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Al onze trotse sponsoren enorm bedankt!
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VOORWOORD
Voor jullie ligt het quizboek WitteWelWitteNie, editie 2018. Het doet ons enorm veel
deugd te zien dat er voor deze 2e editie zo veel teams hebben ingeschreven en dat
ook het animo voor de feestavond van volgende week erg groot is. Dank hiervoor!
Het motiveert ons als organisatie om ook dit jaar weer een leuke en uitdagende quiz
te bieden zodat jullie een drukke maar gezellige avond beleven. Zaterdag 3 februari
hopen we jullie terug te zien op de spetterende feestavond waar de winnaar van
WitteWelWitteNie 2018 bekend zal worden gemaakt.
Heel veel succes en plezier vanavond en moge het beste team winnen!

Organisatie WitteWelWitteNie
Jessica Bakker
Gaubi Beijers
Sander Borsten
Martijn Mol
Evi Mol-Ulrich
Hein Weijdema
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DE ONTSNAPPING
Dit jaar staat WitteWelWitteNie in het teken van ‘De Ontsnapping’.
Zoals jullie wellicht op onze facebook-pagina (https://www.facebook.com/wittewelwittenie/)
hebben gezien, is Brandevoort getroffen door een onbekend object en is de hele wijk besmet
geraakt met het WWWN virus en in quarantaine geplaatst.
Vanavond is het jullie taak om te onstnappen aan de vreselijke gevolgen van het virus zodat
jullie weer ‘normaal’ worden en vrij zijn om de wijk te verlaten.
Gelukkig hebben de laboratoria van Mad Science, onder leiding van professor Bennie 		
Snugger, overuren gemaakt om te kijken hoe dit virus aangepakt moet worden. Professor
Snugger is in vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een serum maar heeft jullie hulp
hierbij nodig om dit te voltooien. Dit bestaat uit 3 stappen:
1. Tijdelijke oplossing
Het maken van Mucus Gelatinosa, zie hiervoor opdracht 6.9. Deze stof onderdrukt gedurende
de hele quiz de negatieve effecten van het virus. Helaas is dit slechts van tijdelijke aard.
2. Op zoek naar de basis ingredienten voor de permanente oplossing
Vinden van de juiste 3 ingredienten door de volgende opdrachten uit te voeren:
•
Opdracht 2.3		
WitteWelWitteNie-game
•
Opdracht 4.1		
Geheime opdracht
•
Los de rebus op op de volgende pagina.
Selecteer de gevonden ingredienten op de volgende pagina (paginanummer 6). Heb je één
van de ingrediënten niet kunnen vinden dan is er een noodoplossing: het zogenaamde LO2SeR4
zuur. Gebruik maken van deze oplossing levert 50 punten minder op.
3. Serum bereiding in lab van Bennie Snugger
Vind het lab van Bennie Snugger door opdracht 11.1 uit te voeren en lever pagina 6 in bij
Bennie Snugger tussen 21:30 en 22:15. Zorg dat je op tijd bent!
Lukt het jullie om al deze stappen succesvol te doorlopen, dan zijn jullie er in geslaagd te
ontsnappen. Hiermee verdienen jullie 100 punten.
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DE ONTSNAPPING
Los de onderstaande rebus op om het 3e ingredient te vinden:

Wat gebruikt Geert Wilders om zijn haar te blonderen. -> Waterstofperoxide

Selecteer hieronder de 3 ingredienten die benodigd zijn om samen
met Bennie Snugger het serum te maken. Als je 1 van de 			
3 ingredienten mist dan kun je het LO2SER4 ingredient selecteren
(zie bladzijde 5 voor meer info). Dit gaat ten koste van 50 punten.

Al2O3
H2SO4
Na2CO3
CaO
HNO3
C2H6O
NaHCO3
CH2O2

HCOOH
NH4Cl
CH3C6H5
Na2HCO3
C9H10
H2N(CH2)4NH2
Ca(OH)2
H2S

H2O2
C27H28Br2O5S
(CH3)2CHOH
K4Fe(CN)6.3H2O
AgNO3
C8H8O3
K2CO3
LO2SER4

BELANGRIJK:
LEVER DIT VEL IN BIJ PROFESSOR BENNIE SNUGGER
TUSSEN 21:30 en 22:15 EN BEMACHTIG HET SERUM!
TEAMNUMMER
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SPELREGELS / BELANGRIJK!
1

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!

2

Categorieën
01. Hap slik weg					
02. New Wizz Kids					
03. Slimme mensen wonen in...			
04. Geheime opdracht				
05. Vroeger was alles beter			
06. Earth, Wind & Fire				

3

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.De opdracht “de
ontsnapping” is een speciale opdracht (zie voorgaande bladzijde)
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.

4
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07. Rooie oortjes
08. Sponsorvragen
09. Game, set & match
10. Goeie ‘s morgens juffrouw Jannie
11. Binnenste buiten
12. Groepsopdracht

Quizwijzer
Loop ALLE vragen eerst goed door: er zijn opdrachten die op een bepaald tijdstip 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.

Vragen waarvoor je naar buiten moet.

Dit zijn vragen waarbij er een
film of geluidsopname gemaakt
moet worden.

Vragen die alleen voor volwassenen geschikt zijn (18+).

Vragen waarbij er een foto gemaakt moet worden.

Creatieve vragen.
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Geheime opdracht
Kom om 19:30 met 2 personen naar de aula van het Carolus Borromeus College (Markessingel
2). Zorg dat je op tijd aanwezig bent in de zaal en neem je ticket en smartphone mee! Zonder
ticket geen toegang. Zie voor meer info opdracht 4.1.
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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.
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De uitslag
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens een spectaculaire feestavond. Deze
vindt plaats op zaterdag 3 februari 2018 in Het Brandpunt vanaf 20.00 uur. Ben op tijd!
De muziek zal verzorgd worden door de band Session en de Foute vinyl show.
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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Tickets
Voor bepaalde opdrachten is een toegangsticket nodig, deze vind je op een apart vel in de
envelop. Niet vergeten mee te nemen!
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Tijdschema
19:30 		
Geheime opdracht Aula Carolus Borromeus College (opdracht 4.1)
<20:00
TIP: JUMBO is tot 20:00 open (opdracht 8.3)
20:00-20:30 Aanmelden buitenopdracht in ‘t BrandPunt (opdracht 11.1)
20:00-20:30 ANWB opdracht team 1-30 (opdracht 8.4)
20:30-21:00 ANWB opdracht team 31-60 (opdracht 8.4)
21:00-21:30 ANWB opdracht team 61-94 (opdracht 8.4)
21:30-22:15 Lab van Bennie Snugger is geopend
22:00-22:30 Aanmelden Quiziz (opdracht 12.2)
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Disclaimer
Deelname aan Witte Wel Witte Nie geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Brandevoort in
Actie en/of organisatie WitteWelWitteNie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige
vorm van schade, letsel en/of diefstal
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Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en bekijk het filmpje. Welke groenten/
fruitsoorten worden er afgebeeld?
1. Aardbei			

4. Sinaasappel

2. Tomaat			

5. Citroen

3. Peer			

6. Banaan

Maak een spectaculaire Witte Wel Witte Nie cocktail en film dit. De film wordt beoordeeld
op de wijze waarop het gemaakt wordt en het uiteindelijke resultaat.
Er zijn 2 opties om het filmpje te versturen:
1. Via www.wetransfer.com versturen naar media@wittewelwittenie.nl ovv je teamnaam,
teamnummer en “cocktail”.
2. Upload de film naar youtube en mail de link onder vemelding van “coctail + teamnummer + teamnaam” naar media@wittewelwittenie.nl.

3

Eind vorig jaar zijn de Michelinsterren 2018 bekend gemaakt. Zoals de lekkerbekken onder
jullie wellicht weten beschikken wij in de directe omgeving over een aantal restaurants dat
op deze speciale lijst voor komt.
a. Bepaal het totaal aantal Michelinsterren van de restaurants die binnen een straal van 15
kilometer van het Brandpunt liggen.
10
b. 1 van de restaurants serveert een zgn Alliance Menu. Waar komen de groenten voor de
vegetarische variant van dit menu vandaan?
bereid met groenten uit de tuinen van Frodo & Piet van de Heidevlinder in Best
en Constance van Dijk van Converge Natuurlijk uit Heeze.

TEAMNUMMER
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Behalve dat we dieren gebruiken voor bijvoorbeeld vlees of zuivel, zijn er vreemde en
soms ronduit smerige dierlijke materialen die we gebruiken voor ons eten of andere
gebruiksproducten. Hieronder staan een aantal van deze materialen, welke zijn dit? Van
welk dier zijn ze afkomstig? Gebruik hiervoor de Nederlandse benamingen.

2

1

4

3

5

6

Materiaal						Dier
1. Amber/Ambergris				Potvis
2. Karmijn kleurstof				

Cochenilleluis / Karmijnluis

3. Koffieboon/Kopi Loewak/Poep met koffieboon Civetkat
4. Inkt						

Inktvis – Sepia – Zeekat – Pijlinktvis - Calamar

5. Nest (eetbaar) voor soep			

Zwaluw

6. Cocon / Zijde					Zijderups
5

Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en bekijk de kookfilmpjes. Je ziet typische
gerechten uit bepaalde landen. Geef per film aan uit welk land het komt en hoe het gerecht
heet.

Land		Gerecht			Land			Gerecht
1. Zwitserland

Alplermacaroni		

5. Griekenland

Moussaka

2. Italie		

Spaghetti Carbonara

6. Frankrijk		

Pot eu feu

3. Japan		

Tonkatsu			

7. Zweden		

Chicken in the basket

4. India		Malpua			8. Nederland		Hete bliksem

TEAMNUMMER
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Bordspellen worden vaak onder het genot van een drankje en een hapje gespeeld.
Welke spellen zie je hieronder afgebeeld?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Witte gij’t			4. Lifestyle			7. Koehandel

2.

trivial pursuit			

5. monopolie			

8. de gans met de gouden eieren

3.

pictureka			

6. kolonisten van catan

9. baantjer de Cock

TEAMNUMMER
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a. Op welke dag in 2016 werd de aflevering Heel Holland Bakt
uitgezonden die als naam Oer-Hollands had?
b. De hoeveelste aflevering van dit seizoen was dit?

6e

c. Wat maken de kandidaten in deze aflevering en hoeveel tijd
krijgen ze daarvoor?

Spekkoek-4 uur

d. Guido versiert zijn baksel met bloemen waarvan jurylid Janny
ten onrechte denkt dat het orchideeën zijn. Welke bloem probeerde Guido na te bootsen?
e. Wie is in deze aflevering de meesterbakker en wie moet de
tent verlaten?

incorrecte vraagstelling / telt
niet mee

f. De allereerste aflevering ooit wordt uitgezonden op 5 juni
2013. Wie presenteert die aflevering van Heel Holland Bakt?

8

9 okt 2016

Annemarie-Manuela
Martine Bijl

g. Als panellid van welk programma werd deze persoon bekend
bij het grote publiek?

Wie van de 3

h. Naast Janny is het 2e jurylid Robert van Beckhoven. In welke
plaats bevindt zich de zaak van Robert en wat is de naam van
deze zaak?

Bij Robert in Oisterwijk.

Voor de gezelligheid en het stimuleren van de creativiteit heeft de organisatie regelmatig een
biertje genuttigd. Hoeveel bierdopjes, legosteentjes en pasta schat je in dat er in de
onderstaande glazen zit?

90

TEAMNUMMER
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In welke taal zijn de onderstaande recepten geschreven en welk gerecht kun je hier mee maken?
мини-сос ребра
500гр мляно говеждо,
хляб,
1 яйце (бита),
3 супени лъжици чили сос,
подправени билки по вкус (само вкус),
чесън на прах,
тире от сладък соев сос,
опаковка от тесто за сладкиши (10 листа)

2x 3 kokoiset kanat (2 ruokia 3 kpl)
1 maku (silputtu)
1 tuore hapan omena (kuoritut)
1 kurkku (kuoritut)		
1/2 cup tuoretta tilliä (15 g)
2 rkl majoneesia
tabasco (pullo 57 ml)

LAND: Bulgaars

LAND: Fins

GERECHT: Mini saucijzen

GERECHT: Haringtartaar met appel

500 gr.hache szmat mięsnych lub wołowych (w
temperaturze pokojowej)
500 gr.cebule
2. th. Trzciny cukrowej		
2 łyżeczki do herbaty			
5 l. Bulionu wołowego z tabletu
1 miękkie brązowe lub brązowe piwo
2 liście laurowe
2 ząbki
100 gr.margarine
duży plusk oleju (do pieczenia)
Pieprz i sól
2 kromki piernika w kostkach

400γρ. τα μπιζέλια,
κομμάτι μπέικον καπνού (περίπου 150 γρ.)
1 δίσκος ζαμπόν,					
άλας,				
2 φύλλα δάφνης,
μερικά πιπέρι,
άλας,
4 πράσα,
2 πατάτες,
2 ρίζες χειμώνα,
1 μικρό σέλινο κονδύλου,
2 καπνιστά λουκάνικα,
δέσμη σέλινο.

LAND: Pools

LAND: Grieks

GERECHT: Hachee

GERECHT:Hollandse erwtensoep

600 gramm paprikát (a poultererből kapható)
3 dl vörösbor
3 szegfűszeg
1 evőkanál olasz gyógynövény (kakukkfű-rozmaring oregán)
2 babérlevél		
2 hagyma					
1 fokhagymát				
1 piros chilipaprika (mag nélkül)
100 gramm vaj
50 gramm szalonnacsík
75 gramm lisztet
1 evőkanál paradicsompüré
4 dl game fondü vagy hústartalom (pl. 1 tabletta marhahúsleves 400-500 ml-en)
2 evőkanál konyakot
Tengeri só
frissen őrölt borsot a malomból

LAND: Hazenpeper

GERECHT: Hongaars

TEAMNUMMER
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Bouw een orgineel snoephuisje, zorg dat je teamnummer goed zichtbaar is op het huisje.
Maak een foto en plak deze in het kader. Creativiteit wordt beloond.

TEAMNUMMER
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Hieronder staan 8 karakters van computerspellen afgebeeld. Wat is hun naam?

Megaman

Duke Nukem

Hogrider / Varkensruiter

Sonic

Commander Keen

Flappy Bird

Larry

Mario

Welke beroepen hebben de onderstaande personen?
M. Mitna Erm
Timmerman

Muc Baan Lier
Ambulancier

Roger Jazdar Beveren
Bejaardenverzorger

TEAMNUMMER

Lotte Norus Parijs

S. Krijtves-Recht

Sportjournalist

E. Reugem Brest
Burgemeester

Anke Wabing Steg
Bewakingsagent

Tekstschrijver

W. Reis-Neuzel
Nieuwslezer

Chris Piet Aalste
Hartspecialist

Theo Peter Raug
Ergotherapeut
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Gamen is ongekend populair bij jongeren. In deze game moet je proberen te ontsnappen
uit een kantoor door de puzzels op te lossen. Kijk goed in de ruimtes naar voorwerpen of
hints die je kunt gebruiken in je zoektocht. Surf naar http://game.wittewelwittenie.nl om
het spel te spelen. Het spel kan het beste op een PC gespeeld worden maar op android
werkt de game over het algemeen ook. Succes!

Is het je gelukt? Vul het antwoord dat je krijgt als je het spel hebt uitgespeeld hieronder in:
Ca(OH)2
4

Los kruiswoordpuzzels op; let
op de volgorde van operaties!!
Zet ook de uitkomst van de
diagonaal (van linksboven
naar rechtsonder) in de 4
aparte vakjes naast de puzzel.

2 8 11 6

11 6 9 10

TEAMNUMMER
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Hieronder worden van links naar rechts een negental spreekwoorden uitgebeeld. Welke?

1

2

3

4
5

6

7
8

9
1. In zak en as zitten				

6. Lachen als een boer met kiespijn

2. Op eieren lopen					

7. Staan als een paal boven water

3. Stelen als de raven				

8. De wind van voren krijgen

4. De vuile was buiten hangen			

9. Kleine potten hebben grote oren

5. Hoge bomen vangen veel wind							

TEAMNUMMER
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8 fietsers gaan vanuit hun huis met de E-Bike naar de kerk. De lijnen zijn de straten.
Fietser A gaat naar kerk A, fietser B gaat naar kerk B en zo verder. Achteraf blijkt dat geen
enkele fietser de weg van een andere fietser heeft gekruist. Teken de routes die de fietsers
genomen hebben.

7

Een handelaar uit Phoenix moet een pakket bezorgen in Eloy. Een groot deel van de route
is vlak en daarna bergop. De terugweg neemt hij dezelfde route.
Op het vlakke deel loopt hij 4 kilometer per uur, bergop is zijn tempo 3 kilometer per uur.
Bergaf gaat hij 6 kilometer per uur. Hij start om 8:00 ‘s ochtends en komt terug voor 2 uur
‘s middags voordat het het heetste moment van de dag is. Hoe laat heeft hij het pakket
bezorgd als je rekening houdt met een maximale marge van 30 minuten?
11:30

TEAMNUMMER

18

2. Ne
wW
izzki
ds

8

a. Kraak aan de hand van de hints de onderstaande code en vul deze onderaan in.

9

8

5

1 cijfer is goed geplaatst en klopt

9

1

4

1 cijfer is goed maar verkeerd geplaatst

5

0

9

2 cijfers zijn goed maar op de verkeerde plaats

7

3

8

8

7

0

0

4

5

Alles is fout
1 cijfer is goed maar verkeerd geplaatst

b. Piet is 43 in het jaar 1501, in 1506 is hij 38. Hoe kan dat?
Het is nog voor de geboorte van Christus
9

Je wilt graag een bouwvergunning aanvragen voor nieuwbouw van je mooie vrijstaande
huis in Brandevoort, maar de reacties en antwoorden van de gemeente Helmond leiden tot
een onbruikbare vergunning. Bij navraag blijk je te doen te hebben met twee nogal vreemde ambtenaren:
- Ambtenaar A liegt altijd op maandag, dinsdag en woensdag, de andere dagen spreekt hij de
waarheid.
- Ambtenaar B liegt altijd op donderdag, vrijdag en zaterdag, de andere dagen spreekt ook hij
de waarheid.
Op een bepaalde dag confronteer je beide ambtenaren via de Stadswinkel-chat over de onjuiste vergunning. Hierop zegt ambtenaar A: “op de dag van de uitgifte loog ik”. En ambtenaar B
schrijft daarop: “ik ook”.
a. Op welke dag confronteer je de beide ambtenaren?
Donderdag
b. Op welke dag hebben ze de vergunning uitgegeven?
Woensdag
Op een later moment vraag je beide ambtenaren naar hun naam, maar die weigeren ze te geven. Wel weet je dat één van hen man is, en de ander vrouw, en bij de navraag weet je al dat
tenminste één van hen liegt..
Ambtenaar A: “Ik ben een man” , Ambtenaar B: “ik ben een vrouw”
c. Wie is de man en wie is de vrouw?
A = vrouw, B = man

TEAMNUMMER
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De onderstaande ex-gevangenen op rij 1 zijn op spectaculaire wijze ontsnapt. Geef per
gevangene aan welke methode is gebruikt (rij 2) en uit welke gevangenis ze hiermee zijn
ontsnapt (rij 3). Je hoeft de namen niet te vermelden. je vult dus onder methode en gevangenis het juiste nummer in van het plaatje dat er bij hoort.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gevangene					Methode				Gevangenis
1					 5					7
2					 6					9
3					 4					8

TEAMNUMMER
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De onderstaande personen zijn bekend in Brandevoort. Wat zijn hun namen?

1

2

3

4

1.

Ankie Puts				

4. Rob Jansen

2.

Jan Roefs				

5. Henk Noort

3.

Pet Verbroeken

5

In Brandevoort hebben we een bloeiend verenigingsleven. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is in Brandevoort te vinden. Wij zijn benieuwd naar jullie kennis over onze
Brandevoortse verenigingen.
Hieronder zijn gedeeltes van logo’s afgebeeld. Schrijf onder ieder plaatje bij welke Brandevoortse club/vereniging dit hoort.

SV Brandevoort

Brandeleros

Scouting

Popkoor Brand New
Voices

Breiclub

De brandeliers

Lopersgroep Brandevoort

SBIA

TEAMNUMMER
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In het onderstaande plaatje zijn 18 Brandevoortse straatnamen verwerkt. Welke? Zet deze
in alfabetische volgorde.

1. Berenbroek			7.Frankenvoort		13.Monninkserf
2. Bollenhoeve		8.Hamershoeve		14.Muggenhoeve
3. Botersteeg			9.Kapelhoeve		15.Paardshoeve
4. Brand			10.Koolstraat		16.Schrijvershoeve
5. Egelsvoort			11.Kopersteeg		17.Voshoeve
6. Engelenbeemden		12.Middellaan		18.Zeepsehoeve

TEAMNUMMER
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Neem de telefoongids/goudengids jaargang 2017/18 regio Eindhoven/Helmond.
Zoek met behulp van onderstaande aanwijzingen letters op en vorm daarmee een zin. Ter
verduidelijking, de kolommen tel je van links naar rechts en bij het regelnummer staat aangegeven of je telt van boven naar onder (bo/on) of van onder naar boven (on/bo).

Bladzijde
		
231
508
46
625
124
339
405
266
9
		
631
444
306
153
216
345
114
621
270
325
451
159
234
445
565
600
27
252
415
9
153

Kolom
(v.l.n.r.)
3
1
4
2
2
4
2
3
1
3
4
2
1
3
3
4
2
1
2
4
1
1
4
4
2
3
1
2
3
4

Regel vanaf boven
of vanaf onder
41 bo/on 			
54 on/bo 			
24 bo/on 			
62 bo/on 			
38 bo/on 			
53 on/bo 			
92 on/bo 			
67 bo/on 			
36 on/bo 			
17 bo/on 			
49 bo/on 			
36 on/bo 			
10 on/bo 			
48 bo/on 			
61 on/bo 			
59 bo/on 			
12 on/bo 			
31 bo/on 			
1 bo/on 			
70 on/bo 			
31 bo/on 			
32 on/bo 			
66 bo/on 			
60 bo/on 			
22 on/bo 			
48 bo/on 			
61 bo/on 			
2 on/bo 			
14 bo/on 			
75 bo/on 			

Letter
13
1
19
12
8
20
6
15
12
11
10
9
2
28
7
12
8
3
2
20
18
12
14
1
4
11
7
2
4
6

Escape from Brandevoort if you can!

TEAMNUMMER
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Met de nieuwe ecozone heeft Brandevoort er een prachtig stukje eigen natuur bijgekregen.
Mooie wandelpaden, speeltoestellen, en vooral veel water geven een ruim aanbod aan recreatie voor de Brandevoorters. Helaas wordt een flink deel van de ecozone ontsierd vanuit
de lucht, door de nog steeds aanwezige hoogspanningslijnen.
a. De betonnen onderdelen op onderstaande foto zijn aangebracht in de ecozone; waar dienen
ze voor, en op initiatief van wie is dit project gerealiseerd?

Nestplek voor oeverzwaluwen. Op initiatief van IVN
Helmond (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie).
Vogelwerkgroep de Zwaluw

b. De huizen in de buurt van de hoogspanningsleiding staan op een bepaalde afstand; in welke
officiële norm is deze afstand vastgelegd?
De “0,4 micotesla-norm”.

c. Hieronder staan 4 soorten hoogspanningsmasten, schematisch aangegeven volgens ophanging van de kabels. Geef de naam van ieder type mast.

1

2

3

4

1. Donaumast			

3. Driehoeksmast			

2. Tonmast			

4. Eenvlaksmast, Hamerkop

d. Welk type mast staat nu in Brandevoort?
Welke twee typen voltage lopen over deze
masten?
Tonmast. Er loopt 380 kV en 150 kV
over deze lijn.

TEAMNUMMER
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5. portaalmast of Juk

e. Voorheen liepen de twee soorten hoogspanning apart over eigen masten. Wat was de
belangrijkste reden om deze samen te voegen?
Om het elektromagnetisch veld rond de
masten te verkleinen, zodat er dichter bij de
masten gebouwd kon worden. Ook goed antwoord: om de aparte 150 kV op te ruimen.
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Jaarlijks wordt Brandevoort omgetoverd tot een stad uit het einde van de 19e eeuw, tijdens de beroemde Dickens Night. Iedereen kent wel een of meer van zijn verhalen, maar
wat weet je nog meer van Dickens?
a. Charles Dickens werd geboren in
Engeland. In welke talen kon Dickens
schrijven?
Engels en steno

c. Dickens hielp ook mee bij het bestrijden
van ongelijkheid van een speciaal type arbeiders in een ander land dan Engeland. Welk
land was dit, en om welke arbeiders ging het
hier?

De Verenigde Staten; slaven.

b. Waardoor krijgt hij op jonge leeftijd al oog
voor de ellende en misstanden van de Engelse arbeidersklasse?
Door zijn werk in een schoenenfabriek, 10
uur per dag.

d. Dickens woonde geruime tijd in Londen,
maar werd niet beschouwd als echte Londenaar. Welk criterium werd in het Londen van
de 19e eeuw toegepast om te bepalen of je
een authentieke Londenaar was?
Om een echte Londenaar te zijn, moest
men geboren zijn binnen de geluidsafstand van de kerkklokken van St. Mary-leBowkerk.

e. Zie onderstaande foto: dit is een speciale “hoek” van een belangrijk en beroemd gebouw
van Londen. Noem het gebouw, de naam van deze hoek, en geef aan wat de relatie ervan met
Charles Dickens is.

Westminster Abbey / Poets’ Corner. Dickens is hier begraven.

TEAMNUMMER
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Ken je omgeving, geef op de kaart met een cijfer aan waar de onderstaande foto’s zijn
gemaakt.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

1

8

10

5

7

3
2

4

6
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In Brandevoort worden veel evenementen georganiseerd, bekijk de onderstaande foto’s en
geef aan om welk evenement het hier gaat en in welk jaartal de foto is gemaakt.

Boomplantdag

Brandevoorterdag

Brandoween

Dickens Night

Jaar: 2006

Jaar: 2017

Jaar: 2015

Jaar: 2007

Fierljeppen

Kindervakantieweek

Veste Feste

Sportdag Brandevoort

Jaar: 2008

Jaar: 2008

Jaar: 2017

Jaar: 2014

Vendelier

Met carnaval voor de deur stellen we je de volgende vraag: Hoe heten deze prinsen?

Prins: Prins
Amadeiro

TEAMNUMMER

Prins Antoin
Delphino

Prins Hubertus
d’n Uurste

Prins Niels

Prins Piet
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Droedelen (Engels doodle) is een vorm van schetsen/tekenen zonder of met duidelijk doel, door
iemand wiens gedachtes elders zijn. Het zijn krabbels gemaakt vanuit het onderbewuste. De
droedels bevatten soms een verborgen boodschap. Vaak zijn het eenvoudige tekeningen, soms
groeien ze uit tot uitgebreide patronen.
a. Bekijk de onderstaande doodles. Omcirkel de 10 verschillen.

b. Maak zelf een Witte Wel Witte Nie Doodle, creativiteit wordt beloond! Verwerk je teamnummer erin

TEAMNUMMER
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acht

Om precies 19.30 uur start vanavond de geheime opdracht in de aula van het Carolus Borromeus College (Markessingel 2). Elk team stuurt 2 personen. Zorg dat je op tijd aanwezig bent in
de zaal en neem de 2 tickets en telefoon mee. Te laat of geen tickets = geen deelname = geen
punten

Hint:

TEAMNUMMER
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Beluister het fragment op http://media.wittewelwittenie.nl en typ de tekst uit op een typemachine. Plak het vel in het onderstaande kader enkel aan bovenzijde met plakband vast
zodat we de achterzijde kunnen checken of het met een ouderwets typemachine is getypt.

TEAMNUMMER
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Deze vraag had nogal wat voeten in de aarde….
Vertel ons wat onderstaande schoenen te vertellen hebben

I have information

3

i have brought

follow me

another person

Wie kent Ministeck nog van vroeger?
Creeer het WWWN-logo van Ministeck. Maak hiervan een foto en plak de foto in het kader.
Vergeet niet je teamnummer hierin te verwerken.

Witte Wel Witte Nie?
D e

B r a n d e v o o r t s e

W i j k q u i z

Plak hier de foto

TEAMNUMMER
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In de hedendaagse kunstwereld zijn vervalsingen niet meer van echt te onderscheiden.
Hieronder enkele van deze kunstwerken. Aan jullie de taak de vervalsing aan te tonen door
middel van een markering op de onderstaande foto’s.

TEAMNUMMER
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Zoals ieder jaar werd op 4 mei 2017 de Dodenherdenking gehouden op het Britse Ereveld
in Mierlo. Dit jaar was er een bijzondere spreker, die de bevrijding van Mierlo in September
1944 beschreef in een zeer persoonlijk verhaal.
a. Wat was de verhouding tussen de hoofdpersoon uit zijn verhaal, en de spreker zelf?
Vader en zoon (het verhaal gaat over de vader, de zoon vertelde het)
b. Rond welke huidige locatie vlakbij Brandevoort werd in September 1944 het zwaarst
gevochten?
Bij de betonnen brug over het kanaal.
c. Welke bloemen werden in 2017 bij de oorlogsgraven gelegd tijdens de herdenking?
De iris (zelfde antwoord als in vorige kwis)

6

a. Welke twee personen zie je op de onderstaande foto’s?

Links acteur Damian (Watcyn) Lewis		
Rechts (Captain) Dick Winters

b. Wat is de connectie tussen beiden, en in welke tv-serie komen ze voor?
Damian vertolkt de rol van Winters, in de tv-serie Band of Brothers
c. Welke plaats vlakbij Brandevoort wordt genoemd in deze tv-serie?
Nuenen
d. In welk land bevindt de persoon op de rechter foto zich als WO II eindigt in Europa?
Oostenrijk
e. Wat was de laatste wens van de persoon op de rechterfoto?
Rust, geen publieke aandacht meer / privé begrafenis

TEAMNUMMER
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Bij sommige schilderijen vertelt de achtergrond vaak een ander verhaal dan het hoofdthema. Hieronder een aantal schilderijen die een bijzondere relatie hebben met achtergrond:
a. Bekijk “De Schreeuw” van Munch. Welke waarschijnlijke verklaring is er voor de kleur en
vorm van de patronen in de lucht op de achtergrond ?

de patronen komen overeen met
vulkaanas-deeltjes in de atmosfeer. Ten tijde van het schilderen
van De Schreeuw was dit fenomeen regelmatig te zien, veroorzaakt door de uitbarsting van de
Kraketau in 1883.
b. Zie onderstaande drie schilderijen. Welk natuurfenomeen komt in alle drie voor – noem
dit met naam van het fenomeen én toenaam!

de komeet van Haley staat op alle drie de schilderijen.
c. Zie onderstaand schilderij. Hiermee gebeurde iets bijzonders doordat het schilderij zelf
als achtergrond werd gebruikt in een publieke voorstelling.
c1. In welke voorstelling werd dit schilderij als achtergrond
gebruikt?
Het schilderij verscheen als achtergrond in een scene
van de film Stuart Little in 2003.
c2. Welke bijzondere gebeurtenis werd veroorzaakt doordat dit schilderij hier gebruikt werd?
Een kunstkenner herontdekte het schilderij toen hij de film samen met zijn dochtertje
keek. Bij navraag bleek het om het echte exemplaar te gaan; iemand van de filmproductie
had het op een rommelmarkt gekocht!

TEAMNUMMER

34

5. Vr
oege
r wa
s alle
s bet
er

8

a. Wie is de bekende Brabantse industrieel
waarvan je hier een bronzen buste ziet?

Hub van Doorne

b. In welk merk auto kun je het onderdeel op de
foto vinden, en welke bijnaam had het?

Daf, Variomatic of Het Pientere Pookje

c. Welk type voertuig dreven deze wielen aan d. Uit welk land komt het voertuig met dit
kenteken.
en wat was zijn bijnaam.

DAF YA 328 , “de dikke DAF”

9

Afrikaanse Daf 600.

Op 22 november 1963 werd in Dallas, Texas de 35e president van de Verenigde Staten vermoord. Volgens de officiële lezing werd JFK vermoord door Lee Harvey Oswald die op zijn beurt
2 dagen later werd neergeschoten door Jack Ruby.
a. Welke andere Amerikaanse presidenten werden vermoord?
Lincoln, James Garfield,McKinley
b. Er doen veel complottheorien de ronde over deze moord, zo wordt de naam van Robert Kennedy niet alleen genoemd in de complottheorie rondom zijn bloedeigen broer maar ook nog bij
de dood van een ander Amerikaans burger. Welke burger bedoelen we?
Marilyn Monroe
c. Hoeveel broers en zussen had JFK en wat zijn hun namen?
Joseph, Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean en Edward.
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Als je in plaats van vluchten uit Brandevoort juist Brandevoort binnen komt rijden moet je als je
vanuit noordelijke richting komt het hoofd bieden aan een van 2 grootheden.
a. Welke 2 grootheden bedoelen we?
b. Een van deze grootheden heeft een prijs
gekregen die de naam van de ander draagt.
Wie gaf een prijs aan wie en ter gelegenheid
waarvan?
MLK ontving de Nobelprijs voor de vrede in 1964

MLK en Alfred Nobel
c. In welke 2 steden worden de prijzen jaarlijks uitgereikt en waarom is er sprake van een
uitreiking in 2 steden?
Oslo en Stockholm. Toen de Nobelstichting in 1896
werd opgericht hoorden Zweden en Noorwegen bij
elkaar.

d. Over een van de twee schreef de Ierse band U2 twee liedjes. Een van deze liedjes is een van
hun allerbekendste nummers ooit. Één van de coupletten bevat een feitelijke onjuistheid. Welke
onjuistheid bedoelen we?
De moord op MLK vond plaats in de avond, niet de ochtend van 4 april 1968.
Sinds jaar en dag werkt U2 samen met de Nederlandse fotograaf, grafisch vormgever en regisseur Anton Corbijn. Velen noemen hem zelfs U2’s 5e bandlid. Anton Corbijn heeft een groot
aandeel geleverd aan de doorbraak van U2 en met name het album The Joshua Tree. In december 1986 neemt hij de bandleden mee naar de Mojave woestijn waar hij plekken heeft uitgezocht waar hij ze wil fotograferen. Ondanks het af en toe gemopper van zanger Bono die na
een nacht in een hutje in the middle of nowhere tegen Corbijn zei : “What the fuck am I doing
here?” zal de impact van het album voor zowel Anton Corbijn als voor U2 ongekend zijn. Een
van de bekendste foto’s van het album is deze :
e. In de buurt van welke Valley staat de boom op deze foto?
Vlakbij Death Valley, het gehucht Darwin langs highway 190
f. Wat is de officiele naam van de Joshua Tree?
Yucca Brevifolia
g. De Engelse naam Joshua tree is eigenlijk een bijnaam. Wie hebben de bijnaam gegeven en
wat is de gedachte erachter?
De Engelse bijnaam “Joshua tree” (boom van Jozua) werd aan de boom gegeven door een groep mormoonse
kolonisten, die in de 19e eeuw met huifkarren de Mojavewoestijn doortrokken. De vorm van de bomen deed hen
denken aan de profeet Jozua, die met zijn armen naar de hemel reikt.

h. Naast U2 heeft Corbijn talloze andere artiesten gefotografeerd. Welk van onderstaande foto’s
zijn NIET van de hand van Corbijn?
2,3,4,5

1
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a. In hoeveel verschillende provincies zijn de
leden van de WWWN organisatie geboren?
4

b. Benoem deze provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland,
Overijssel, Brabant

c. Wat zijn de hoofdsteden van deze provincies?
Haarlem, Den Haag, Zwolle en Den Bosch
d. Onderstaande wapens zijn of waren verbonden aan een stad in 1 van de eerder genoemde
provincies. Noteer de stadsnaam onder het wapen.

Raamdonksveer
2

Raalte

Heerhugowaard

1a. Welke dieren veroorzaken het onderstaande fenomeen?

Delft

1b. Waarom doen ze zit?
van het afgevreten hout maken zij “papier en
daarmee hun nest

Wespen

2a. Bij welk weerstype planten ‘de bladluis’
zich niet voort?
ANTW: Bladluizen en motten mijden elke vorm
van seks voor slecht weer (wind en regen)

2b. Waarom?
omdat ze vanwege hun lichte gewicht meer kans
lopen om te kunnen worden weggeblazen tijdens
het paren. Insecten kunnen veranderigen in
de luchtdruk waarschijnlijk waarnemen met de
kleine haartjes op hun lichaam die als een soort

We zoeken synoniemen die een insectennaam bevatten.
3a. Zeuren om de kleine dingen
muggenziften en/of mierenneuker

TEAMNUMMER

3b. Halssierraad voor mannen
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a. Maak een zo origineel mogelijk Tibetaans gebedsvlaggetje dat aan een lijn kan worden gehangen. Het vlaggetje moet aan onderstaande zaken voldoen:
•
Vlaggetje dient een gekleurd vierkant stukje textiel (21 bij 21 cm) te zijn met een stikrand
aan bovenzijde zodat het aan een touw geregen kan worden (zie afbeelding hieronder).
•
Vlaggetje voorzien van gebeden/mantra’s/spreuk (positief), teamnr en naam
•
Vlaggetje inleveren samen met quizboek voor 23:30
•
Zoek in onderstaand overzicht de kleur van het vlaggetje aan de hand van jullie 			
teamnummer
Blauw: 1-6-11-16-21-26-31-36-41-46-51-56-61-66-71-76-81-86-91-96
Wit: 2-7-12-17-22-27-32-37-42-47-52-57-62-67-72-77-82-87-92-97
Rood: 3-8-13-18-23-28-33-38-43-48-53-58-63-68-73-78-83-88-93-98
Groen: 4-9-14-19-24-29-34-39-44-49-54-59-64-69-74-79-84-89-94-99
Geel: 5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100

b .Waar staan de 5 basiskleuren van de gebedsvlaggetjes voor?
-Blauw staat voor “hemel”,
-wit voor “wind”,
-rood voor “vuur”,
-groen voor “water”
-geel voor “aarde”.
c. Wat is het beste moment om ze op te hangen volgens de Tibetaanse gewoonte?
s Morgens op een zonnige dag
d. Wanneer worden er massaal oude vlaggetjes vervangen?
Tijdens tibetaans nieuwjaar

TEAMNUMMER
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In de omgeving van Brandevoort zijn veel wateren te vinden, welke zoeken we?

De meern

Goorloop

Berkendonk

(Kleine) Dommel

Eindhovens Kanaal

Enode / Strandbad
Nuenen

Warande

Wolfsven

Krasheninnikov

Wat zijn de namen van de onderstaande vulkanen?

Asama

Bromo

Cotopaxi

Mount St. Helens

Olympus Mons

Pico del Teide Mars

TEAMNUMMER
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Ga in je Tiroler outfit naar het hoogste punt in Brandevoort en Jodel er op los! Maak er een
filmpje van. Er zijn 2 opties om het filmpje te versturen:
1. Via www.wetransfer.com versturen naar media@wittewelwittenie.nl ovv je teamnaam, teamnummer en “jodel”.
2. Upload de film naar youtube en mail de link onder vemelding van “jodel + teamnummer +
teamnaam” naar media@wittewelwittenie.nl.

7

We zoeken de type- en modelnamen van de onderstaande vliegtuigen

Boeing 787 Dreamliner

SR71 Blackbird

Auster-III

Bombardier Q400

Concorde

Haviland DH 82A Tiger
Moth

Canadair Regional Jet /
Bombardier CRJ900LR

Messersmith ME210 OF
ME 410

TEAMNUMMER
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Hieronder staan een aantal zaken beschreven die te maken hebben met de wetenschap van de
Natuurkunde, of met natuurkundige fenomenen zelf:
a. Een voorbeeld uit de praktijk: je komt een toiletruimte binnen, waar drie toilethokjes zijn,
allen met de deur gesloten. Er staat iemand net zijn handen te wassen. Het is overduidelijk dat
deze persoon in één van de toiletten heeft gepoept, maar omdat de deuren gesloten zijn is het
niet duidelijk in welke. Nu is er een stroming in de Natuurkunde die bewijst, dat deze persoon
in ieder toilethokje wel en niet gepoept kan hebben: hierdoor stinkt elk toilethokje wel en niet,
zolang de deuren gesloten zijn. Pas als een deur geopend wordt, zal het toilethokje een eenduidige staat aannemen, en zal het dus wel of niet gaan stinken. Welke stroming in de Natuurkunde verklaart dit fenomeen?
De kwantummechanica
b. Vanuit dezelfde stroming uit vraag a is onderstaand bijzondere fenomeen bekend. Welk
fenomeen wordt hier uitgebeeld?

Tweelingdeeltjes
c. Welk twee natuurkundige verschijnsels
vinden in deze afbeelding plaats?

Verdamping en convectie

TEAMNUMMER

e. Welke natuurkundige wet staat hieronder?

Wet van de communicerende vaten
d. Nu een schaaltje met ijs: welk verschijnsel vindt hier net boven het ijs plaats?

Sublimatie
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Hoog tijd om jezelf en je team te beschermen tegen
het WitteWelWitteNie-virus!!! Gelukkig hebben de
laboratoria van Mad Science overuren gemaakt, en
uitgevonden dat de zogenaamde hoog-viskeuse stof
Mucus Gelatinosa het virus kan absorberen. Hun
diepgaande onderzoek heeft de juiste ingrediënten
voor het serum opgeleverd:
• Zoek in de goodiebag naar het Mad Science serum-pakket van Professor Bennie Snugger,
en volg zijn instructies om het serum te maken.
• Zorg er voor dat het resultaat een duidelijke WitteWelWitteNie-blauwe kleur heeft; deze kleur moet je
zelf vinden en toevoegen!
Maak een foto van het eindresultaat met daarop je
teamnummer. Plak deze hieronder op.
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Hieronder staan diverse vlaggen van verschillende landen. Vul voor iedere vlag de bijbehorende
naam van het land in.

Chili

Andorra of Roemenie

TEAMNUMMER
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Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en bekijk het filmpje met erotische
scenes uit bekende films. Uit welke 10 films komen deze scenes?
1. Batman Returns
2. Baywatch
3. James Bond Dr. No
4. Sausage Party
5. Rapunzel/Tangled
6. Wall-E
7. Wayne’s World 2
8. Wedding Crashers
9. Pirates of the caribean 3
10. The Mummy (2017)

2

Hieronder staan bijzondere oren, bij wie horen deze?

Woestijnvos / Fennek

Lynx

Neushoorn

Haas

Beer

Rat

Uil / Oehoe

Van Gogh

TEAMNUMMER
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a. Zie de foto’s van onderstaande dieren. Als het gaat om verzorging van hun jongen, hebben al deze diersoorten iets gemeen. Wat is dat?

De mannetjes zorgen voor de jongen.
b. Behalve bij de mens bestaat er nog een diersoort, waarbij seks een alledaags middel voor
het onderhouden van sociale contacten, het oplossen van conflicten, het verlagen van stress of
het vieren van belangrijke gebeurtenissen is. Welke diersoort is dit?
Bonobo’s of dolfijnen
c. Met welk ritueel verleidt een mannelijk nijlpaard
een vrouwtje?
Hij schijt en pist zichzelf onder
4

d. Bij welke diersoort heeft het vrouwtje
standaard meer testosteron dan het mannetje?
Hyena

Benoem de onderstaande voetaandoeningen

Eelt of Clavus

Hamerteen

Ingegroeide teennagel
of ungus incarnatus

Likdoorn of Eksteroog
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a. We zijn op zoek naar de naam van de strip en de bijbehorende titel van de onderstaande
plaatjes

Joop Klepzeiker
nr 9

6

Rooie Oortjes
deel 31

Kuifje in Zwitserland

Rooie oortjes Deel 26

Sjef van Oekel in de

Nou Nou! Deel 5 of

bocht

Nur die liebe zahlt

Suske en wiske en de
glunderende gluurder

Asterix en de echte
geilaard of Rammerix
le Condome

De meeste planten hebben een Latijnse naam, maar er zijn ook plantennamen met een erotisch
tintje. Wat is de Nederlandse naam voor onderstaande planten?

Peniskokerplant
of condoomplant
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tepelcactus

venushaarvaren

Tongvaren

Peruaanse viagraplant
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De onderstaande tekst komt uit een boek dat erg populair is onder de vrouwen.
Vul de ontbrekende woorden in.

Hij aarzelt of hij mijn kus zal beantwoorden, maar als mijn tong de zijn
ontmoet, voel ik hoe zijn lichaam reageert. Nee, fluistert hij tegen mijn
lippen en hij gaat wat achteruit. We gingen jou wassen. Hij kijkt serieus.
Shit... Hij meent het. Ik trek een pruillip en de sfeer klaart onmiddelijk op. Hij grijnst
en kust me kort. Schoon, zegt hij nadrukkelijk.
Niet lekker vies. Ik hou van lekker vies. Ik ook, mevrouw Grey. Maar niet
nu en niet hier. Hij pakt de shampoo, en voor ik hem het tegendeel kan
overtuigen, is hij bezig mijn haar te wassen.
8

Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en bekijk de reclamespotjes.
Welke producten/diensten worden er aangeprijst?
1.
2.

9

Heineken			3. Melkunie				5. Telfort
Centraal Beheer		
4. Calve Pindakaas			
6. Turkish Airlines		

Een klein deel van de wereld heeft rode haren. Roodharige mannen zijn bij de vrouwen
wat minder in trek, toch hebben ze het voordeel dat ze minder snel grijs worden.
Hieronder zijn 5 bekende personen afgebeeld. Noteer de namen.

Bern Thijs

10

Ed Sheeran

Ruper Grint

Stevn Kruijswijk

Stijn Nouwen

Oren zijn er in allerlei soorten en maten.
a. Wie heeft de langste oorharen?
Victor Anthony (Guiness Book)
c. Wat is de naam van de hond met de 		
langste oren?
Harbor
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b. Welk konijn heeft de langste oren?
Nipper’s Geronimo of Engelse hangoor

d. Hoeveel is 5 decibel + 1 decibel - 3 decibel?
3,9
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a. Wat staat er op de borden die De Financiële Wooncoach in de
etalage heeft hangen?
Deze woning is gefinancierd door de financiele wooncoach of gezin
liggend tussen verhuisdozen, stelletje met nieuw appartement

b. Hoeveel mag je verantwoord extra lenen op jouw inkomen als je
duurzaam bouwt?
a. Bij een woning met een EPC van 0-0,6 maximaal € 9.000.b. bij nul-op-de-meter €25.000,- voor dit laatste geldt wel een
minimaal inkomen van €33.000,- aan toets inkomen voor de
hypotheekaanvraag.
c. Beide antwoorden zijn goed
c

c. Wat is het maximale bedrag aan hypotheek dat je in 2018 verantwoord kunt lenen op de waarde van je huis als je via De Financiële
Wooncoach een hypotheekadvies krijgt voor de aankoop van een
woning met Energie Besparende Maatregelen zoals zonnepanelen,
warmtepomp, HR++ ketel?
maximaal 106% of 280.900 euro

2

a. Wat zijn de namen van de vier partners van Schooten Advies?
Rien Verhoeven / Patrick Steeghs / Marcel Koehler / John Tappel

b. Wat wordt er iedere maandag geplaatst op de site 			
van Schooten Advies?
Nieuwsbrief/update

c. Er zijn 2 collega’s met dezelfde voornaam werkzaam bij
Schooten Advies. Geef de voor en achternaam van deze
2 personen?
Patrick Steeghs en Patrick Crommentuijn.

d. Welk jubileum heeft Schooten Advies in 2018?
20 jarig bestaan

e. Wat is de slogan van Schooten Advies op de zuil bij het pand?
voor ondernemende ondernemers
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a. Wat is een Jumbo Jumbol?
De Jumbol is een heerlijke soes gevuld met een Zwitserse room (gele
room), gedecoreerd met een laagje oranje chocolade en een chocolade
kroontje bovenop.

b. Wie bakt de origineelste Brandevoortse WitteWelWitteNie Jumbol?
Regels
1
De Bol mag niet veel groter of kleiner zijn dan de originele Jumbol
2
De Bol moet eetbaar zijn
3
Maak 3 foto’s
a.
Foto van de start met de ingredienten uitgestald met 2 teamleden
b.
Foto van het bakken van de soes(en)
c.
Foto van het eindproduct met 2 teamleden waarvan 1 proeft en teamnummer zichtbaar
Tip
De jumbo is nog tot 20.00 uur open

plak hier foto b

plak hier foto a

plak hier foto c
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1 teamlid gaat naar de markthal en kan zich daar melden op de
volgende tijdstippen:
20:00-20:30 Teamnummers
20:30-21:00 Teamnummers
21:00-21:30 Teamnummers

1-30
31-60
61-94

Het teamlid moet:
•
Onbeschonken zijn / je hebt geen alcohol op
(wordt gecheckt)
•
In bezit zijn van geldig rijbewijs en deze meenemen
•
Voorzien van zwemkleding en handdoek
•
Ticket bij zich hebben!
5

a. Als je te voet vanuit de parkeergarage Herenlaan via de hoofdingang van het wijkhuis naar de ruimte Beach House gaat,
hoeveel traptreden moet je dan nemen en hoeveel deuren moet
je door?
54+6

b. Hoeveel palmbomen staan geschilderd op de muur in Beach
House?
2

c. Tel het aantal traptreden x het aantal deuren x het aantal palmbomen Wat is de uitkomst?
648
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8

De onderstaande huizen staan in de verkoop bij Alex. In welke
straten staan deze huizen?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Blaakbeemden 4

5.Herenlaan 33		

9. Rubeemden

2.Broederwal 39		

6. Iekendonksevoort 9

10. Stepekolk Oost

3. De Plaetse 166		

7. Laan door de veste 41

11.Stepekolk Oost

4. Hellingshoeve 1		

8. Roselmanserf 4		

12.Zandershoeve

Wist je dat wij nummer 1 in pizza bezorgen zijn?
Zowel in Nederland als over de hele wereld! We zetten niet alleen
brommers in om de pizza’s heerlijk heet bij jou aan de deur te
krijgen, maar ook auto’s, e-bike’s en zelfs zelfrijdende robots!
Om nummer 1 te blijven zijn we continu op zoek naar betere,
snellere en groenere manieren om pizza’s en sandwiches te
bezorgen. Denk jij met ons mee??
Haal je pizzadoos op bij onze winkel in Brandevoort. Bezorg deze pizzadoos bij je eigen team.
Opdracht:
1.
Haal je pizzadoos met bezorgadres op bij Domino’s Brandevoort, De Plaetse 91
2.
Maak een originele foto van de bezorging van de pizzadoos met daarop je teamnummer
3.
Post de foto op facebook en tag domino’s en wittewelwittenie

TEAMNUMMER
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a. De eerste molen werd vermoedelijk al gebouwd door monniken in de 11de eeuw. Nadat er een paar branden zijn geweest,
wordt de molen weer herbouwd in de huidige staat: koren, hout-,
zaag-, en oliemolen plus het molenaarshuis. In welk jaar gebeurt
dit?
1764

b. Binnen roken door gasten mag al lang niet meer, maar wat wordt
wekelijks nog gerookt bij de watermolen van Opwetten?
( 2 antwoorden mogelijk)
zalm en kippedijen

c. Buiten dat je lekker kan lunchen en dineren bij de watermolen
van Opwetten, kan je er ook vergaderen, feesten en trouwen.
Hoeveel bruiloften worden er gemiddeld bij de watermolen van
Opwetten gevierd per jaar?
45

9

KidsPlaza kinderspeelpaleis Helmond heeft een druk bezochte
website, en besteedt veel aandacht aan Social Media. De mascotte
van KidsPlaza is op 26 december 2015 gekomen vanuit de jungle
van Zuid-Afrika en heeft via een prijsvraag de naam Timboe
gekregen. Sindsdien heeft hij al vele harten veroverd van zowel
klein als groot.
De opdracht: bekijk de website én de Facebookpagina van		
KidsPlaza. Ga na waar je Timboe overal tegenkomt en tel het aatal
keren dat je Timboe hebt kunnen ontdekken op de verschillende
foto’s, filmpjes etc.etc. Zowel real-life als animatieafbeeldingen
tellen mee.
TIP: In geval van een filmpje telt elk fragment als 1x. Veel succes!”
Hoevaak kom je Timboe tegen?
464

*Om jullie inspanningen te belonen verloot KidsPlaza
2x2 maandabonnementen, 2x2 jaarabonnementen en
3x 10-rittenkaarten onder de mensen die de			
Facebookpagina van KidsPlaza geliked hebben tijdens de
quizavond.
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Om de klant centraal te laten staan probeert de Rabobank, door
middel van wijkambassadeurs, actief te zijn in verschillende wijken
door heel Helmond. Wij investeren graag in goede ideeën.
Rabobank steunt projecten die wijken in Helmond versterken. De
Rabo wijkambassadeurs helpen graag de beschikbare € 10.000 per
wijk goed te besteden.
a. Wie zijn de wijkambassadeurs van Rabobank Helmond voor de
wijk Brandevoort?
Kirsti Peeters, Sandra van Hoeck, Grace Timmermans en Ibrahim Esilcimen

Brandevoort gaat een heel mooi project starten onder de naam Designweek @ OBS Brandevoort. Dit project gaat starten met een geweldig themaweek die als doel heeft om Design
Thinking, Computational Thinking en Programmeren binnen het curriculum van de basisschool
blijvend te verankeren. Alle 700 basisschool leerlingen zullen in deze week aan de slag gaan
met de 21ste eeuw vaardigheden. Wij als wijkambassadeurs van Rabobank Helmond
waarderen deze initiatieven in Brandevoort. We vinden het belangrijk dat de kinderen op deze
manier kennis kunnen maken met digitalisering.
a. Wat wordt de challenge waar alle 28 klassen b. Hoe heet het lid van de Raad van Bestuur
van een internationale software leverancier
afzonderlijk aan gaan werken?
die een aanhanger is van de Design Thinking
methode?
Hasso Plattner (SAP)
een veilige school omgeving
c. Hoe noemen we de methode waarbij je leert d. Welke bijzondere voetballende gasten
problemen te omschrijven op een manier zodat worden verwelkomd op de Designweek@OBS
computers hier mee om kunnen gaan?
Brandevoort??
Computional Thinking
11

voetballende robots van de TU-Eindhoven

De barbier is weer terug van weg geweest. Bij Kapsalon Werner in
Nuenen worden al sinds 1986 heren geknipt en geschoren. Maak
een retro portret van een barbier die een heer scheert en verwerk
je teamnummer hierin.

Plak hier de foto

TEAMNUMMER

53

8. Sp
onso
rvrag
en

12

Waar komt de naam Villa Vesper vandaan?
Vesperstraat in Mierlo

13

De onderstaande foto is van een systeem dat ACR verkoopt.

Welk merk en typenummer is het systeem?
Zenec Z-E3726

14
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Aan welke straten liggen de woningen die door 		
Iedereenkanbouwen in Brandevoort zijn of worden gerealiseerd?
Laathoeve, Hoenshoeve, Lobbenhoeven, Doornweg, Drie Eikenbeemden, Vriezenbeemden, Wachtelbeemden, Abendonk, Vliegenbergdonk,
Heijdendonk en de Abendonk

16

17

Welke quote hoort bij welke Automan:
1. “An idealist is a person who helps other people to be prosperous.”
2 .“The quality is remembered long after the price is forgotten.”
3. “A business like an automobile, has to be driven, in order to
get results.”
4. “The winner ain’t the one with the fastest car, it’s the one who
refuses to lose.”
5. “Mr. Bentley – He builds fast trucks”
1.

Henry Ford

2.

Sir. Henry Royce

3.

Bertie Charles Forbes

4.

Dale Ernhardt Sr.

5.

Ettore Bugatti

Noem alle winkels die zijn gehuisvest in Winkelcentrum Brandevoort en zet deze op alfabetische volgorde.
Albert Heijn
Bakkerij ‘t Bakkertje
Boutique4more
Cafetaria Brandevoort
Cappadocia
Domino’s
Freestyle Kappers
Gall & Gall
HEMA
Hip & Co
Jumbo
Kruidvat
Primera
Seringe
Shu Shu sushi & wok to go
Slagerij Vogels
Villa Vesper
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Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en bekijk de 4 filmpjes die bij deze
vraag hoort. Hoe heten de overtredingen die hier gemaakt worden?

1.
2.
3.
4.

2

Double dribbel
Icing
Shoot, kick of foot
Buitenspel

a. Over iets minder dan 2 weken gaan de 23e Olympische Winterspelen van start in het
Zuid-Koreaanse PyeongChang.
In de geschiedenis van de Olympische Winterspelen zijn er in een aantal steden meer dan
1 x Olympische Winterspelen geweest. Om welke steden gaat het en hoe vaak zijn de Winterspelen gehouden in de desbetreffende steden?

-

Sankt Moritz in 1928 en 1948 (2x)
Lake Placid in 1932 en 1980 (2x)
Innsbruck in 1964 en 1976 (2x)

b. Aan hoeveel Winterspelen deed Rintje Ritsma mee ?
5
c. Bjorn Daehlie was tot de Winterspelen van 2014 de meest succesvolle Winter Olympier aller
tijden. Door wie werd hij ingehaald en met hoeveel medailles verschil?
De Noor Ole Einar Bjorndalen die haalde 1 bronze medaille meer.
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a. Het kunstschaatstoernooi van de 1994 Winterspelen Lillehammer werden vooraf gegaan
door veel drama en ruzie tussen de 2 Amerikaanse topfavorieten. Tot een aanslag op de
knie van 1 van de dames aan toe, geen manier werd gespaard om zich te plaatsen voor
deze Winterspelen. Zoals alles in het leven liep ook dit kunstschaats toernooi anders dan
veel mensen van te voren gedacht hadden. Wie zijn onderstaande dames?

Katarina Witt

Oksana Baiul

Nancy Kerrigan

Tonya Harding

b. Wie won uiteindelijk het toernooi?
Oksana Baiul
c. De 12 Olympische Winterspelen in 1976 werden uiteindelijk gehouden in Innsbruck
maar in 1e instantie toegewezen aan een andere stad. Aan welke stad werden de
Winterspelen in 1e instantie toegewezen?
Denver
d. Wat voor problemen waren er waardoor het IOC uiteindelijk besloot de Winterspelen
aan Innsbruck toe te wijzen?
De lokale bevolking had grote problemen met de financiele en de miliea-impact van de Winterspelen.
e. In 2018 wordt er in Innsbruck weer een groot sportfestijn georganiseerd.
Welk evenement bedoelen we?
WK Wielrennen
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In de buurt van Brandevoort zijn veel sportparken en clubs te vinden. Welke zie je hieronder. Geef de naam van het sportpak of de club die hier gehuisvest is.

Sportpark Brandevoort of SV Brandevoort

Gulbergen golfclub

Sportpark de Braak of
HTV

Hockeyclub mierlo

Helmondse Watersport Club: De Helmvaarders

Mifano

HAC

Manege Meulendijks

Voetbal is sinds jaar en dag volksport nummer 1 in Nederland. Bepaal aan de hand van de
onderstaande steekwoorden welke teams in welk jaar tegen elkaar speelden.
•
•
•
•

7 juli
Na 25e minuut 1-1
75.200 toeschouwers
Jack Taylor

•
•
•
•

Nederland-West Duitsland 1974
•
•
•
•

29 augustus
1-0 in de 73e minuut
18.064 toeschouwers
Claus Bo Larsen
Manchester United-Zenit St Petersburg 2008
(stand moet 2-1 zijn ipv 1-0)
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29 april
2-1 in de 13e minuut
34.000 toeschouwers
Pieter Vink
PSV-Vitesse 2007

•
•
•
•

11 mei
1-1 in de 45e minuut
53.810 toeschouwers
Szymon Marciniak
Olympique Lyon-Ajax 2017
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Iedereen kent de uitspraak ‘Voetbal is oorlog’ wel. Onderstaande afbeeldingen verwijzen
naar oorlogen/conflicten uit het verleden. Noteer onder elk van de afbeeldingen tussen
welke strijdende partijen er werd gevochten.

Amerikaanse leger
en Indianen (Sioux
en Cheyenne)

Balkan oorlog
7

Groot Britannie
en Zulu’s

a. Hoeveel leden van de organisatie WitteWelWitteNie gaan in 2018 meedoen aan een groots
evenement voor het goede doel.
3
c. Welk evenement is dit?
Alpe d’Huzes

Amerika/Cubaanse ballingen en
Cuba

Amerika en
Japan

b.Wat is het motto van dit evenement?

Opgeven is geen optie
d. Hoe heet het team?

2good2be4gotten

e. Alpe d’Huez staat bekend als de Nederlandse Berg, en er is zelfs sprake van een Nederlandse
bocht. Op hoeveel meter hoogte (boven NAP) ligt deze bocht?
1390
f. Alpe d’Huez is in het verleden meerdere malen aankomstplaats geweest in de Tour de France.
Noteer de namen van de wielrenners die er in geslaagd zijn, gehuld in de gele leiderstrui, de
Tour-etappe naar Alpe d’Huez te winnen.
Lance Armstrong (2004)
g. Alpe d’Huez is in broederschap verbonden met een ander stadje in de Alpen. In dit stadje
finishte ooit een legendarische Giro-etappe. 2 Nederlanders (waaronder 1 geboren Brabander)
speelden een hoofdrol in deze etappe. Welke Nederlanders bedoelen we en wat was hun
hoofdrol?
1. Erik Breukink (winnaar etappe door sneeuwstorm over Gavia)
2. Johan van der Velde (als eerste boven op Gavia, in sneeuwstorm, bevangen door de kou in
busje gestapt en beneden uitgestapt en al fietsend over finish)

TEAMNUMMER

59

9. Ga
me,
set &
Matc
h

8

9

Op onderstaande foto’s staat de bijnaam van een bekende sporter.
Om welke sporter gaat het hier?

Gerald Vanen-

Ruud Gullit

Ko Stompe

Michael Boogerd

Falco Zandstra

Rinus Michels

Rinus Michels

Dennis Bergkamp
Kimi Raikkonen
Gerwyn Price

Diego Maradonna

Aleksandr Vinokoerov

Bij welke sporten worden de onderstaande attributen gebruikt?

Cricket

Curling

Hockey

Golf

Polo

Snooker

Turnen

Waterpolo
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Markeer de plek waar de bal zich bevindt op het moment van de foto.
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Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en bekijk de 8 fragmenten van cabaretiers. We zoeken de grappenmakers en/of komedieprogramma ‘s.
1. Cabaretier: Abnormaal
2. Komedieprogramma: Bijdehandjes
3. Komedieprogramma: Debiteuren krediteuren
4. Cabaretier: Henry van Loon
5. Cabaretier: Jochem Myjer
6. Cabaretier: Lenette van Dongen
7. Cabaretier: Ronald Goedemondt
8. Cabaretier: Jonas Geirnaert

2

Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en luister de 5 fragmenten van ongeveer 30 seconden, die via Google translate zijn vertaald. Het zijn vertaalde muzieknummers. Van wie zijn deze nummers en wat is de titel?
Artiest/Band				Titel
1. Beatles					All my loving
2. Pink					What about us
3. George Baker				

Little Green Bag

4. Villa People				YMCA
5. Marco Borsato				
3

Je hoeft niet naar huis vanacht

Van wie zijn onderstaande schoenen?

Neil Armstrong of Eugene Cernan

Stephen Curry

Sissi of Elisabeth Amalie
Eugenie

Michael Jackson
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Van welke beroemdheden zijn de onderstaande tatoeages?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Alanis Morissette			5.Ed Sheeran			9. Rihanna
2. Anouk					6. Justin Bieber		10.Sterretje (Tony Star)
3. David Beckham			

7. Connor Mc Gregor

11. Douwe Bob

4. Dwayne Johnson/The Rock		

8. Popeye			

12. Justin Bieber
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Weet jij wie waar woont? Geef per huis dmv een letter aan wie waar woont.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

1. B			6.

A		

2. D			7.

G		

3. I			8.

J

4. C			9.

H		

5. E			10.

F		
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Achterhaal welke persoon/personen er door onderstaande emoji’s worden uitgebeeld.
Zoek een zo recent mogelijke afbeelding van deze persoon en plak deze over het gezicht.

1

2
Frank en Ronald de Boer

3

5
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Harry Potter

4

Fatima de Morero Melo of
Janneke Schopman

JFK

Steve Erwin
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Sommige mensen zijn een karikatuur van zichzelf. Of dit voor onderstaande mensen geldt, laten
we in het midden. De enige vraag die wij stellen: Wie stellen deze karikaturen voor?

Marc Marie Huybrechts

Michael Scofield of Wentworth Miller

Pink of Alecia Beth Moore

Christopher Walken

Jeff Bridges

Paul Teutel senior

Valderma

Danny Trejo

Van wie zijn onderstaande kinderfotos?

Adolf Hitler

Donald Trump

Jim Carrey

Will Smith

Winston Churchill

Jan Smit

Madonna

Freek de Jonge
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De films “Life of Brian” en “Quest for the Holy Grail” van Mony Python laten een mooi beeld
zien van het ontstaan van de basis van onze huidige Europese cultuur. Hieronder een aantal
vragen over deze films.
Life Of Brain
a. De volgers van Brian als Messias splitsen
zich op een bepaald moment, om ieder een eigen geloofsrichting te gaan volgen, vertegenwoordigd door een bepaald symbool. Welke
twee symbolen zijn dit?
Schoen/sandaal, en de kalebas/pompoen.

b. Welke straf krijgt Brian opgelegd door de
Romeinen als hij wordt betrapt op het schilderen van een leus tegen de Romeinen op de
stadsmuur?
Hij moet dezelfde leus nog 100x opschrijven.

c. Welke letter kan Pontius Pilatus in “Life of
Brian” niet uitspreken?

d. Hoe heet de Romeinse officier die een persoonlijke vriend is van Pontius Pilatus?

De “R”

Biggus Dickus

Quest for the Holy Grail
e. Welk vervoermiddel gebruiken de ridders en f. Hoe wordt het geluid van paarden gemaakt
in de film?
koning Arthur standaard in deze film?
Lopen/benenwagen

Met twee kokosnoten

g. Met welk wapen wordt uiteindelijk de “Killer h. Koning Arthur komt halverwege de film een
roep ridders tegen die een heesterperk eisen
Rabbit of Caerbannog” gedood?
als tol om door te mogen. Wat zeggen deze
ridders constant?
De Holy Hand Grenade

10

Ni

Welke bruiden staan hieronder gefotografeerd op de mooiste dag van hun leven?
1

2

3

4

1. Amal Clooney				

4. Koningin Letitzia

2. Elizabeth Taylor				

5. Wendy van Dijk

5

3. Jackie Kennedy Onassis
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Deze opdracht dient door 2 teamleden uitgevoerd te worden, tijdens deze opdracht volgen jullie
het spoor van Bennie Snugger.
* Kom (met de fiets of lopend!) met 2 teamleden tussen 20:00-20:30 naar ‘t Brandpunt. Te
laat is geen deelname = geen punten.
* Neem je toegangstickets (2 stuks!), rolmaat en zaklamp mee!
* Houdt rekening met ongeveer 45 minuten tot 60 minuten tijd om de buitenopdracht te
voltooien. Professor Bennie Snugger is van 21:30 tot 22:15 in zijn lab aanwezig, de locatie van
het lab heb je nodig voor de speciale opdracht ‘de ontsnapping’.
* De opdracht dient wandelend gedaan te worden! Naast dat het uitvoeren van deze opdracht
met de auto/motor/scooter/fiets gevaarlijke situaties kan opleveren, heb je hier echt geen
voordeel bij en zul je je eigen team maar ook anderen benadelen.
* Per team heb je 1 goed werkende smartphone met GPS functie en een internet abonnement.
Zorg dat deze goed opgeladen is en neem voor de zekerheid een powerbank mee als deze snel
leeggaat.
* Installeer de app Actionbound op de smartphone die je gaat gebruiken vanuit de google- of
apple playstore
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Maak met je team een korte spectaculaire en/of grappig filmpje met als thema 			
“De Ontsnapping”. Deze film moet aan de volgende criteria voldoen:
* Minimaal 6 acteurs
* Teamnummer komt zichtbaar in beeld
* Maximaal 2 minuten
Upload de film naar youtube en mail de link onder vemelding van “Opdracht de ontsnapping +
teamnummer” naar media@wittewelwittenie.nl.

2

Ga live de strijd aan met de andere teams in deze online quiz!
Je krijgt 50 multiple choice vragen waar je antwoord op moet geven. Hoe sneller je de vragen
met je team (goed) beantwoord des te meer punten je krijgt. Je kunt tevens de scores van de
andere teams zien dus je weet direct of je het goed gedaan hebt of niet.
Je hebt hiervoor een Game Code nodig en de unieke Team Code die op het vel met		
toegangskaarten staat.
Het werkt als volgt:
1. Om 22:00 wordt de Game Code van Quizizz op de facebook pagina van WitteWelWitteNie
gepubliceerd. Deze heb je nodig om mee te kunnen doen
2. Surf vervolgens naar join.quizizz.com met je browser
3. Vul de Game Code die je opgezocht hebt op Facebook in op de website (zie plaatje 1) en klik
op “verder gaan”
4. Vul bij je naam de unieke Team Code (belangrijk!) in die op het vel met toegangskaarten
staat. Dus bijv. TM99-ASZR. Deze kan maar 1x gebruikt worden! Klik op meespelen
(zie plaatje 2)
5. Om 22:30 gaan we starten! Veel plezier en succes!

Tip: Test van te voren of het allemaal (technisch) werkt door een demo quiz te doen, dit is
mogelijk via https://quizizz.com/democode .
3

Maak een leuke groepsfoto van je team, deze wordt gebruikt op de feestavond als de uitslag
bekend wordt gemaakt.
Mail deze foto naar media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van je teamnaam en
nummer.
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