en de afwerking. Lever het huisje (droog) in samen met het quizboek.

6

Voor de museumbezoekers onder ons: In welke musea zijn onderstaande kuntswerken te
bewonderen?

7

Kroller Muller

Panorama Mesdag

Anne Frankhuis

EDAH museum

DAF museum

Rijksmuseum

Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en luister naar de intro’s van teken-

1.
2.
3.
4.

Troetelbeertjes
Smurfen
Calimero
The Pink Panther
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5. Plons de gekke kikker
6. Seabert
7. De Snorkels
8. David de Kabouter
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Bijna elke Brandevoorter komt het meerdere keren per week tegen, waarschijnlijk zonder
er veel aandacht aan te schenken: Het kunstwerk dat in de middenberm van de Brandevoortsedreef prijkt en verwijst naar een van de vele (zomer)activiteiten die in onze wijk
plaats vinden.
b. Wat is de naam van het kunstwerk, en
a. Hoeveel personen/poppetjes zijn zichtbaar
welke kunstenaar is verantwoordelijk voor
op het kunstwerk?
deze creatie?
18

Fierljepper - Willem van der velden

c. Het kunstwerk maakt deel uit van een serie kunstwerken die in Helmond te vinden zijn.
Noteer hieronder de naam van 3 andere kunstwerken die onderdeel zijn van deze serie.
3 van de onderstaande kunstwerken:
De schaar, Shair, Boom van Respect, Muziekplantsoen, Overbrugging, ‘t Bumke,
Weverslabyrint, de verbinding, Jan Baloys
d. Wie is momenteel houder van het Nederlands Record Fierljeppen bij de mannen (senioren), en met welke afstand ?
Bart Helmholt - 21.64 meter

9

Welke woorden of zinnen worden er bedoeld met de onderstaande plaatjes?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Kamperen
2. Krab bij Kas
3. Melkweg
4. Paprikachips
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6. Vastzittende hoest
7. Schipbreuk
8. Pas op de hond
9. Hittegolf
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a. Op de onderstaande foto zie je een Engelse luchtafweerbatterij in September 1944.
Waar is deze foto genomen?

bij de Standerdmolen in het centrum van
Mierlo.

b.“Kijk naar de foto; aan het eind van WO2 stortte dit type Amerikaans jachtvliegtuig in
de nabije omgeving van Brandevoort neer. Waar en wanneer was dit?”

31-01-1944 vlak naast de N270, tussen Brandevoort en Nuenen in (bij
de prinse-weier). Stiphout wordt ook
goed gerekend.

c. in de bossen bij Mierlo ligt een Engels oorlogskerkhof, waar jaarlijks op 4 mei de Dodenherdenking wordt gehouden. De leden van de Scouting Mierlo leggen tijdens de herdenking bloemen op elk graf van dit kerkhof, welke bloem is dit?
Iris
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Wij zijn op zoek naar namen van de landen behorende bij onderstaande landkaarten.

Saudi Arabie

Nigeria

Chili

2

Vietnam

Hongarije

Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl. Speel het geluidsfragment met volksliederen af. Van welke 10 landen hoor je het volkslied?
1. Nederland
2. Amerika
3. Frankrijk
4. Belgie
5. Argentinie
6. Zweden
7. Schotland
8. Tanzania
9. Groot britannie
10. China
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Welke muntstukken zijn hieronder afgebeeld?
3

1

2

3

4

5

6

7

8

1.10 Pence UK
2. 50 ore denemarken
3. 5 cent
4. 2,5 gulden/daalder

4

5. 0,50 Lire Italie
6. 1 Ierse pond
7. 2 Zwitserse Frank
8. 1 Zweedse kroon

“Taiwan is een dichtbevolkt eiland: het merendeel van de bevolking woont op de
westkant van het eiland, omdat de rest van het eiland uit hoge bergen bestaat. Toch
zijn deze bergen erg belangrijk, waartegen beschermen zij de Taiwanese bevolking?”

De cyclonen (of typhoons) ontstaan in dit deel van Azië op de oceaan ten oosten van Taiwan.
Deze stormen raken het eiland daarom altijd aan de oostelijke zijde, en de bergen middenop het
eiland beschermen de bevolking aan de westkust. Bescherming tegen tsunami of orkaan wordt
ook goed gerekend.
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Wereldwijd worden veel spellen gespeeld, de onderstaande plaatjes zijn onderdelen van
spellen. Weet jij welke spellen?

Stef stuntpiloot

Ezeltje strekje

Pim Pam Pet

Lettersoep

Chinese Chess
of Tahal Xianggi

Schaken

Go

Fabelkrantspel

Senet of Tjaoe
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“In de Indische Oceaan liggen de Malediven, een eilandengroep bestaande uit 1190
eilandjes waarvan de grootste, Kuramathi, slechts 5 km 2 groot is. Op deze eilanden
wordt door de lokale bewoners het Dhivehi gesproken, een zeer oude taal.
a. Het originele Dhivehi kent geen woorden of uitdrukkingen voor afscheid nemen, waarom is dit?
Omdat de eilanden zo klein zijn, had het vroeger geen zin afscheid te nemen, men zag elkaar
toch regelmatig en onvermijdelijk! Door de invloed van buitenlanders is in het hedendaagse
Dhivehi het afscheid nemen wel opgenomen.

b. Welke mogelijke toekomstige gebeurtenis vormt een reële bedreiging voor
de Malediven, en waarom?
de stijging van de zeespiegel. Het merendeel van de eilanden van de Malediven ligt maar gemiddeld 1.5 meter boven zeeniveau.

c. Wat is de naam van de onderstaande noot?

de arecanoot

d. Waarvoor wordt deze noot gebruikt op de Malediven?”
Mensen kauwen op deze noot (de arecanoot) na
het eten (sommigen ook de hele dag), dit bevordert de spijsvertering en werkt rustgevend. Het
rode sap wordt niet doorgeslikt maar uitgespuugd.
(Soms wordt de noot gecombineerd met limoengeven in de mond)
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8

Hieronder zie je enkele luchtfoto’s. Welke plaatsen/plekken worden hier bedoeld?

Plaats/plek: Helmond

Plaats/plek: Las Vegas

Plaats/plek:Taj Mahal

Plaats/plek: Maastricht

Plaats/plek: Mont Ventoux

Plaats/plek: Vaticaanstad /
Rome

Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl . Er staan 6 geluidsfragmenten op die
over een bijzonder gebouw of monument gaan. Welke gebouwen worden hier bedoeld?
1. Kasteel Helmond
2. Vrijheidsbeeld
3. Evoluon
4. Petra
5. Markthal in rotterdam
6. Cacaofabriek
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Hieronder zie je een aantal bijzondere verschijnselen, wat zijn de namen hiervan?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Bewegende steen deathvalley

5. Lichtzuil

9. Undulatuswolken

2. Geiser

6. Methaanbubbels

10. Vulkanische bliksem

3. Cenotes

7. Morning Glorywolk

11. Witte regenboog/
mistboog

4. Lavafontein
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8. Pilotengat

12. Onderwaterrivier
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De Romeinen combineerden de noodzaak van watertransport naar steden
met fantastische bouwwerken, zoals de wereldberoemde aquaducten.
a. In welk land en bij welke stad ligt dit imposante aquaduct?

Spanje, Segovia
b. Een Aquaduct was een relatief dure oplossing om water over een
dal te transporteren. Zie de afbeelding hieronder, water moet van een
hooggelegen bron over een dal naar een volgende (iets lagere) bergtop
worden vervoerd. Behalve een Aquaduct hadden de Romeinse ingenieurs nog een oplossing hiervoor, welke was dit?

De Romeinse sifon

c. Neem een briefje van 5 euro en kijk naar de achterzijde; hierop staat een Aquaduct getekend. Waarom zou een Romeins bouwkundig ingenieur in lachen (of in tranen) uitbarsten als hij
dit zou zien?
De structuur van het aquaduct op de afbeelding klopt niet, kijk naar de
middelste rij bogen. Hier steunt iedere tweede boogpilaar op het middelpunt van de onderste boog, en dat is bouwkundig compleet verkeerd!!! Zie
ook alle afbeeldingen van aquaducten: alle boogpilaren staan altijd boven
andere boogpilaren.
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Hieronder zie je afbeeldingen van verschillende kinderboeken, noem de titel van het kin-

Raad eens hoeveel ik van je hou
Hazeltje

Het grote boek van Beer en Egel
Beer en egel

2

Over een kleine mol die wil
weten wie er op zijn kop gepoept heeft
Kleine Mol

De verhalen van Kleine Beer
Grote Beer

Woeste Willem
Woeste Willem

Het lelijke Jonge Eendje en
andere sprookjes en vertellingen OF de elfjes en de schoenmaker

a. Hoe heten deze 2 voorwerpen?

Wespenzak of Waspinator

Dazenbal of Dazenval

b. Waar dienen ze voor?
Wespenzak houdt wespen weg, Dazenbal bestrijdt dazen.

c. Wat is het belangrijkste verschil in werking tussen beiden?
Wespenzak schrikt wespen af (wesp denkt een ander wespennest te zien, en blijft er minimaal 5
meter vandaan). De wespen worden dus niet gedood.
Dazenbal trekt dazen (paardevliegen) aan, en deze blijven plakken op het oppervlak van de bal en
gaan hier wel dood.
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De Kamasutra wordt beschouwd als het belangrijkste Indiase leerboek over het uitvoeren
van seksuele handelingen. Het werd samengesteld door Vatsyayana, vermoedelijk in de
tweede eeuw n.C. Het behandelt tot in detail op didactische wijze vele onderwerpen op het
gebied van de erotiek.
Hieronder vind je een tweetal technieken (gedeeltelijk) uitgelegd. Graag willen we de
naam van de techniek en een foto om de techniek zo waarheidsgetrouw uit te beelden
(denk aan de organisatie, dus uiteraard met kleding aan :-) ). Plak de foto op deze pagina.
Standje 1
De vrouw gaat op de hurken zitten op de grond met een kussen onder haar hoofd. Ze buigt
voorover met haar hoofd op het kussen. De man gaat achter haar staan en tilt haar onderlichaam op aan de enkels. De man tilt het lichaam op zodat de penis in de vagina kan
penetreren.
Standje 2
De man gaat op de bank/stoel zitten met de rug tegen de rugleuning aan. De vrouw gaat
op de man zitten en kijkt hem aan. Dan wordt er gepenetreerd en de vrouw gaat achterover liggen op de benen van de man. De vrouw zet de handen op de grond om haar evenwicht te bewaren.

Naam van standje-1: Kruiwagen
Naam van standje-2: Sofa
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a. Noteer de namen van de insecten onder de foto’s.

Aaltje of Steinernema
Feltiax

Sluipwesp of Ichneumonidae

Roofwants of Reduvidiiae

Lieveheersbeestje of Coccinellidae

Larve van gaasvlieg of
Chrysopidae

Roofmijt of Phytoseiidae

b. wat is het verband tussen bovenstaande insecten?
Al deze insecten worden ingezet als biologisch bestrijdingsmiddel
c. Appelboer Jurius kweekt en verkoopt heerlijke appels, vlakbij Brandevoort. Wat heeft hij
met bovenstaande vragen te maken?
Jurius maakt al gebruik van biologische bestrijding, oa van lieveheersbeestjes tegen luizen
5

In de zomer van vorig jaar zijn mensen aangevallen door de Hoornaar, een wespensoort
die tweemaal zo groot is dan de gewone wesp. De aanvallen gebeurden omdat mensen
Ondanks de grootte van de Hoornaar en zijn pijnlijke steken, is het toch gevaarlijker om
door een nest bijen aangevallen te worden dan door een nest Hoornaars. Waarom?
In een Hoornaar- nest leven maar “slechts” enkele honderden exemplaren, terwijl
een bijennest uit vele duizenden insecten kan bestaan! Een bijenaanval is dus veel
massaler en dus potentieel dodelijker.
Meerdere verklaringen zijn mogelijk en in de score meegenomen.
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a. Deze vraag is leuk voor de kids die Pokemon GO spelen. Omcirkel de volgende pokemons: Pikachu, Scyther, Charmander, Clefairy, Jynx, Ghastly, Snorlax en Magikarp.

Snorlax en clefairy staan er
niet op
b. Hoeveel Pokemon gyms zijn er in Brandevoort?

c. en hoeveel Pokestops?
9 pokestops

4 gyms
d.

g o l d e e n
A
R
Y

A
N
T

K
A
N
S
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E
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O
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De kolibrie is uniek om zijn grootte en manier van vliegen. Hij kan tijdens de vlucht stilhangen,
waardoor hij nectar uit bloemen kan halen met zijn lange dunne tong.
a. Behalve stilhangen in de lucht, kan de kolibrie nog een uniek kunstje, welk?
de kolibrie kan als enige vogel achteruit vliegen

b. zie de foto hiernaast, de orchidee is een van de bloemen die
regelmatig door de kolibrie wordt bezocht. Waarom kan de kolibrie de bloem op deze foto toch beter mijden?
Op de foto staat geen bloem, maar een bidsprinkhaan! Zij vangen
kolibries

De zeester is een ander uniek dier; er zijn vele soorten en vormen van dit dier bekend.
heel dom karakter, wat tot grappige situaties leidt. Toch is de domheid van Patrick gerelateerd
aan de realiteit, waarom?
echte zeesterren hebben geen hersens

De zeester laat zijn hele maag naar buiten komen om een prooi op te eten

e. Wat hebben hagedissen en zeesterren gemeen?
Ze kunnen allebei een ledemaat verliezen, die weer aangroeit. Zeester een arm, de hagedis zijn staart
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Sommige dieren gebruiken zeer doordachte technieken om iets voor elkaar te krijgen. Kijk naar
de onderstaande foto’s: om welk dier gaat het hier, en waar dient het voor?

Naam van dier:
Walvis of bultrug
Waar dient dit voor?
bubbelkring gemaakt door groep
walvissen (bultrug, grijze walvis), om
een school vissen samen te drijven. De
groep walvissen komt vervolgens binnenin de ring omhoog met de bek open.

Naam van dier:
Schuttervis of Toxos...
Waar dient dit voor?
waterstraal van Schuttervis, wordt
gebruikt om insecten mee van bladeren/takken te schieten en in het
water te laten vallen.

TEAMNUMMER

Naam van dier:
Paradijsvogel of prieelvogel

Waar dient dit voor?
Toneel voor paringsdans,
gemaakt door een Paradijsvogel.

Naam van dier:
Otter
Waar dient dit voor?
Steen op buik van Otter,
wordt gebruikt om schelpen op open te slaan.

Naam van dier:
Hengelvis
Waar dient dit voor?
Lokaas van een Hengelvis,
lokt hiermee vissen naar zijn
bek.
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Aan de linker kant van elke rij en de onderkant van de kolommen staan gekleurde aanwijzigingen. Het doel is om een verborgen dierenplaatje te onthullen door blokken te kleuren
in elke rij en kolom zodat de lengte, kleur en volgorde correspondeert met de aanwijzingen. Er moet ten minste 1 leeg vierkantje zijn tussen aangrenzende blokken met dezelfde
kleur. Blokken met verschillende kleuren mogen wel in verbinding staan.
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Zoek de verschillen bij de onderstaande 4 dierenplaatjes. Geef dmv een cirkel
aan wat de verschillen zijn.

Indien er 5 verschillen per plaatje zijn aangegeven dan is deze goed gerekend.
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a. Welke Sponsor en welke afbeelding staan er rechts
van het poortje bij het kunstgrasveld (hoofdveld) van SV
Brandevoort?

Fin. wooncoach, gezin met kinderen
dat verhuist is
b. Wat is de naam van de jongste bedrijfstak van De Financiële Wooncoach?

De Financiële Wooncoach Verzekeringen VOF
c. Wat is de uitkomst van de hypotheeklasten? Er zijn meerdere leningdelen en het gaat over de
aan de hypotheekverstrekker?
Leningdeel 1 100.000 annuitair 10 jaar vast 1,5% looptijd 30 jaar
Leningdeel 2 100.000 annuitair 20 jaar vast 2,1% looptijd 30 jaar
Leningdeel 3 Starterslening 25.000,- annuitair 20 jaar vast 2,1% looptijd 30 jaar (zie voor meer
info https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopwoning/vraag-en-antwoord/wat-is-een-starterslening)

2

a. In welke jaren werkte de heer Schooten bij Schooten
Advies?
Er heeft nooit een meneer schooten gewerkt

b. Over welk onderwerp hield Schooten Advies samen met Goorts en Coppens een bijeenkomst
op 7 november 2016?

Verandering wetgeving rondom ZZP
c. Hoe heette het kantoor voordat het Schooten Advies werd genoemd?

Verhoeven Steeghs Koehler

TEAMNUMMER

45

8. Sp
onso
rvrag
en

3

a. Zet met stoepkrijt het logo van de Jumbo op
straat.
Maak hier een foto van en plak deze hieronder op.

Foto hier plakken

b. Waaruit bestaan de 7 zekerheden?

1. Euro’s goedkoper
2. Service met ‘n glimlach
3. Voor ál uw boodschappen
4. Vers is ook écht vers
5. Vlot winkelen
6. Niet tevreden? Geld terug
7. Uw wensen staan centraal

c. Hoeveel winkels heeft de jumbo op het moment van de quiz?
580/581
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a. Waarvoor staat de afkorting SBiA?
Stichting Brandevoort in Actie
b. Op welke datum is SBiA opgericht?
23 november 2007
c. Hoeveel leden telde het eerste bestuur en wie waren de eerste bestuurders van SBiA?
3 namelijk: Johannes Josephus Wilhelmus Maria Drouen
Antonius Johannes Maria van de Kam
Martinus Petrus Alphonsius Conerlius Beks

5

Plak hier de foto

TEAMNUMMER

Het thema van deze vraag is
“Brandevoort by snow”. In de
goodie bag zit een doorschijnende
ballon en een 260 ballon (=lange
ballon). Van de lange ballon kun je
een rondje maken waar de doorschijnende opgezet kan worden.
Maak er iets leuks van en plak de
foto hiernaast.
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a. Hoeveel desserts hangen boven de uitgiftebalie van Domino’s in Brandevoort.

4
b. Welke desserts zijn het en wat kosten ze?

7

Een eigen huis bouwen is een unieke kans om je woonplek helemaal te maken zoals je zelf wilt.
Een kwalitatief goed huis dat voldoet aan je wensen en dat eerlijk geprijsd is, dat wil toch iedereen?
Iedereen Kan Bouwen begeleid mensen bij het ontwikkelen van
hun eigen woning in een collectief. Hulp bij de keuzes, inspiratie
van medebouwers, de mogelijkheid om de afwerking zelf uit te
Sinds 2014 helpt Iedereen Kan Bouwen ook bouwers in Brandevoort.
Hoeveel zelfbouwers werden in de afgelopen jaren of worden momenteel door Iedereen Kan Bouwen begeleid bij het bouwen van hun droomwoning in Brandevoort (peildatum 13-01-2017)?

60
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Maak een bijzondere vlecht en zet deze op de foto met hierin verwerkt een speld met daarop je teamnummer.

Plak hier de foto

9

Hoe vaak zie je in de raampresentaties van het kantoor
van Alex de Makelaar de tekst
“De Makelaar In Brandevoort”?

12

10

In welk jaar is Rabobank Helmond opgericht?

1920
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SV Brandevoort is uitgegroeid tot een van de grootste jeugvoetbal clubs in de regio. We
zoeken de voor- en achternamen van de onderstaande spelers.

Ibrahim Esilcimen

Colin van Golde

Timo Mol

Floris Bernaards

Ashiraf Lukwago

Jordy Janson

Danny van Luijn

Taeke Captein
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De Ice bucket challenge en de condoom challenge zijn 2 voorbeelden van de grote hoeveelheid challenges die je op internet kunt zien.
challenge gaat doen. Op youtube zijn voorbeelden hiervan te zien.

Leg de succesvolle poging vast op video en zet deze op youtube.com onder vermelding
zet in het onderwerp je teamnummer, teamnaam en “waterbottle”.
3

Beluister de 5 gedenkwaardige sportfragmenten op http://media.wittewelwittenie.nl en vul
de sport, persoon/team en het jaartal van de wedstrijd in.

Fragment 1: Voetbal, Dennis Bergkamp, 1998
Fragment 2: Volleybal, Nederlands Heren Volleybalteam, 1996
Fragment 3: Hockey, Hockeyvrouwen, 1984
Fragment 4: Wielrennen, van poppel, 1988
Fragment 5: Judo, Gesink, 1964
4

a. Wie zijn de onderstaande 5 (ex) sporters?

Roland Ratzenberger

Wouter Weylandt

Nodar Kumaritashvili

Phill O’Donnell

b. Wat hebben zij gemeen?
Stierven tijdens het beoefenen van hun sport
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de hardlo(o)p(st)ers door de wijk joggen, de hockey(st)ers richting het bruggetje over het
ren hun sport bedrijven op het Sportpark.
Toch zijn nog niet alle sporten vertegenwoordigd in het Brandevoortse, en 1 van die sporten wordt hieronder belicht.
a. Welke sport wordt hier beoefend?
Zwerkbal / Quidditch

b. Uit hoeveel spelers bestaat elk team?
7

c. welke posities kennen we binnen deze sport?
1 keeper/wachter, 3 chasers/jagers, 2 beaters/drijvers, 1 seeker/zoeker

d. Welke beroemde schrijver wijdde een boek aan deze sport en hoe heet deze? boek? boek?
JK Rowling – Quidditch through the Ages

6

a. Louis van Gaal werd in zijn tijd als coach van Barcelona gevreesd door de Spaanse media. Hoe werd van Gaal uitgebeeld in de Spaanse versie van Spitting Image?
Zijn hoofd was een bakstenen muurtje.

b. welke andere sport beoefende Van Gaal éénmalig langs de zijlijn?
Karate

c. het slecht gebruik van de Engelse taal door van Gaal is beroemd en berucht. Een Nederlandse minister deed in het verleden ook een “van Gaal”:
- welke minister was dit?

Minister van Buitenlandse Zaken Joseph
Luns

- waar gebeurde dit?

Op een bezoek bij John. F. Kennedy / Witte Huis / Washington

- wat zei hij precies?

Kennedy vroeg aan Luns of hij hobbies
had. Luns antwoordde: “Yes, I fok horses”
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a. Los de onderstaande rebus op.

Hoe noemen we het als een tennisser naar de volgende ronde mag doorgaan
zonder deze ronde te hoeven spelen?
b. Wat is het antwoord op deze vraag?
Bye of walkover
8

a. Welk sporten worden er met de onderstaande velden bedoeld?

a

c

b

Hurling
d

Hockey
e

Ijshockey

Honkbalveld
f

Voetbalveld

Handbalveld

b. Zet de velden vervolgens op volgorde van grootste oppervlak naar kleinste oppervlak,
uitgaande van de MAXIMAAL toegestane wedstrijdafmetingen van elk veld.
A - E - C- B - D -F
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Helaas ligt het wielerseizoen op dit moment stil, maar de wielerliefhebbers onder ons moeten toch in staat zijn onderstaande klassieke klimmetjes te herkennen. Noteer per foto om
welke klim het gaat en in welk land de klim gesitueerd is.
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Spanje
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Klim

Stelvio
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Frankrijk
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a. Iemand die alles van ‘lijnen’ weet is de Mexicaanse persoon die ook wel onder de naam
‘de kleine’ bekend is. De persoon in kwestie kwam bij ons vooral in het nieuws door de
spectaculaire wijze waarop hij uit een gevangenis wist te ontsnappen. Wat is de naam van
deze ‘lijnenkenner’?
Joaquin Guzman Loera / El chapo
b. Een ander persoon die bekend staat om ‘lijnen’, schrijft (kinder)boeken en was enkele
jaren geleden een goeroe voor veel vrouwen. Haar naam hielp daarbij echter niet. Welke
dame bedoelen we hier?
Sonja Bakker
c. Deze kunstenaar speelt graag met lijnen, daarbij op een bepaalde manier dansend op
een bepaalde soort (piano)muziek. Wat is zijn naam?
Piet Mondriaan
d. De laatste persoon die wordt gezocht houdt zich namens de Gemeente nu al enkele jaren
bezig met lijnen, met name in combinatie met onze wijk. Zijn standpunten worden niet door alle
bewoners gedeeld en de sfeer is ronduit gespannen te noemen. Wat is zijn naam?
Frans Stienen
e. Met hoe weinig rechte lijnen kun je exact 100 vierkanten maken?
15
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Helaas is er wat mis met muziekverzameling van El Pee, we zoeken 8 bekende artiesten
en songtitels. Ga naar http://media.wittewelwittenie.nl om de beschadigde nummers af te
spelen. Schrijf per nummer de artiest en de naam van het liedje op.

1. Beatles / Let it be
2. 2 unlimited / get ready for this
3. Django / Kali
4. Guus Meeuwis / Brabant
5. K3 / 3 biggetjes
6. Nielson & Jiggy Djé - Hotelsuite
7. Heintje - Mama
8. AC/DC Thunderstruck

2

De onderstaande 3 woorden hebben met celebs te maken, welke celebs zoeken we?

Banaan
Snor
Kaal
Ralf Imbar

Aquanura
Dag lieve mensen
Lekker bouwen
Mies Bouwman
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Blondje
Nep
Torremolinos

Krachtpatser
Politiek
Ik kom terug

Samantha de Jong/vd Plas
of / Barbie

Arnold Schwarzenegger

Koning
Alleen jij
Rock

Prince
Hip hop
Homebase

Elvis Presley

Will Smith
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3
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Super Gran
2. Carolientje en kapitein snorrebaard
3. Tour of Duty
4. Theo en Thea
5. The Love Boat
6. Samsam
7. Bollo bries en bondgenoten
8. Berenboot
9. De poppenkraam
10. Daktari
11. Familie Knots
12. Flappie
13. Ravioli
14. The Fury
15. Stiefbeen en zoon

TEAMNUMMER

57

10. R
an

4
1

king
the s
ta

rs

Kijk terug naar de Willie Wortel vraag met de politieagent en de verkeersregelaar. Dit raad-

speelde.

David Bowie speelt Jareth, heerser over The Underground
c. Welk speciaal gezichtskenmerk had deze artiest?
David Bowie had twee verschillende kleuren ogen.
d. Waarom kwam deze artiest afgelopen jaar uitgebreid in het nieuws?
Hij overleed op 10-01-2016

5

Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en bekijk de scenes van een aantal
scenes?

1.Dumb and dumber
2. When harry met sally
3. Revenge of the nerds
4. FIsh called Wanda
5. There’s something about mary
6. Hangover
7. Old school
8. The Big lebowski
9. Hot tub time machine
10. Roadtrip
11. 40 year old virgin
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beter op. Welke celebs zoeken we?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Jocelyn Wildenstein
2. Hunter Tylo
3. Hertogin van Spanje / Cayetana
4. Meg Ryan
5. Janice Dickinson

7

king
the s
ta

6. Connie Wittema (Breukhoven) /
Vanessa
7. Donatella Versace
8. Jackie Stallone
9. Marijke Helweger
10. Mike Rourke

a. Wat hebben deze mensen met elkaar gemeen?

Hebben allemaal dinges gepresenteerd

omschrijven de kinderen?
1.
2.
3.
4.

Kensington
Matras
Taai Taai
Markthal
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5. Sportpark Brandevoort
9. Baby
6. Haarlak
10. Keukenkastje, Chuchichasli
7. ‘t Brandpunt
11. Voetbal, Schute
8. Arbeidsongeschiktheidsverzekering
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Een vraagje voor alle Story-, Prive- en Weekend-lezers en -lezeressen. Noteer de namen
van onderstaande celebs op volgorde van het aantal dagen/weken/maanden/jaren dat ze
met elkaar getrouwd waren (van kortst naar langst getrouwd).

Stel1: Carmen Electra en Dennis Rodman
Stel2: Lisa Marie Presley en Nicolas Cage
Stel3: Jennifer Lopez en Chris Judd

De berichtgeving over
het moment van daadwerkelijk scheiden is
niet eenduidig. Als de
stellen kloppen dan is
deze goed gerekend.

Stel4: Lisa Marie Presley en Michael Jackson
Stel5: Pamela Anderson en Tommy Lee
Stel6: Ethan Hawke en Uma Thurman
Stel7: Aston Kutcher en Demi Moore
Stel8: Nicole Kidman en Tom Cruise
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Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en bekijk de videoboodschap van
Django Wagner. Er zijn 2 opties om jullie Witte Wel Witte Nie versie van dit lied op te sturen:
je teamnaam, nummer en “Django vraag”.
2. Via youtube (als je er meer mensen van mee wilt laten genieten :-) ) Mail de link naar

10

Hieronder zie je bladmuziek, welke 2 liedjes zoeken we?

Klein Klein Kleutertje

Radar Love
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1

Maak 1 van onderstaande reclame-fotos na.
Punten te verkrijgen op:
Locatie
Persoon (type, kleding, uitdrukking)
B in de achtergrond

Plak hier de foto

2

Om 21:00 begint deze opdracht bij Kidsplaza, stuur 1 afgevaardigde van het team met een
goede fysieke gesteldheid en kleren waarmee je je gemakkelijk en soepel kunt bewegen, wees op tijd. Voor deze opdracht moet je een klein stukje rijden met de auto naar
Scheepsboulevard 17 in Helmond. Bij sommige navigatiesystemen Nieuwe Industrieweg 7.
Zie http://www.kidsplaza-helmond.nl/contact/ voor de uitgebreide routebeschrijving.
Let op: Neem je smartphone en een pen of potlood mee! Zorg dat je je teamnaam en nummer weet!
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Deze opdracht is gebaseerd op de diverse info-borden die in en om de wijk te vinden zijn.
Volg onderstaand gedicht om de locaties te vinden waarover de diverse vragen gaan.

TEAMNUMMER

63

11. B
inne
nste
buite
n

3

Locatie 5

Locatie 1
a. Wie heeft dit bord geplaatst?

a. Hoeveel kuilen en hoeveel paalkuilen zijn
hier gevonden?

Waterschap Aa en Maas

51 kuilen en 52 paalkuilen

b. Uit welke twee elementen bestaan de
meeste EVZ’s?
loop

-

c. Welke vogel staat afgebeeld op dit bord?
(Blauwe) Reiger
Locatie 2
a. Over wat voor kuilen gaat dit infobord?
Leemkuilen
b. Kijk naar de foto midden onder op het bord.
Wat staat er als tweede regel op het zwarte
bordje in deze foto?
HELMOND
c. Wat is er in werkput 7 gevonden?
een oud karrenspoor
Locatie 3
a. Waarvan zijn de hier gevonden sieraden
gemaakt?
Glas
b. Kijk naar de meest rechtse foto. Hoeveel
mensen staan er rond de tafel?
Drie
c. Kijk naar de kaart. Hoe heet het gebied
direct boven de Stepekolk
Schutsboom
Locatie 4
a. 80% van de vondsten op deze locatie valt
onder welke categorie?

b. Waarnaar verwijst de naam van het buurtschap van deze locatie?
Kranenbroek Kraan/Kranen verwijst naar kraanvogels,
broek staat voor moerassig en laaggelegen land

c. Kijk naar het logo rechtsonder op het bord.
Hoeveel paaltjes zijn zichtbaar rond de boom?
13 of 14
Locatie 6
a. Welke bijzondere “kuilen” bevinden zich
hier?
Bomkraters
b. Wat zijn “Augen-Perlen”?
glazen kralen (grafgiften)
c. Bekijk de foto op dit infobord. Welk blauw
object staat rechts in deze foto?
Portable toilet of Dixie
Locatie 7
a. Wanneer is het Gilde, verbonden met dit
object, opgericht?
1537
b. Wanneer is dit object voor het eerst ingezegend?
25 november 1962
c. Wie was de laatste persoon die dit object
heeft ingezegend?
Pastoor vd Laar

Keramiek
b. Hoeveel karrensporen zijn hier gevonden?
Twee
c. Hoeveel scherven staan er getekend in het
logo rechtsonder?
Tien
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Soms zijn er reclames die eruit springen, zo ook de reclame van “The Walk In Fridge” van
Heineken. De bedoeling van de groepsopdracht is dat je met je teamgenoten deze reclame gaat nadoen. Op https://www.youtube.com/watch?v=yIutgtzwhAc kun je het orgineel
bekijken. We hebben geen aandelen Heineken dus je mag ook een ander biermerk in je
“Walk in fridge” zetten.

nummer en geef aan dat het om de groepsopdracht gaat.
Met deze opdracht zijn veel punten te verdienen!
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