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VOORWOORD
Voor jullie ligt het quizboek WitteWelWitteNie, editie 2020. Ook dit jaar hebben we er
als organisatie weer alles aan gedaan om jullie uitdagende opdrachten voor te
schotelen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast zullen jullie ook
fysiek op de proef worden gesteld en hebben we ook dit jaar weer een ‘rode draad’
door de quizavond verweven.
Wij hopen dat jullie als team een drukke maar gezellige avond zullen beleven en ons
rond de klok van 23:30 komen verrassen met een goed gevuld quizboek. Hopelijk
zien we jullie zaterdag 1 februari dan weer terug op de spetterende feestavond waar
wij rond middernacht de winnaar van deze editie bekend zullen maken.

Heel veel succes en plezier en moge het beste team winnen!
Organisatie WitteWelWitteNie
Evi - Gaubi - Hein - Ingrid - Martijn
Michiel - Monique - Roel - Vicky
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Bubbels & Trubbels thema uitleg
Tijdens deze editie van WitteWelWitteNie gaan we jullie helemaal onderdompelen in
Bubbels & Trubbels, onze eigen Brandevoortse soap. Twee van jullie teamleden mochten bij
het ophalen van het quizboek al de opname van de aflevering ‘De Bruiloft’ bijwonen. Tijdens
de quizavond zullen onze soapies jullie regelmatig vermaken met meer afleveringen van
Bubbels & Trubbels! Uiteraard hopen we dat jullie vanavond niet in de ‘trubbels’ komen; lees
daarom aandachtig onderstaande instructie om de Bubbels & Trubbels opdrachten goed te
kunnen doorlopen. Doe je best, want met deze opdrachten zijn veel punten én een glaasje
bubbels te verdienen!
De soap Bubbels & Trubbels bestaat uit 10 afleveringen die jullie allemaal moeten ‘bekijken’.
Bij het quizboek hebben jullie een flinke stapel polaroids ontvangen, gemaakt door Paula
Roid. Veel van deze polaroids zijn vervalst, sommigen zijn gelukkig authentiek en correct.
Door middel van het bekijken van alle 10 afleveringen van Bubbels & Trubbels dienen jullie
de correcte polaroids te identificeren en deze op de bij het quizboek geleverde fanposter te
plakken. Het uiteindelijke doel is om de fanposter te voorzien van alle juiste polaroids en
tevens in maximaal 60 woorden te beschrijven wat er precies gebeurd is tijdens aflevering 9
‘De Bruiloft’. Per correct geplakte polaroid krijgen jullie 10 punten en een compleet en correct
ingevulde fanposter levert nog eens 140 bonus punten op. Voorzie de fanposter van je
teamnummer en lever deze samen met het quizboek in.
Hoe ga je te werk?
Afleveringen 1, 2, 3, 5, 6 en 7 zijn te bekijken op de website tv.wittewelwittenie.nl. Inloggen
op deze website doe je met de verstrekte inloggegevens op de toegangskaart uit de
goodiebag bij het quizboek. Deze afleveringen zijn in eerste instantie vergrendeld: bij diverse
doe-opdrachten tijdens de quiz en vragen in het quizboek krijg je een code waarmee je een
aflevering kan ontgrendelen. Hieronder staat waar je de codes voor iedere aflevering kan
verkrijgen. Bewaar deze codes goed, bij verlies verstrekt de organisatie namelijk geen nieuwe
code!! Afleveringen 4, 8, 9 en 10 betreft live-evenementen: deze staan niet op de website
maar moeten door een teamlid bezocht en/of gedaan worden! Let op: De slotaflevering
(aflevering 10) is tijdsgebonden. Zorg dat je deze voor 22:30 gezien hebt!
Aflevering 1 - Roze wolk
1. Ontgrendelen: Gebruik de code op de bruidsuiker die je bij De Bruiloft hebt gekregen.
2. Bepaal welke 2 polaroids op deze aflevering van toepassing zijn; plak beiden op de
fanposter.
Aflevering 2 - Loslaten
1. Ontgrendelen: Gebruik de code die je bij opdracht 11.3 in het quizboek krijgt
2. Bepaal welke polaroid op deze aflevering van toepassing is; plak deze op de fanposter.
Aflevering 3 - Haat en nijd
1. Ontgrendelen: Gebruik de code die je bij de Geheime Opdracht 4.1 krijgt.
2. Bepaal welke 2 polaroids op deze aflevering van toepassing zijn; plak beiden op de
fanposter.
Aflevering 4 - Bezoek de set
1. Aflevering 4 betreft een live-evenement: een bezoek aan de opnameset.
2. Zorg dat je op het aangegeven tijdstip (zie tijdsschema pagina 7 en 8) op de set aanwezig
bent; vergeet niet je toegangskaart mee te nemen! De set is te vinden in het oude
‘Zeeman-pand’ naast de Hema (De Plaetse 75).
3. Aan de hand van de set kun je bepalen welke polaroid hierop van toepassing is: plak deze
op de fanposter. Je krijgt op de set tevens de code voor aflevering 5 mee!
Aflevering 5 - Roddels
1. Ontgrendelen: Gebruik de code die je bij Aflevering 4 (bezoek aan de set) krijgt.
2. Bepaal welke polaroid op deze aflevering van toepassing is; plak deze op de fanposter.

TEAMNUMMER
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Bubbels & Trubbels thema uitleg
Aflevering 6 - Bachelor party
1. Ontgrendelen: Gebruik de code die je bij opdracht 11.4 in het quizboek krijgt.
2. Bepaal welke polaroid op deze aflevering van toepassing is; plak deze op de fanposter.
Aflevering 7 - Het plan
1. Ontgrendelen: Bepaal de code door het antwoord op vraag 6.8.1 uit het quizboek te nemen en
daar de carnavalsnaam van deze plaats achter te plaatsen. (Bijvoorbeeld: ‘eindhovenlampegat’)
2. Bepaal welke polaroid op deze aflevering van toepassing is; plak deze op de fanposter.
Aflevering 8 - Puzzelstukjes
1. Dit betreft een live-evenement: maak de legpuzzel die je hebt ontvangen bij het quizboek.
2. Bepaal welke polaroid op de puzzel van toepassing is en plak deze op de fanposter.
Aflevering 9 - De bruiloft
1. Dit betreft de bruiloft waar jullie getuige van zijn geweest bij het ophalen van het quizboek. Op deze
aflevering zijn geen polaroids van toepassing.
2. Doordat je nu alle afleveringen bekeken hebt, zou je moeten weten wat er gebeurd is tijdens De
Bruiloft, toen het licht ineens uitging! Waarom ging het licht uit, wie gilde er, wat deed Micky bij de
bruiloft? Beschrijf duidelijk wat er gebeurd is en waarom, in maximaal 60 woorden. Doe dit op de
fanposter in het daarvoor bestemde kader.
Aflevering 10 - Geheim
1. Door het ontgrendelen van aflevering 1, 2, 3, 5, 6 en 7 komt deze slot aflevering beschikbaar.
2. Bekijk de aflevering en volg de instructies. Zorg dat je deze uiterlijk om 22:30 gezien hebt!
Voorzie de fanposter van je teamnummer en lever deze samen met het quizboek in.
Zie hieronder voor een schematische weergave.
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Tijdschema per team
Tijdschema
Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we naast de standaard quizvragen
ook opdrachten die op locatie uitgevoerd moeten worden. Sommige van deze
opdrachten zijn tijdsgebonden.
Om jullie het leven makkelijker te maken hebben we onderstaand tijdschema
opgesteld zodat jullie eenvoudig op kunnen zoeken waar jullie je op welk tijdstip
moeten melden.
Met de afkorting B&T set wordt de vraag bij aflevering 4 bedoeld en B&T Geheim
aflevering 10 zoals beschreven op pagina 5 en 6.
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Tijdschema per team
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SPELREGELS / BELANGRIJK!
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2

Quizboek
De antwoorden op 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 tussen 23:15 en 23:30 uur te worden ingeleverd in ‘t Brandpunt.
Te laat inleveren is geen punten!
Categorieën
01. First dates					
07. Grey’s Anatomy
02. Big Bang Theory				
08. Sponsorvragen
03. Brandevoort 90492				
09. All stars
04. Geheime opdracht				
10. The Bold and the Beautiful
05. Toen was geluk nog heel gewoon		
11. Binnenste buiten
06. Goudkust						12. Groepsopdracht
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Puntentelling
Per categorie zijn 100 punten te verdienen. Uitzondering hierop is categorie 11
(Binnenste buiten) waarmee 250 punten te verdienen zijn.
De thema-opdracht “Bubbels & Trubbels” is een speciale opdracht (zie bladzijde 5 en 6):
Hiermee kun je in totaal 250 punten verdienen.
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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 en de thema-opdracht.
Geef op de voorpagina van dit boek aan op welke categorie jullie de joker willen inzetten.

5

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:
Vragen waarvoor je naar buiten moet.
Tijdgebonden vragen.
Dit zijn vragen waarbij er een
film of geluidsopname gemaakt
moet worden.
Vragen waarbij er een foto gemaakt moet worden.

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

Bubbels & Trubbels themavraag
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Geheime opdracht
Ook dit jaar hebben we weer een geheime opdracht. De details over deze opdracht vinden
jullie op pagina 29. Zorg ervoor dat jullie uiterlijk 19:45 uur aanwezig zijn want zodra we
begonnen zijn gaan de deuren dicht en laten wij niemand meer toe.
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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 en medeweggebruikers. Ons advies: Gebruik de fiets!
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De uitslag
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens een spectaculaire feestavond. Deze
vindt plaats op zaterdag 1 februari 2020 in ’t Brandpunt vanaf 20:00 uur. Ben op tijd!
De muziek zal verzorgd worden door de band ‘De Corona’s’.
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
06-28745185 (Gaubi). 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
goodie bag. Niet vergeten mee te nemen!
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Tijdschema
Zoals jullie van ons gewend zijn hebben we naast de standaard quizvragen ook opdrachten die
op locatie uitgevoerd dienen te worden. Sommige van deze opdrachten zijn tijdsgebonden. Om
jullie het leven makkelijker te maken hebben we een tijdschema opgesteld zodat jullie
eenvoudig op kunnen zoeken waar jullie je op welk tijdstip moeten melden. Dit schema vinden
jullie op pagina 7 en 8.
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Disclaimer
Deelname aan WitteWelWitteNie 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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We beginnen deze editie smaakvol: In de goodiebag vinden jullie een zakje met drie
verschillende kauwgoms. Wees zuinig met de kauwgoms want van elke smaak
ontvangen jullie slechts 1 exemplaar! Aan jullie de vraag om het merk en de smaak te
bepalen door te proeven, ruiken en voelen. Noteer hieronder merk en smaak van de
kauwgoms.
Kauwgom 1

Merk: Stimorol

Smaak: Original flavour

Kauwgom 2

Merk: Mentos

Smaak: (Pure Fresh) Kers/Cherry

Kauwgom 3

Merk: Sportlife

Smaak: Peppermint

Voor deze opdracht willen we jullie vragen om boodschappen te doen in jullie eigen
voorraadkasten. Op onderstaande foto staan een aantal producten en aan jullie de taak om de
foto exact na te maken. Dus roep je team bij elkaar, slinger de foto op de groepsapp en zoek in
alle kasten exact dezelfde producten bij elkaar om onderstaande foto na te maken!
Naast het fotograferen van de producten willen we jullie vragen om de producten ook in te
leveren. Namens alle deelnemende teams zullen wij deze spullen schenken aan Stichting Hart
voor Minima Helmond. Stichting Hart voor Minima Helmond helpt mensen die in armoede leven
te ondersteunen. Het lijkt ons een hartverwarmend gevoel om met zijn allen een bijdrage te
kunnen leveren aan het welzijn van mensen die het minder hebben.

Zorg er voor dat jullie teamnummer duidelijk leesbaar op de foto aanwezig is en mail het
resultaat naar media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van
“WWWN Boodschappen - Team XX” waarbij “XX” voor jullie teamnummer staat.

TEAMNUMMER
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Eén van de populairste internationale tv-programma’s is ongetwijfeld MasterChef
Australia. Mede dankzij de leukste jury ooit, gevormd door Gary Mehigan, Matt Preston
en George Calombaris die de deelnemers liefdevol meenemen op een culinaire
ontdekkingsreis.
Hieronder zie je foto’s van enkele deelnemers aan MasterChef Australia uit de afgelopen
jaren. Noteer onder elk van de foto’s de volgende zaken:
•
•
•

•
•
•

De naam van betreffende deelne(e)m(st)er.
Het nummer van de pijl op de kaart van Australie dat de plek aanduidt van de
horecagelegenheid die elk van de deelne(e)m(st)ers runt.
De naam van de betreffende horecagelegenheid.

Andre Ursini
2
Villetta Porcini
OF Orso &
Willmott’s
Gastronomia

TEAMNUMMER

•
•
•

Ben Ungermann
4
Ungermann
Brothers ice dream
parlour

•
•
•

Diana Chan
1
Chanteen (by Diana
Chan)

•
•
•

Matt Sinclair
5
Sum Yung Guys

•
•
•

Reynold Poer
3
KOI Dessert Bar
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Hieronder wat vragen over bijzonderheden met betrekking tot voedingsmiddelen.
A. Welk onverwacht verschil zie je als je een sinaasappel met schil en een gepelde
sinaasappel in een emmer met water gooit?
Geschilde zinkt, ongeschilde blijft drijven
B. Wat hebben onderstaande logo´s met elkaar te maken?

Pizzahut heeft pizza afgeleverd in de ruimte (aan Russische kosmonaut/tijdens
Russische missie)
C. Een begraafplaats en een voedselfabriek lijken niet echt bij elkaar te passen. Toch ligt
er naast de Ben & Jerry´s fabriek in Vermont een begraafplaats, waarom?
Ben & Jerry´s begraaft ijssmaken die niet meer geleverd worden op deze begraafplaats
D. Wat hebben onderstaande afbeeldingen met elkaar te maken?

De naam voor de avocado komt oorspronkelijk van de Azteken, en betekent letterlijk testikel.

E. Hoe kun je testen of een cranberry rijp is, zonder deze te proeven of open te maken?
Rijpe Cranberries stuiteren, onrijpe niet.
F. Iemand die witte chocolade verkoopt, houdt zich in principe bezig met oplichting.
Waarom?
In witte chocolade zit geen chocola.

TEAMNUMMER
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Een vraag voor de snoepkonten onder ons: Welke 17 snoepsoorten zie je op
onderstaande afbeelding?

Fruitjojo’s, kikkertjes, kersen, apekoppen, biggetjes, jelly beans, banaantjes, perziken,
blauwe orka’s, schoolkrijt, heksehyl, trollendrop, dragibus, Engelse drop, boerderijdrop,
frambozen&bramen, kleurendrop ( ook goed heksendrop, fruitveter, blauwe haaien/walvis/dolfijntjes, rotella fruit, estafette haribo

6

Jaarwisseling, geboorte, huwelijk, speciale verjaardagen en soms is er niet eens een
bijzonder moment voor nodig om een bubbel open te trekken! Geheel in het thema
van onze quiz hebben we logo’s van 6 mousserende wijnen op een rijtje gezet. Kun je
aangeven om welk merk/wijnhuis het gaat?

Pommery

TEAMNUMMER

Martini Prosecco

Pannier
Champagne

Canard-Duchene

Moët & Chandon

Tarlant
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Fijn dat jullie plastic dopjes hebben gespaard! Eerst even een paar vraagjes
beantwoorden voordat jullie er mee aan de slag mogen.
A. Door welke personen is de dopjes actie opgezet in Nederland?
Anouk en Fred
B. Wat was hun eerste spaardoel?
KNGF geleidehonden
C. Bouw een zo origineel mogelijke bruidstaart van de gespaarde plastic dopjes. Leg het
resultaat vast op foto en zorg er voor dat jullie teamnummer duidelijk leesbaar aanwezig
is. Mail het resultaat naar media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van
“WWWN Dopjes - Team XX” waarbij “XX” voor jullie teamnummer staat.
Jullie kunstwerk zal worden beoordeeld op creativiteit, kleurgebruik en aantal gebruikte
dopjes. Gebruik van lijm/plakmiddelen is niet toegestaan!!
Stop de dopjes in een PMD-zak, voorzie deze van jullie teamnummer en lever de zak
samen met het quizboek in bij ons. Wij zorgen er voor dat de dopjes worden afgeleverd
als bijdrage aan het bij vraag B bedoelde doel.
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Eentje voor de boekenwurmen onder ons: Welke smakelijke titels horen bij onderstaande
beschrijvingen en wie is de auteur?
A. Dit boek volgt de gangen van een diner in een toprestaurant. Hoe gaan de vier
hoofdpersonen om met de gruweldaad die tijdens het diner besproken moet worden? De
irritaties lopen hoog op.
Het diner					

Herman Koch

B. Beroemd boek met tragische maar ook komische gebeurtenissen rond de relatie van
een beeldend kunstenaar en een vrouw die hem verlaat. Erotiek, dood, ellende verpakt
in een levendig geschreven verhaal.
Turks fruit 					

Jan Wolkers

C. Een heerlijk boek dat bol staat van de lollige situaties, maar soms ook verontrustend
als steeds meer kinderen verdwijnen. Dankzij de humor en korte hoofdstukken fijn als
voorleesboek.
Sjakie in de chocoladefabriek 		

Roald Dahl

D. Verhaal van een man die een zoektocht start naar de verwekker van de zoon die hij
met zijn inmiddels overleden vriendin heeft gekregen. De lezer blijft lang in spanning
over wie de echte vader is.
De Passievrucht				

TEAMNUMMER

Karel Glasstra van Loon

15

1. Fi
rst D
ates

9

Merknamen en logo’s zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Branding
in Brandevoort! Van welke merken hebben we een letter genomen?

WWF
(wereldNatruuFonds)

WeTransfer

TEAMNUMMER

Aviko

Dettol

Veet

Weleda

Danone

Linda

Happy Italy

Tesla

Vtech

BNN

Nintendo

Name It

Durex

Heineken
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Hoe het heurt in Brandeveurt...De meesten van jullie zullen wel bekend zijn met het
programma ‘Hoe heurt het eigenlijk?’. In dit programma komt het nieuwe en oude geld
voorbij, krijgen we inkijkjes in de wonderlijke wereld van de Nederlandse ‘Rich and
Famous’ en leren we zo nu en dan ook nog iets over goede manieren.
A. Hoe het heurt kan echter ook anders uitgelegd worden: Noteer onder elk van
onderstaande oren wie de eigenaar is.

Nieky Holzken

Prins Charles

Frutje Frot

Luis Suarez

Vincent van Gogh

B. Het programma wordt gepresenteerd door Jort Kelder. Onderstaande kelders zijn om
een bepaalde reden bekend. Geef per kelder aan waarom deze kelder bekend is en in
welke stad je deze kunt vinden.
1.
Bekend van: Cavern Club, Beatles
cafe
Stad: Liverpool

1

2

2.
Bekend van: Wijnkelder ‘Le Cirque’
Stad: New York
3.
Bekend van: Graf Wesselman familie/Warande
Stad: Helmond
4.
Bekend van: Kelder Dutroux

3

TEAMNUMMER
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Stad: Marcinelle/Charleroi
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Onderstaande afbeeldingen bevatten elk 12 woorden. Binnen elke afbeelding horen
telkens 4 woorden bij elkaar en samen leiden zij naar 1 woord dat het verband uitdrukt.
Noteer onder elk van onderstaande afbeeldingen de 3 verbanden die wij zoeken.

Gazelle - Reep - Klank (ook goed Noot, Muziek, Toon)

1.
2.
3.

Berg
Wereld
Saffraan

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Agenda
Bank
Slag

Harry
Sydney
Calvin Harris

De heren Bakker, Brouwer, Boer en Smid hebben een ambachtelijk beroep. Van beroep
zijn deze heren bakker, smid, boer en brouwer. Maar niemand heeft het beroep dat
overeen komt met zijn naam.
De brouwer heeft niet de naam van het beroep van meneer Smid; de bakker is niet
meneer Boer, noch heeft hij de naam van het beroep van de heer Bakker.
Wat is het beroep van meneer Bakker?
Brouwer

TEAMNUMMER
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Of je nu van bergbeklimmen of zeilen houdt, of als je gewoon heel graag wilt weten hoe
je ergens een touw aan kunt bevestigen, moet je weten hoe je een touw moet knopen.
A. Welke knopen zie je hieronder?

Handboeiknoop, handcuff knot

Paalsteek

(Dubbele) vissersknoop,
schuifknoop, fisherman’s knot

B. Tijd om de handen uit de mouwen te steken… Pak het stukje touw uit de goodie bag
en maak het vast aan het handvat van de tas met een PAALSTEEK (de koning onder de
knopen). Zorg ervoor dat je de tas bij inlevering van het quizboek mee inlevert!
4

Onderstaande afbeelding bevat 64 vierkantjes met cijfers. Kies 8 vierkantjes en zorg er
daarbij voor dat deze niet op dezelfde diagonaal liggen. Tel de waardes van de gekozen
cijfers bij elkaar op en probeer een zo hoog mogelijk getal te verkrijgen.
Markeer de gekozen cijfers in onderstaande afbeelding en noteer het verkregen getal
onder de afbeelding.

62

TEAMNUMMER
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We gaan een potje scrabbelen! Hieronder vinden jullie 2 afbeeldingen: De linker
afbeelding toont jullie welke scrabble-stenen jullie voor deze opdracht moeten
gebruiken. De rechter afbeelding toont de beginsituatie van waaruit jullie de stenen
moeten aansluiten zodat de 9 voornamen van de WWWN-organisatoren ontstaan.
Hierbij moeten de Scrabble-regels rondom het plaatsen van de stenen in acht worden
genomen.
Maak een foto van het eindresultaat en mail deze naar media@wittewelwittenie.nl onder
vermelding van “WWWN Scrabble - Team XX” waarbij “XX” voor jullie teamnummer
staat.
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Hein drinkt graag een biertje en op één dag van de week maakt hij een rondje langs alle
kroegen in de buurt.
In dit buurtschap zijn een drietal kroegen.
• De Witte Zwaan
• De Rode Hond
• De Gele Gans
Op zondag zijn alle kroegen gesloten.
De Witte Zwaan is 5 dagen per week open.
De Rode Hond is 4 dagen per week open.
En de Gele Gans sluit 4 dagen per week.
De Witte Zwaan is nooit 4 dagen achter elkaar open.
De Rode Hond is nooit 3 dagen achter elkaar open.
De Gele Gans is nooit 2 dagen achter elkaar open.
In een bepaalde periode van 3 dagen is de Witte Zwaan op de 3e dag gesloten.
De Rode Hond is op de 2e dag gesloten en de Gele Gans is op de 1e dag gesloten.
Op de zaterdagen en op de maandagen is er minstens één kroeg gesloten.
Wanneer we er van uit gaan dat de kroegen iedere week op dezelfde dag open zijn, op
welke dag maakt Hein dan zijn rondje?
Dinsdag
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Bubbels & Trubbels genoeg in deze opdracht, vooral Bubbels die zorgen voor
Trubbels… Hoeveel bubbels tel je in totaal in onderstaande letters?

963 (Tussen 953 en 973)

8

Gaubi zit graag op de fiets en maakt lange tochten of doet soms mee aan een race.
Tijdens één van de races valt hem iets op:
Alle deelnemers hebben bij aanvang van de race een rugnummer gekregen. De eerste
krijgt rugnummer 1, de tweede rugnummer 2 enz.
Het valt Gaubi op dat de som van de nummers die kleiner zijn dan zijn eigen nummer,
gelijk is aan de som van de nummers die groter zijn dan het zijne.
Als er meer dan 100 maar minder dan 1000 deelnemers aan de race zijn, wat is dan het
nummer dat hij heeft en hoeveel renners doen er mee aan de race?
Rugnummer: 204
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De volgende vraag doet een beroep op jullie beroepenkennis.
A. Noteer onder elke foto het beroep dat uitgebeeld wordt.

(Cardiothoracaal)
chirurg

Duikinstructeur

Expeditieklimmer
Alpinist

Imker

Klokkengieter
Metaalgieter

Croupier

Voeger/metselaar

B. Bij welk beroep horen onderstaande attributen?

Aspergesteker

10

Lasser

Hoefsmid

Spelen met lucifers mocht vroeger niet van mama, maar we gaan het nu toch doen. Zie
de twee sommen hieronder: ze kloppen beiden helaas niet…..
Maak allebei de sommen correct door van één van de sommen twee lucifers naar de
andere te verplaatsen! Teken de oplossing in het vak ernaast.
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In Helmond wordt stevig meegebouwd aan de toekomst, onder andere op het gebied
van mobiliteit. Hieronder een aantal vragen omtrent dit thema.
A. In Helmond is in 2019 een uniek elektrisch voertuig gepresenteerd. Wat is de naam
van dit voertuig?
Lightyear One
B. Op welk bijzonder moment werd deze auto gepresenteerd en waarom juist op dit
moment?
Bij zonsopgang. De auto is uitgerust met zonnecellen op het dak die de batterij constant bijladen.

C. Welke unieke feature van dit voertuig zorgt ervoor dat er heel veel binnenruimte
beschikbaar is, zowel voor mensen als voor bagage?
De motoren zitten in de wielen
D. Welke autobouwer had in 2019 het record voor snelste elektrische personenauto (met
4 deuren)?
Porsche of Tesla (afhankelijk van circuit)
E. Welke elektrische autobouwer houdt speciaal rekening met huisdieren en hoe doen ze
dit?
Tesla, met de ¨hondenmode¨. Deze mode houdt de auto op de juiste temperatuur als deze geparkeerd staat en een hond aan
boord is (Dogmode)

F. Dezelfde fabrikant uit vraag E onderkent ook de functie van de auto als startplaats van
menig romantisch samenzijn. Met welke functie ondersteunen hun auto’s de romantiek?
Op het centrale beeldscherm van een Tesla kun je een haardvuur laten afspelen (Romance mode)

2

Zoals gebruikelijk gaan we ook dit jaar weer voor een Vestegevel. Niet van hout, niet uit
een melkpak, maar van Lego-blokjes. Creëer met behulp van de blokjes een zo origineel
en groot mogelijke gevelpartij (liefst meerdere huizen). Originaliteit wordt beloond!

Maak een foto van het resultaat en zorg ervoor dat het teamnummer in het
Legobouwwerk verwerkt is. Mail het eindresultaat naar media@wittewelwittenie.nl onder
vermelding van “WWWN LegoVeste - Team XX” waarbij “XX” voor jullie teamnummer
staat.
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Zoals jullie niet ontgaan zal zijn heeft WWWN 2020 het thema ‘Bubbels & Trubbels’ en
vertolken alle organisatoren hierin een rol.
Bij welke soapsterren horen onderstaande rekwisieten? Noteer de voorna(a)m(en) van
de organisator(en) en de naam van de rol(len) die door hem/haar/hen gespeeld worden.

4

Ingrid – Vanessa Veerkampje

Martijn – Ko Kommer

Roel en Monique – Victor de
barman en Marry Mary

Michiel - Micky Meier

Hein – Dr. Pil

Gaubi - Pater Adje Fundum

Vicky - Bitchie Betsie

Evi – Paula Riod

‘Slimme mensen wonen in Brandevoort’, wie heeft deze slogan op de gigantische
borden langs de A270 niet zien staan? Hieronder een ander voorbeeld van een ‘Thuis in
Brandevoort’-bord. Wat zijn de voornamen van de gefotografeerde personen en wat is
het exacte adres van de woning waarvoor zij gefotografeerd zijn?
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Voornamen:

Monique - Stan - Cato

Adres: 		

De Plaetse 20
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Dat Brabanders trots zijn op hun provincie en daarbij horend dialect is algemeen
bekend. Maar zeg nou zelf: Van al die dialecten is ‘t Hellemonds toch het mooist?
Los onderstaande dialect-rebussen op en noteer het resultaat!

As ge mar leut het

Haai hi veul platte witte

Troeslip zette

Waai zing de geaawhoewr van hum kitsmuujg
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De bewoners van de vruchtbare grond van de Hoeves hebben het afgelopen jaar flink
bijgedragen aan de bevolkingstoename van Brandevoort.
Hieronder zie je een aantal geboorteborden, aan jullie de taak om aan te geven in welke
straat het bord gestaan heeft.

Hulshoeve (9)

7

Schrijvershoeve (22)

Malcushoeve (42)

Nollekenshoeve (16)

Je kunt je op heel veel manieren verplaatsen. Rond 1880 werd het mogelijk om vanuit
bijvoorbeeld Heeswijk naar Helmond te reizen met een vervoersmiddel dat je heden ten
dage niet meer ziet. Erg snel ging het in ieder geval niet.
A. Welk vervoersmiddel bedoelen we hier?
Stoomtram
B. Welke bijnaam kreeg dit vervoersmiddel later?
De goede moordenaar
C. Er is nog best wel wat terug te vinden over dit vervoersmiddel, zo is er nog een
vrachtbrief met als afzender de Koninklijke Nederlandse Cacaofabriek uit 1919. Wat is
het maximale schadebedrag per kilo dat op deze vrachtbrief vermeld wordt?
60 cent
D. Wat was vroeger het eindstation van dit vervoersmiddel in Helmond?
Stationsplein/Station Helmond
E. Wat was de maximale snelheid van het vervoersmiddel?
37 km/u
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Brandevoort en Helmond zijn met elkaar verbonden, in heden en verleden. Het verleden
van Helmond gaat uiteraard verder terug dan dat van Brandevoort. Hieronder een aantal
vragen over de geschiedenis van Helmond aan de hand van onderstaande kaart.

Op onderstaande foto staat een beroemd huis in Helmond.
A. Hoe heet dit huis?
Het Huis met de Luts
B. Markeer met een rode stip de locatie van dit
huis op bovenstaande kaart.
C. De blauwe vakjes met witte letters geven een 4-tal plekken aan die verbonden zijn
met Helmond in de Tweede Wereldoorlog. Geef per letter aan welke oorlogsgerelateerde
gebeurtenis hier plaats vond of wat op deze plek herinnert aan de oorlog.
A. Oorlogsvliegveld B86 (Rijpelberg)

C. Royal Norfolk Regiment Monument

B. Crash site vliegtuig (Me-262)

D. Bevrijdingsmonument Mierlo Hout
D. De foto links is in 2019 genomen, maar op welke
locatie? Op de kaart zie je 4 mogelijke locaties voor
deze foto aangegeven, met de cijfers 1 t/m 4 (in de
roze bolletjes). Welk cijfer geeft de juiste locatie aan?
2

E. Twee rode rondjes op de kaart zijn verbonden met een rode lijn. Wat was historisch
gezien het verband tussen de twee locaties die door deze rondjes worden aangegeven?
Kasteel Helmond en Warande: in de Warande was het buitenhuis van de Adel van Helmond, en lagen de
jachtbossen voor de adel (beiden goed!) Familie Wesselman ook goed
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In de vorige editie van WWWN vroegen we jullie om een keer ZELF op de stoel van
vragenbedenker te gaan zitten. Hieronder een tweetal vragen uit de inzendingen die we
vorig jaar binnen hebben gekregen.
A. Hieronder staan een aantal gebouwen, gemaakt met de standaard vormen
beschikbaar in MS Word. Geef aan welke gebouwen dit zijn en in welke stad ze liggen.

Tower Bridge
London

Paleis op de Dam
Amsterdam

Chrysler Building
New York

Blauwe Moskee of
Hagia Sophia
Istanbul

Fernsehturm/tv toren
Berlijn

B. Jos en Joke gaan samenwonen in Brandevoort. Ze willen graag sparen voor Douwe
Egberts producten en deze volledig aanschaffen met Douwe Egberts punten.
Ze krijgen van hun ouders eenmalig 2000 punten cadeau. De rest moeten ze sparen.
Dit willen ze graag hebben:
• 4 x cappuccinomok large (36cl)
• 1 x set lattelepel
• Uit de Joy of Tea collectie 4 x theeglas Jasmin (31cl)
• Uit de Puur collectie 2 x mok blauw en 2 x mok taupe (24cl)
• Uit de Tea Topics collectie 2 x mok grijs, 2 x mok smaragdgroen (45cl), 2 x 		
theetipje grijs en 2 x theetipje smaragdgroen.
Ze drinken thuis alleen thee (Pickwick Original English Vlaue Pack (40 stuks). Per dag
verbruiken ze ieder twee theezakjes. Na hoeveel dagen kunnen ze alles aanschaffen?
21447.5 = 21448 dag
10

Tegenwoordig is ICT niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Wie maakt er
geen gebruik van op zijn werk en/of privé. Er is een krapte op de arbeidsmarkt, veel
bedrijven zijn op zoek naar nieuw talent. Is dat talent in Brandevoort te vinden?
Welk resultaat komt er uit de functie
“getSpecialDate()” (zie afbeelding links) en
wat is er zo speciaal aan deze datum?
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Resultaat:

17/1/2017

Speciaal:

Datum 1e editie WWWN
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Categorie 4 staat standaard voor de GEHEIME OPDRACHT, door sommigen bemind
maar door anderen verafschuwd. Zo hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld het
lasergamen, de Grote Goet of Vout quiz en de Escapebox in de aula van het Carolus aan
jullie voorgeschoteld.
Ook dit jaar hebben we weer iets gevonden om jullie zintuigen te prikkelen: We
verwachten per team 2 (open minded) personen die zich om klokslag 19:45 uur
voor de deur van de zaal achter in ‘t Brandpunt melden. Over de exacte inhoud van de
opdracht laten we natuurlijk niets los maar we hebben wel wat regels waaraan voldaan
moet worden:
•
•
•
•

Kom op tijd!
Toegang tot de geheime opdracht enkel op vertoon van de toegangsvouchers.
De opdracht is enkel geschikt voor 18 jaar en ouder!
Mobiele telefoons NIET TOEGESTAAN dus aub thuis laten.
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Hieronder een aantal vragen over shots uit films of series met een absurd thema.
A. Met welk typisch ontbijt hadden deze
medewerkers van de Stichting Hulp de grootste
moeite?
Engels ontbijt / Ham and Eggs

B. Het Monty Python team in de operatiekamer.
Zonder welke absurde machine konden zijn niet
opereren?
The machine that goes/does ping/piep/beep

C. In deze sketch van Nederlandse origine werd
een bepaalde sport belachelijk gemaakt. Welke
beroemde Engelse comedian vond dit fantastisch?
Stephen Fry

D. Welk ongewenst ingrediënt kreeg deze kabouter
op zijn pizza?

Extra neushoorn

E. Op welke internationale feestdag speelt deze
scene?

Leif Erikson day
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Oud-oorlogsvlieger Jan Linzel is in 2019 op 103-jarige leeftijd in Ierland overleden.
Linzel was de oudste Nederlandse Luchtmachtveteraan en de laatste Nederlandse
jachtvlieger die in de meidagen van 1940 meestreed tegen de Luftwaffe.
A. Linzel begon zijn vlieger-carriere al in 1938, allereerst bij de Marine en later bij de
Luchtvaartafdeling der Koninklijke Landmacht. In deze jaren, tussen 1938 en de Duitse
inval in 1940, raakten vele vliegers gewond aan hun nek en waren soms maanden
uitgeschakeld. Wat veroorzaakte deze verwondingen?
De hoge en stijve kraag van het Nederlandse vliegeruniform schuurde de nek kapot,
zodat de vliegers steenpuisten en andere ontstekingen kregen.
B. Linzel vloog gedurende geruime tijd de Fokker D21 (zie afbeelding hieronder).
Twee van deze Fokker vliegtuigen, met registratienummer ‘215’ en ‘246’, vloog Linzel
op twee heel markante momenten in zijn carrière. Wat gebeurde er tijdens deze twee
momenten?
Moment 215: hierin had Linzel zijn
vuurdoop in gevecht (tegen de Luftwaffe)
Moment 246: hierin werd Linzel
neergeschoten en raakte gewond
C. Linzel vluchtte na de Meidagen uiteindelijk naar Engeland en sloot zich aan bij de RAF.
Tijdens de Slag om Schelde, vorig jaar 75 jaar geleden, vocht Linzel mee. Wat gebeurde
er op één van zijn missies tijdens deze Slag?
Linzel werd geraakt door luchtafweer, maar kon terugkeren
D. Hieronder staan diverse vliegtuigtypen waarin Linzel heeft gevlogen. Er zijn er drie
die niet in dit rijtje thuishoren, welke zijn dit? (Noem de typen)

Fokker driedekker (Fokker DR1) - Fokker G1 - F18 (Hornet)
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Hieronder een aantal contouren van stripfiguren. Kunnen jullie zien om welke
stripfiguren het gaat?

Douwe Dabbert

Eppo

Homéopatix

Jon

Robbedoes

Pief (Douwe Dabbert)

Juffrouw Jannie (Guust Flater)

Joost (Olivier B Bommel)

Wie is er niet mee opgegroeid, de boekjes van de Disney Boekenclub. Inmiddels bestaat
de club al een tijdje niet meer maar hopelijk liggen er in jullie boekenkast nog een paar
exemplaren! We hebben foto’s gemaakt van een bladzijde uit een aantal boeken en we
zijn op zoek naar de titel van ieder boek. Let wel, de VOLLEDIGE titel, zoals op de kaft!

Bambi en het
verdwaalde
eekhoorntje
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De puppy
hardloopwedstrijd

Hiawatha de grote
krijger

Knabbel en Babbel
redden hun huis

Tarzan en zijn
vriendjes
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Er is weer veel gedoe in onze soap ‘Bubbels & Trubbels’. Hieronder vinden jullie een
scene uit een aflevering. Het is de bedoeling dat jullie van deze scene een oud-Hollands
hoorspel maken. Lees de tekst duidelijk voor en zorg voor bijhorende geluiden zodat een
goed en origineel hoorspel ontstaat. Mail het eindresultaat in MP3-formaat naar
media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van “WWWN Hoorspel - Team XX” waarbij
“XX” voor jullie teamnummer staat.

Hoorspel – Bubbels en Trubbels
Nog een paar minuten rijden, dan zou deze autorit in het donker er op zitten. De regen
kletterde op de auto en de ruitenwissers hadden in de hoogste stand moeite om al het
water van het autoraam weg te krijgen. De taxichauffeur zette zijn richtingaanwijzer aan
terwijl de radio de laatste klanken van ‘Paradise by the dashboardlight’ liet horen. ‘Hoe
toepasselijk’ dacht Sarah terwijl de taxi de lange oprijlaan richting het kasteel op reed.
Ze pakte haar lippenstift uit haar toilettasje, stiftte nogmaals haar lippen en inspecteerde
haar make-up voor een laatste maal. De chauffeur opende haar portier, ze dankte hem
beleefd en liep via het grindpad naar de grote zware eikenhouten deur van het kasteel.
Ze duwde de zware deur open door met haar hele gewicht er tegen te gaan hangen.
Piepend en krakend kwam de deur in beweging. Ze kwam op een open binnenplaats
waar vuurkorven al knetterend voor de nodige sfeer zorgden. Ze keek rond en hoorde
dat achter één van de deuren het feest al in volle gang was.
Eenmaal binnen zag Sarah midden in de zaal haar vriendin Bella op de prachtig verlichte
dansvloer staan. Toen ze Sarah zag trok ze haar luid zingend de dansvloer op. “Wat
heerlijk dat je er bent” schreeuwde Bella in Sarah’s oor, om zichzelf over de muziek heen
verstaanbaar te maken.
Ze liepen naar de bar en Sarah bestelde een Mojito. Ze nam een slok, draaide zich om
en zag hem staan. Precies op dat moment stootte Bella haar aan, zodanig hard dat
Sarah’s Mojito op de grond viel. “Saraahtje, kom op, we gaan knallen!!!” riep Bella, niet
in de gaten hebbend dat Sarah’s jurk helemaal onder de drankvlekken zat. Sarah kon
wel door de grond zakken…
Terwijl ze verwoedde pogingen deed haar te korte jurkje droog te deppen voelde ze een
warme hand op haar schouder en ze herkende direct de parfumgeur die hij de vorige
keer ook gedragen had: “Dat krijg je er van als je niet tegen sterke drank kunt”. Ze
draaide zich om en daar stond hij……
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Voor de volgende vraag duiken we een dikke 75 jaar de geschiedenis in...
A. Tot welke bijzondere groep behoren de soldaten uit WO2 op deze foto?

The Monuments Men / Allied group
from the Monuments, Fine Arts, and
Archives program (MFAA)

B. Over deze groep werd een film gemaakt. Hieronder staan de foto´s van 4 leden van
de originele groep uit WO2. Geef in dezelfde volgorde aan door welke acteurs zij in de
verfilming gespeeld werden.
Acteur 1: Bill Murray
Acteur 2: John Goodman
Acteur 3: Matt Damon
2

1

Acteur 4: George Clooney

4

3

C. In de verfilming zit een historische fout, zie bijgaand shot uit de film. Wat klopt er niet?

Op deze kaart is de Flevopolder zichtbaar, deze
werd pas na de oorlog drooggelegd.

D. Hieronder een rij met kunstwerken die werden gered door bovenstaande groep. Welke
kunstwerk hoort niet in dit rijtje thuis? Leg kort uit waarom deze er niet bij hoort?

1
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4

Kunstwerk 2. Dit lijkt op de Mona
Lisa (deze werd gered door de MM),
maar is het niet. Dit schilderij is pas
ontdekt na WO2, is (waarschijnlijk?)
wel geschilderd door DaVinci.
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Als we niet met de voorbereidingen van de volgende editie van WWWN bezig zijn
hebben we allemaal zo onze hobbies. Eén van ons leeft zich op artistiek gebied uit...
A. Hieronder zie je vier ‘replica’s’ van meesterwerken. Wie is de echte meester en wat is
de naam van het schilderij?

1
Salvador Dali
‘The Hallucigenic Toreador’

2
Pablo Picasso
‘Les Femmes d’Algar’

3
Johannes Vermeer
‘Het Melkmeisje’

4
Rembrandt van Rijn
‘De Staalmeesters’

B. Hieronder staan 4 plaatjes. Noteer onder elk plaatje welk meesterwerk (zie vraag A)
erbij hoort en wat het verband is.

Meesterwerk nr: 4

Meesterwerk nr: 3

Meesterwerk nr: 2

Meesterwerk nr: 1

Syb van der Ploeg
speelde de rol
van Rembrandt in
gelijknamige musical

Wetenschappers verdedigen
de opvatting dat Vermeer
gebruik maakte van een
Camera Obscura vanwege
feilloos ruimtelijk perspectief

Pablo Picasso ontwierp
het beeld van een vogel ter gelegenheid van
100 jaar Vondelpark

Salvador Dali ontwierp
wikkel van Chupa
Chups

C. Nogmaals 4 plaatjes. Noteer onder elk plaatje welk meesterwerk (zie vraag A) erbij
hoort en wat het verband is.

Meesterwerk nr: 2
Verwijst naar de ‘blauwe’ depressieve periode van Pablo Picasso
naar aanleiding van
verliezen van geliefde.
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Meesterwerk nr: 4
Ets of
De vader van Rembrandt
was eigenaar van een
standerdmolen waar
mout werd vermalen voor
bierbrouwerijen

Meesterwerk nr: 3
Johannes Vermeer werkte
alleen op bestelling. Toen een
kunsthandelaar een schilderij
bij hem kocht, moest hij
hem doorverwijzen naar een
bakker, die een werk van
Vermeer had hangen.

Meesterwerk nr: 1
Melting clocks of
Na opgraving i.v.m. een dna
test bleek de snor van Dali
nog steeds ongeschonden
was, in de vorm van de wijzers van een klok die 10 over
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Een opdracht voor de gevoelige typetjes onder ons... In de goodiebag vinden jullie
een A4-tje vol reliëfbultjes, beter bekend als braille. Aan jullie de taak om de brailletekst
te vertalen en in het vak hieronder in duidelijk leesbaar Nederlands te noteren.

Braille is een door Louis Braille ontwikkeld lees– en schrijfalfabet waarbij
gebruik wordt gemaakt van reliëfpuntjes. Deze puntjes zijn gegroepeerd op
een raster van 2 bij 3 waarbij in totaal 63 tekens mogelijk zijn. Het schrijven
van braille gebeurt van rechts naar links zodat bij omkering van het papier de
bobbeltjes van links naar rechts kunnen worden gelezen.
Wil je je verstaanbaar maken in braille, dan zul je over een goed ontwikkeld
fingerspitzengefuhl moeten beschikken om je punt te maken. Maar dat zal na
het lezen van dit korte stukje tekst wel duidelijk zijn denken wij.
Nu snel weer verder met de Quiz want er wachten nog genoeg andere
opdrachten!
Succes namens het WWWN team!
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Wie houdt er niet van: Lekker met vrienden onder het genot van een drankje dansend
over een festival rondlopen? Hieronder wat afbeeldingen van bekende en minder
bekende festivals. Herkennen jullie ze?

7th Sunday

Concert At Sea (CAS)

Pitpop

Sunburn

Sziget

Tuckerville

Woodstock

Coachella

Jullie hebben vast gehoord van de Tetris challenge. De challenge begon bij de politie in
Zurich die een foto deelde om te laten zien hoeveel spullen in een dienstauto zitten en
de foto is sindsdien viral gegaan!
Opdracht: Maak een zo origineel mogelijke Tetris challenge foto van jouw quizavond!
Zorg dat er minimaal 3 teamleden en 8 attributen op de foto staan die onmisbaar zijn op
een quizavond en zorg er natuurlijk voor dat jouw teamnummer duidelijk in beeld is!
Mail het eindresultaat naar media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van “WWWN
Tetris - Team XX” waarbij “XX” voor jullie teamnummer staat.
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Al onze kennis over de aarde is te danken aan een aantal beroemde experimenten en
observaties, gedaan gedurende ons bestaan op aarde. Hieronder een aantal vragen over
deze experimenten en observaties en wat deze voor kennis hebben opgeleverd:
A. Zie onderstaande illustratie. Welke beroemde Italiaanse wetenschapper deed een
(gedachten)experiment aan de hand van deze voorwerpen en welke natuurkundige
wetmatigheid toonde hij als een van de eersten aan met dit experiment?
Naam wetenschapper: Galileo
Wetmatigheid: Alle voorwerpen op aarde vallen met dezelfde
versnelling (luchtweerstand niet meegerekend). Of: Een kleine kogel
valt in dezelfde tijd naar de grond als de grote kogel.

B. Welke eigenschap met betrekking tot de aarde werd er aangetoond met onderstaande
opstelling?

De draaiing van de aarde.

C. Welk kenmerk van de aarde wordt aangetoond in onderstaande illustratie?

Kromming/bolling/rond zijn van de aarde.

D. Overal op en rond de aarde zijn wij onder invloed van zwaartekracht. Op
onderstaande foto zie je Richard Branson met een groep mensen die ondanks de
zwaartekracht toch zweven… Leg kort en duidelijk uit hoe dit kan.

Met een vliegtuig een paraboolvlucht/duikvlucht doen, neus
naar beneden. De middelpuntvliedende/centrifugale kracht
heft dan tijdelijk de zwaartekracht op.
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Wie heeft er geen nachtmerries van aardrijkskunde proefwerken met de Grote Bosatlas?
Voor deze opdracht heb je de 53e editie van De Grote Bosatlas nodig. Het is de
bedoeling dat je met onderstaande aanwijzingen letters verzamelt en met die letters een
korte zin maakt.

Brandevoort op de kaart

3

Ga naar de website media.wittewelwittewel.nl, daar zie je fragmenten uit een bekend
programma waar je verschillende mooie Nederlandse plekjes voorbij ziet komen.
A. Wat is de naam van dit bekende programma?
Nederland van Boven

B. Bekijk de fragmenten en noteer hieronder welke plekken je ziet.
A. landgraaf

F. everdingen

B. scheveningen

G. lelystad-bataviawerf

C. Middelburg

H. texel

D. breda

I. Leiden

E. Arcen

J. Zwolle
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We reisden door het land en fotografeerden enkele achterkantjes. Noteer de naam van
het beeld op de foto en in welke plaats dit beeld staat.

2

1

3

1. André Hazes – Cuypstraat Amsterdam
2. Jan Claesen – Woudrichem
3. Lieverdje – Spui Amsterdam

5

4

5

6

4. Overpijnzen - Veestr Kasteellaan Helmond
5. Grenzeloos - Geldrop (Bemand fiatje ook)
6. Ons Moederke - Eindhoven

Elke dag van het jaar heeft tegenwoordig wel een speciaal thema. Zet onderstaande
thema’s in de juiste volgorde van oplopende datum in het kalenderjaar (2020).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

D - (F) - I - H - C - A - J - E - B - G (F valt weg vanwege onduidelijkheid)
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Hela hola, op 22 februari barst het volksfeest carnaval op vele plaatsen in Nederland
weer los. Veel Nederlandse plaatsen hebben met carnaval een andere naam. De
carnavalsnamen van een aantal plaatsen in Nederland zijn hieronder afgebeeld. Wat is
de normale Nederlandse naam van deze plaatsen?

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Heino

5. Castricum

2. Nieuwkoop

6. Dordrecht

3. Beugen

7. Sevenum

4. Boerdonk

8. Son en Breugel of Oisterwijk

Onderstaande plaatjes hebben betrekking op beroemde stukjes straatbeeld. Aan jullie de
vraag om per afbeelding aan te geven in welke stad het straatbeeld te vinden is en wat
deze plek zo beroemd maakt.

Londen
Abbey road zebrapad
Beatles

TEAMNUMMER

Amsterdam

Indianapolis

Dallas

Zgn ‘Fenian Lamppost’,
bedevaartsoord voor
Celtic-supporters
n.a.v buitensporig
geweld van agenten
voorafgaand aan Ajax
– Celtic

Brick Yard, Bakstenen
finishlijn Indy 500 race

Plek waar JFK getroffen
werd door dodelijke
kogel
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Op onderstaande spoorkaart zijn 8 Nederlandse stations weggehaald. Noteer onder de
afbeelding de ontbrekende stations op alfabetische volgorde. Enkele stationsnamen zijn
door het kader afgekapt: Deze tellen NIET mee!

1. Best

5. Krommenie-Assendelft

2. Breukelen

6. Oss

3. Deventer

7. Sliedrecht

4. Driehuis

8. Soest
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Tegenwoordig vlieg je voor een prikkie naar de andere kant van de wereld. Grote kans
dus dat jullie wel eens op onderstaande luchthavens zijn geweest. Noteer onder elke
afbeelding de naam van het betreffende vliegveld.

Chhatrapati Shivaje Maharaj International
Airport

Honolulu International Airport

TEAMNUMMER

Cape Town International Airport

Los Angeles International Airport
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Onze wereld is kleurrijk en veelzijdig. Uit welke gebieden op onze aardkloot komen
de mensen op onderstaande foto’s? Noteer in de witte cirkel de letter die overeen komt
met het gebied waar deze mensen wonen (zie wereldkaart).
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D

H

B

Q

G

I

J

K

N
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Hieronder zie je steeds een rij met 3 afbeeldingen: een afbeelding van een dier en
twee andere afbeeldingen die iets bijzonders over dit dier vertellen. Geef aan per dier
wat deze bijzonderheid is.
De koala heeft vingerafdrukken die
bijna identiek zijn aan die van een
mens.

Vleermuizen draaien altijd een
bocht naar links als ze een grot
uitvliegen.

De bijtkracht van de (grizzly)beer
is zo groot dat hij een bowlingbal
kapot kan bijten.

Een garnaal heeft zijn hart in zijn
kop zitten.

De vleermuis is het enige zoogdier
dat kan vliegen.

Een eekhoorn kan de kleur rood
niet zien. (Kleurenblindheid)

De potvis maakt het luidste geluid
(klik) van alle dieren. (Communiceren via klik ook goed)

Dalmatiërs zijn helemaal wit bij
hun geboorte.
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Wie zoekt naar angsten en fobieën zal zich verbazen over de grote aantallen
die er zijn: ruim 400. Meer dan genoeg om een kunstenaar te inspireren tot het
maken van een serie illustraties.
A. Welke angst of fobie wordt hiernaast afgebeeld? We
zoeken naar de Latijnse naam.
Entomofobie of Acarofobie
B. Welke insecten staan bij de genummerde rode
kaders/cirkels in de illustratie?
1 Nachtvlinder/mot

3 (Brom)vlieg

2 Oorwurm

4 Boktor/kakkerlak

C. Waar heeft de jongen in de illustratie hiernaast last
van?
Plankenkoorts/Lalofobie/glossofobie/theatrofobie/podiumvrees

D. Welk Nederlands theater stond ‘model’ voor de
illustrator?
De Kleine Komedie - Amsterdam

E. Van welke angst of fobie heeft de dame rechts last?
We zoeken naar de Latijnse naam.
Atychifobie/Catagelofobie/faalangst/Anxietatem perficientur

F. Hoe vaak tel je de woorden stom, dom en fout in de
afbeelding?
Stom 5x - Dom 5x - Fout 4x
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Dit jaar vieren we in maart de 15e verjaardag van de Week van de Lentekriebels.
Deelnemende scholen geven die week een week lang les over weerbaarheid, relaties en
seksualiteit.
A. Wat is het thema van dit jaar?
Het geven van seksuele vorming is een feestje!
B. Voor de Week van de Lentekriebels is zelfs een leerlijn gemaakt. Wat is volgens die
leerlijn de naam van de 2e les voor groep 1?
In je blootje
Behalve de Week van de Lentekriebels zorgt ook Dokter Corrie ervoor dat seksualiteit en
alle daarbij horende zaken vanaf een jonge leeftijd bespreekbaar worden gemaakt.
Op NPOStart en YouTube vind je talloze filmpjes van Dokter Corrie.
In het filmpje getiteld ‘Online’ (van 1 mei 2016) vertelt Dokter Corrie over de Do’s en
Dont’s bij internetliefde. Zo waarschuwt ze voor mensen die zich anders voordoen dan
ze zijn en dat je goed moet nadenken voordat je een foto van jezelf online zet of deelt.
C. Achter het buro van Dokter Corrie staat een skelet. Wat heeft dat skelet in de mond?
Een rode roos
D. In deze aflevering spreekt Dokter Corrie met Indiana en Joachim die elkaar via een
dating app hebben ontmoet. Waar was de 1e live date van Indiana en Joachim?
Op het station.
In het filmpje getiteld ‘Voortplanting’ (van 17 april 2016) vertelt Dokter Corrie over de
ins and outs van de voortplanting. Ter illustratie laat ze een aantal levende zaadcellen de
zogenaamde obstakelrace naar het eitje voor doen.
E. Hoeveel levende zaadcellen staan aan de start van deze race?
14
F. Ze vertelt ook waar het eitje vandaan komt, via de ovulatie uit de eierstokken van de
vrouw. Met hoeveel eitjes in haar eierstokken wordt een vrouw geboren volgens Dokter
Corrie?
2 miljoen
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Rare vogels zijn er genoeg te vinden in Brandevoort. Welke vogels zie je op
onderstaande foto’s?

Zomertortel/tortelduif

Hoiho of geeloogpinguin

Kookaburra

Roerdomp

Roodkuifkardinaal

Strandplevier

Filipijnse Adelaar/arend
Apenarend

Helmneushoornvogel
Rankong gading

In de natuur hebben bepaalde dieren en planten een rol gespeeld bij belangrijke
ontdekkingen of uitvindingen. Kijk naar de foto’s hieronder en geef per foto aan welke
ontdekking of uitvinding hiermee verbonden is.

Evolutieleer/Darwin (aanpassing
snavel)

Waterdichte coating /
Nanotechnologie / Lotuseffect /
Hydrofoob

TEAMNUMMER

Klittenband

Penicilline / Antibiotica

Wet van de zwaartekracht

Papier
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In de goodiebag vinden jullie 4 soorten kruiden(mixen), genummerd 1 t/m 4. Gebruik al
jullie zintuigen om te bepalen om welke kruiden(mixen) het gaat en noteer ze hieronder.
1. Laos

3. Kardemon

2. Kurkuma

4. Vadouvan

Komt de soap jullie al de neus uit? Ons nog lang niet...! Welke producten van welke
merken/winkels herken je in onderstaande afbeeldingen van verpakkingen?

Dreft Citroen
afwasmiddel

Handzeep Palmolive
Naturals

Wasmiddel Robijn klein
en krachtig wit

TEAMNUMMER

Bath and Shower gel
TreacleMoon

Bodywash AXE

Douchecreme Nivea

Wasmiddel OMO kleur

Douchemousse Hema

Shampoo Elvive
gekleurd haar

Goudzeep Tricel

Zeep Sunlight

Shampoo Andrelon
langer fris
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Tijd voor wat creativiteit! Bekijk het volgende Youtube-filmpje ter inspiratie
(https://www.youtube.com/watch?v=1pl8XqIxgg4) en ga vervolgens aan de slag om
een zo creatief en gaaf mogelijke kettingreactie in elkaar te zetten.
•
•
•
•

Gebruik het bijgeleverde pingpongballetje met teamnummer (zie goodiebag) als
startatttribuut en zorg dat het teamnummer duidelijk in beeld is.
Vanaf het moment van loslaten van het pingpongballetje dient de kettingreactie
zonder enige menselijke hulp van buitenaf door te lopen.
Vanaf het moment van loslaten van het pingpongballetje dient de kettingreactie
MINIMAAL 30 seconden te duren.
Aan het eind van de kettingreactie dient duidelijk een A4-tje zichtbaar te zijn met
daarop het logo van WitteWelWitteNie.

Zodra je creatie helemaal af is leg je de kettingreactie vast op video en zorg je er voor
dat deze op Youtube terecht komt. Stuur vervolgens de Youtube-link naar
media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van “WWWN Kettingreactie - Team XX”
waarbij “XX” voor jullie teamnummer staat.
9

Brrrrr, je zult dit exemplaar maar in je tuin tegenkomen! We hebben van 10 slangen 1
gemaakt. Welke slangen staan hieronder afgebeeld?

1. Bush Viper

4. Black Mamba

2. Koningsslang

5. Zaagschubadder

3. Albino Birmese

6. Tijgerpython

Python

TEAMNUMMER

7. Groene mamba

8. Gardena
9. Bandy Bandy
10. Ratelslang
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Bouw een vijf sterren hotel voor de kleinste bewoners van Brandevoort.
Bij het quizboek hebben jullie een tas met materialen ontvangen om een insectenhotel
te maken. Een luxe onderkomen voor de bijtjes, lieveheersbeestjes, gaasvliegen en
andere kriebelbeestjes in onze wijk.
Waarom?
Insecten zijn nuttige beestjes die helpen in tuinen en groene gebieden. Ze bestuiven
bloemen en zorgen voor een ecologisch evenwicht door schadelijke insecten te
bestrijden. Het ingrijpen van de mens heeft het evenwicht tussen nuttige en schadelijke
insecten echter verstoord. Dit leidt steeds vaker tot erg vervelende insectenplagen, denk
maar aan die van de buxusmot en eikenprocessierups. Insectenhotels helpen nuttige
beestjes bij het schuilen voor slecht weer, ruimte voor het leggen van eitjes en een
plekje om te overwinteren.
Hoog tijd om Brandevoort insectvriendelijk te maken en de biodiversiteit een steuntje in
de rug te geven.
De opdracht
Aan jullie de opdracht om vanavond met de aangeleverde materialen een goed
insectenhotel te bouwen. Dit voorjaar geven we de insectenhotels een plekje in
de wijk, dus ze worden echt gebruikt! Let op: bij deze opdracht gaat het niet om
creativiteit en uitbundig versierde bouwwerkjes. Belangrijk is dat jullie een insectenhotel
maken dat dit voorjaar zoveel mogelijk bezoekers trekt. Daarvoor gelden een aantal
‘bouwvoorschriften’ om te komen tot een duurzaam én comfortabel onderkomen. Zeg
maar gerust een vijf sterren hotel!
Ga naar de website www.allelichtenopgroen.nl en zoek naar het nieuwsbericht over het
maken van een insectenhotel. Daar vind je een instructie en tips én inspiratie!
Schrijf op de achterzijde van het insectenhotel jullie teamnummer en lever het
bouwwerkje samen met het quizboek in.
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Onderstaand schilderij laat een typerend beeld van Brandevoort zien.

A. Welke adressen heeft Alex de makelaar aan de Wallen in de Veste (op dit schilderij
hierboven) verkocht?
Neerwal 18, Broederwal 55

B. Hoeveel kippen zie je op de tekening?
3

2

In de etalage van Zus staan 3 foto’s van beroemde soap-paren
verdekt opgesteld. We willen graag weten om welke soap het
gaat, welke namen de karakters in de soap hebben en onder
welke naam zij normaal gesproken door het leven gaan.

Soap 1
Brooke Logan en Ridge Forrester
Katherine Kelly Lang en Ron Moss
Soap 2
Lily Snyder en Holden Snyder
Martha Byrne en Jon Hensley
Soap 3
Janine Elschot en Ludo Sanders
Caroline de Bruijn en Erik de Vogel
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Vaak draaien films om hoofdpersonen maar zo nu en dan
eist een voertuig een aanzienlijke rol op. Noteer onder elk
van de afbeeldingen om wat voor auto het gaat, in welke
film deze te zien was en welke acteur/actrice er in reed.

1. Porsche 356A
2. Top Gun
3. Kelly McGilles

1. Audi S8
2. Ronin
3. Skipp Sudduth/Robert de
Niro

4

1. Ferrari 250GT California
2. Ferris Bueler’s day Off
3. Matthew Broderick

1. Lamborghini Diablo
2. Lek
3. Cas Jansen

1. Ford Mustang GT500
Eleanor
2. Gone in 60 seconds
3. Nicolas Cage

1. Citroen BX Sport
2. Flodder
3. Coen van Vrijberghe/Huub
stapel

Stichting Make-A-Wish Nederland is een organisatie die
kinderwensen laat uitkomen. Zieke kinderen voelen zich weer
even kind in plaats van patiënt. Ook in Brandevoort is Stichting
Make-A-Wish steeds meer zichtbaar. Vanaf dit seizoen staat de
naam Make-A-Wish op de nieuwe shirts van veel teams van
S.V. Brandevoort.
Op de shirts van hoeveel teams van S.V. Brandevoort staat de
naam van Stichting Make-A-Wish op het thuistenue?
18 of 19
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A. Hoeveel hectare wordt het park in Brainport Smart District,
aldus de stedenbouwkundige visie?
Ongeveer 12 hectare

B. De slogan van Brainport Smart District is ‘living the future’. De slimste woon- en
werkwijk wordt gebouwd in Brandevoort, aan de noordzijde van het spoor. Er zijn
zeven thematische ‘programmalijnen’ benoemd die centraal staan in de ontwikkeling
van de wijk. Welke zijn dit? Geef de titel van de programmalijn en een omschrijving.

Circulaire (wijk) - zelfvoorzienendheid, organische ontwikkeling en co-creatie
Participatie - Bewoners, bedrijven en kennisinstellingen
Sociaal en veilig - goede sfeer. Niet beklemmend, maar vrij en vriendelijk
Gezonde (wijk) - aantrekkelijke buitenruimte te creëren die uitnodigt tot beweging en ontmoeting
Digitale (wijk) - zelf zeggenschap en keuzevrijheid
Mobiele (wijk) - De manier waarop er in stadsmobiliteit voorzien wordt
(Wijk met) Energie - groot belang voor een adaptief energiesysteem in tijd en technologie

6

A. Wat kost de volgende lening voor het aankopen van een
bestaande woning? (E.e.a. kan worden berekend m.b.v. de
rekenmodule op de website van de Financiële Wooncoach, we
zijn op zoek naar de bruto maandlasten)
•
•
•
•
•

Inkomen man € 54.000 en vrouw € 30.000
Koopsom bestaande bouw € 400.000
Eigen middelen € 100.000
Lening € 324.000 volledig annuitair 30 jaar vast
Let op lasten van de laagste rente zijnde niet
groenhypotheken of andere duurzaamheidsrentes omdat
die slechts voor zeer weinig woningen op de bestaande
markt van toepassing zijn.
1201 (1200.81)

B. Hoeveel bedraagt de maximaal verantwoorde hypotheek volgens de
gedragscode hypothecaire financiers (GHF)?
460.313
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A. Op welk adres was Schooten Advies (handelend onder een
andere naam) voorheen gevestigd?
Gasthuisstraat 15b

B. Een rekensom:
1. Tel de tien afzonderlijke getallen van het telefoonnummer van
Schooten Advies bij elkaar op.
2. Vermenigvuldig deze uitkomst met de cijfers van het
postbusnummer van Schooten Advies.
3. Deel deze uitkomst door het huisnummer van het bezoekadres
van Schooten Advies (afronding op 1 decimaal).
227.1

C. Wat is het onderwerp van de nieuwsbrief van Schooten Advies d.d. 07-10-2019?
Negatieve rente op spaargeld

D. Hoeveel procent vennootschapsbelasting gaan bedrijven met een winst tot en
met € 200.000 betalen in 2020?
16,5%

E. Bij welke internationale alliantie is Schooten Advies aangesloten? En sinds welk
jaar is Schooten Advies daarbij aangesloten?
XLNC

8

Eind 2017 begon Brandevoorter Patrick Keulens aan een
speciale uitdaging: In 40 weken tijd 40 halve marathons
lopen voor een goed doel, De Ombir Foundation van Mick
Bröcker. Met de opbrengst van zijn actie kon men in Nepal
een nieuw onderkomen bouwen ten behoeve van de
weeskinderen aldaar.
Hoeveel halve marathons heeft Patrick Keulens voor zijn project ‘Ik ren voor Ombir’
gelopen, op een noordelijkere breedtegraad dan de ligging van Brandevoort?
23
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Hallo kinderen!
Oh oh….. In de auto van Micky Meier zijn een aantal zakken
met een vreemd wit poeder aangetroffen. Micky zegt dat het
poedersuiker voor pannenkoeken is, maar daar smaakt het
niet naar…. Micky heeft jullie hulp nodig om dit poeder te laten
verdwijnen, voordat de Pannenkoeken-Politie erachter komt!
Gelukkig hebben de gekke professoren van Mad Science een manier gevonden om
het poeder te verwerken: We gaan er knijpzeep van maken! Zoek in de tas bij het
quizboek het pakket van Mad Science, met hierin het potje met poeder. Volg de
instructies, maak een mooi stuk knijpzeep, met een leuke kleur en in een originele
vorm. Je kunt daarna de zeep gebruiken als echte zeep, probeer maar!
Maak een foto van het zeepje en zorg er voor dat jullie teamnummer goed zichtbaar
is op de foto! Mail het eindresultaat naar media@wittewelwittenie.nl onder vermelding
van “WWWN Zeepje - Team XX” waarbij “XX” voor jullie teamnummer staat.

10

A. Schat hoeveel kerstbomen er stonden met Kerst bij de
Opwettense Watermolen buiten op het terrein? (het gaat om
alle bomen, dus met en zonder lampjes)
tussen 30 en 40 goed

B. Er zijn verschillende soorten molens/watermolens. Wat
voor soort molen is de Opwettense watermolen?
Dubbele onderslagmolen

C. Wanneer en door wie is de eerste molen op deze plek gebouwd?
In de 11de eeuw, door de monniken van de Benedictijner abdij van St.
Truiden in België

11

Hoeveel winkels telt Winkelcentrum Brandevoort, exclusief
het restaurant?
20

12

Wat is het totaal belegd vermogen dat de Rabobank beheert?
50 miljard
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A. Wie heeft Kultuurtechnisch Hoveniersbedrijf Du Pré b.v.
opgericht?
Jan Dijstelbloem

B. In welk jaar droeg deze persoon het bedrijf over?
1999

C. In welk jaar nam deze persoon officieel afscheid?
2002

14

A. Op welke locaties in Brandevoort staan de welbekende rode
RegioBank-bankjes?
Fietspad Emontshoeve - Rotonde Laan door Veste (bij Statenlaan /
Herenlaan) - Gasstation Medevoort

B. Wie zijn de adviseurs van Veldsink-Bekx die op deze bankjes
zitten, op de foto’s die je vindt op de Facebookpagina van
Veldsink-Bekx RegioBank Mierlo.
Pim van der Velden - Rob van Dijk

15

A. Wie is de secretaris in het bestuur van Wijkhuis ‘t Brandpunt?
Nigâr Pekbey

B. In Wijkhuis ‘t Brandpunt kun je diverse snacks kopen. Achter
de bar hangt een prijslijst. Als je elke snack van de prijslijst één
keer koopt, hoeveel geld ben je dan kwijt?
31.00

C. Hoeveel barkrukken staan er voor de bar in Wijkhuis ‘t Brandpunt?
12

16

Welke fietsenmerken verkoopt de fietsenmaker van
Brandevoort, TRIA Fietsen (Lieshout en Brandevoort)?

Gazelle - Union - Orbea - Giant -Cortina - Loekie - Alpina - Avalon
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Het Brandevoorts Cricket-Team speelt een hele belangrijke wedstrijd. CV Brandevoort
is als eerste aan slag. De eerste batsman van Brandevoort gaat klaarstaan en wacht op
de bal die de Bowler gaat gooien. De eerste bal komt op hem af en hij slaat de bal naar
links richting één van de veldspelers en één van hen weet de bal op te rapen voordat
deze buiten de boundary gaat. De batsmen lopen allebei naar de andere kant en weer
terug. Dan stoppen ze met lopen. De bal wordt naar de Wicket keeper gegooid. De
Bowler gaat nu de volgende bal gooien. Die gooit hij ver buiten de pitch (de batsman
kan er niet bij) maar gelukkig weet de Wicket keeper hem te vangen. De volgende bal
slaat de batsman buiten de boundary. Wel stuitert de bal eerst in het veld. De volgende
gegooide bal wordt door de batsman geraakt met zijn been, die anders in de wicket was
gegaan (leg before wicket).
A. Wat is de stand na alles wat er tot nu toe is gebeurd?
6 of 6-0 of 6/1

B. Omschrijf de beweging die de scheidsrechter maakte nadat de Bowler de bal ver
buiten de pitch en buiten het bereik van de batsman gooide.
Beide armen gestrekt naar buiten (Jezus aan kruis)

C. Omschrijf de beweging die de scheidsrechter maakte nadat de batsman de bal
buiten de boundary sloeg.
Beweegt 1 arm van binnen naar buiten en weer terug naar de borst

D. Wat is de naam van de onderstaande beroemde cricket-ground?

Lords (Cricket Ground)

TEAMNUMMER

58

9. Al
l Sta
rs

2

Terug van weggeweest: Markeer op onderstaande afbeeldingen waar de speelbal zich
op het moment van maken van de foto bevond.

3

Nederland is een land met veel sportverenigingen, opvallend is dat er veel clubs zijn met
een dier verwerkt in hun logo. Noteer onder onderstaande afbeeldingen de naam van
elke sportclub.

ActiveRooy volleybal
venray

Avior volleybal vereniging

Basketbal vereniging
oegstgeest

FC Aalsmeer

VV Baronie

SV Always-Forward Hoorn

Honkbal blue lions

FC Den bosch
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5

De vogeltjesdans en de macarena kennen de meeste mensen wel. Ga naar de website
media.wittewelwittenie.nl en bekijk de verschillende dansfilmpjes, welke dansen worden
hier uitgebeeld?
1. Slow Foxtrot

4. Lambada

2. Merengue

5. Jive

3. Boogiewoogie

6. Sirtaki

A. Onderstaande sporters hebben iets unieks gemeen. Wij willen graag weten wat?

Allen wereldkampioen geweest in hun sport

B. Ook onderstaande sporters hebben iets unieks gemeen. Waar zijn wij naar op zoek?

Wonnen allen zowel als speler als coach bij DEZELFDE CLUB de Europacup1/Champions League

C. En nog maar een setje sporters… Wat hebben ze gemeen?

Allen een bloedverwant die bekend werd in een andere tak van sport als zij.
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7

Van onderstaande FIFA20 cards hebben
we enkele gegevens weggehaald. In het
voorbeeld van Virgil van Dijk kun je zien welke
info we zoeken. Vul vervolgens bij de overige
cards in de witte vlakken de stats, de naam
en de club van de betreffende speler in!

Watskebeurt? Ga naar onze website media.wittewelwittenie.nl en bekijk de
videofilmpjes. Geef per video aan hoe het filmpje af loopt.
1. Er stort een vliegtuig neer op het

4. Dumoulin stopt om een ‘grote

honkbalveld

boodschap’te doen

2. Er breekt een tak af die boven op

5. Er landt een parachutist op het

persoon belandt

voetbalveld tijdens de wedstrijd

3. Homerun komt in biertje van

6. Een struisvogel zet de achtervolging

toeschouwer terecht

in op de wielrenners
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Ons brein is zo getraind dat woorden zonder klinker lezen geen enkel probleem is.
Andersom, zonder medeklinkers is het iets lastiger vinden wij.
Wij zoeken hieronder telkens een sport en 2 namen van bekende Nederlandse sporters
die deze sport beoefenen. De klinkers van de voor- en achternaam staan achter
elkaar. Welke sporten en sporters zoeken we? Let op, voor het gemak van deze vraag
beschouwen we de letter “y” ook als klinker.
1. ieee

yaoeeee – aueea

5. oey

ieiee – eaeoee		

2. aae

aoieeeo – aioe

6. aeie

aieie – ueoeaa		

3. oea

eeeee – oyeae

7. aa

eee - eaaaoa

4. ei

iiee – oiaae

Sport				

Namen sporters

1. Wielrennen

Dylan Groenewegen – Laurens ten Dam

2. Schaatsen

Antoinette de Jong – Patrick Roest

3. Voetbal 		

Kenneth Vermeer – Donyell Malen

4. Tennis 		

Kiki Bertens – Robin Haase

5. Hockey		

Lidewij Welten – Eva de Goede

6. Atletiek		

Nadine Visser – Rutger Koppelaar

7. Handbal		

Tess Wester – Estavana Polman
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Van welke sporthelden of -heldinnen zijn onderstaande sportattributen en waar kunnen
deze attributen vandaag de dag bewonderd worden?

Betty Stove
NTC AMSTELVEEN

10

Rob Landsbergen
Hup Mierlo

Servais Knaven
Rapha Store Amsterdam

Wayne Gretzky
Hockey Hall Of Fame
Toronto

In onderstaande woordzoeker zijn 10 sporten verstopt. Markeer de 10 sporten met een
markeerstift.
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Een WWWN variant op het alom bekende spel “Wie is het?”. Streep de foto’s door van
de personen die aan één of meerdere van onderstaande kenmerken voldoen:
• In Brabant zijn geboren
• Aan Wie is de Mol hebben deelgenomen
• Homoseksueel zijn
• In de 80’s geboren zijn
• In het bezit zijn van Olympisch eremetaal
• Een Gouden Televizierring gewonnen hebben
• In de Playboy hebben gestaan
• Niet in Nederland geboren zijn
• Een Leeuw van sterrenbeeld zijn
• In de Tweede Kamer zitten of hebben gezeten
• Aan het Songfestival hebben deelgenomen
• Zwarte Piet hebben gespeeld in het Sinterklaasjournaal
• Ouder dan 60 waren op 1 januari 2020
• Een Loden Loekie Persoonlijkheidsprijs hebben gewonnen

Als het goed is houden jullie nu een aantal foto’s over, noteer de namen van deze personen:
Suzan Stortelder 		
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In onderstaande foto’s zie je delen van gezichten van karakters uit bekende soap- en
tv series. We zijn op zoek naar de namen van de karakters waarmee ze bij het grote
publiek bekend zijn plus de naam van de soap/serie.
In geval van 4 foto’s begin je met de foto linksboven en kijk je met de klok mee. In
geval van 2 foto’s kijk je van boven naar beneden of van links naar rechts.

Roos Alberts-de Jager GTST
Mariet Zoomers Goudkust
Harm van Cloppenburg Goudkust
Ludo Sanders GTST

Renee Couwenberg ONM
Alexis Carrington Dynasty
Taylor Hayes B&B

Eman Loukili Spangas
Blake Carrington Dynasty
Ridge Forrester B&B

Scott Robinson Neighbours
Charlene Mitchell-Robinson Neighbours
Brenda Walsh BH90210
Janine Elschot GTST

Lily Snyder ATWT
Krystl Carrington Dynasty
Peter Kelder GTST
Eric Forrester B&B

Nina Sanders GTST
Brooke Logan B&B
Brandon Walsh BH90210
JR Ewing Dallas
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Karaoke is met name in Azië erg populair, maar ook in Nederland wordt op menig feestje de karaokeset
erbij gehaald. Wij dagen je uit de Karaoke Battle aan te gaan met je wijkgenoten! Volg de onderstaande
instructies:
1. Zorg dat je een Smartphone en een koptelefoon of oortjes met microfoon hebt.
2. Schrijf je teamnummer op een blaadje.
3. Download de app ‘Yokee’ uit de Google Play of App Store, open deze en accepteer de voorwaarden.
4. Druk op Volgende=>Ok cool=>Ik snap het=> ‘Gratis gebruiken met reclame’ en vervolgens op
‘Bedankt niet nu’ zodat je niet voor het gebruik van de app hoeft te betalen.
5. Selecteer je leeftijdsgroep.
6. Zoek in de lijst een liedje op dat je leuk vindt om te zingen en druk op ‘Zing’. De eerste keer dat je
dit doet krijg je waarschijnlijk een melding dat Yokee toestemming wil hebben om ‘Audio en Video
op te nemen’, druk op ‘toestaan’. Let op niet alle liedjes zijn instrumentaal. Zorg ervoor dat je de
camera aan hebt staan.
7. Eventueel kun je bij VIDEO FX je filmpje wat pimpen.
8. Als je op “Opnemen” drukt krijg je waarschijnlijk een korte reclame, kijk deze af.
9. Zorg ervoor dat je aan het begin van je filmpje je teamnummer even laat zien.
10. Karaoke er op los! Als je klaar bent dan kun je het door jullie ingezongen liedje beluisteren en
eventueel het zangvolume aanpassen.
11. Druk op opslaan.
12. Onderin kun je aangeven dat je het nummer wilt delen. Stuur de link naar
media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van “WWWN Karaoke - Team XX” waarbij “XX” voor
jullie teamnummer staat.

4

Achter iedere sterke vrouw staat een dito man en omgekeerd. Hieronder zie je een aantal foto’s van partners
van bekende staatshoofden. We zijn op zoek naar de naam van zowel het staatshoofd als de partner en het
land waar de wederhelft regeert of geregeerd heeft.

Clarke Gayford
Jacinda Ardern
Nieuw Zeeland

Neo Jane Masisi (Mma
Atsile)
Mokgweetsi Masisi
Botswana

Lalla Salma Bennani
Koning Mohammed VI
Marokko

Rachele Mussolini
Benito Mussolini
Italie

Ri Sol-Ju
Kim Jonng-un
Noord Korea

Rosalynn Carter
Jimmy Carter
USA
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Sommige mensen zijn een karikatuur van zichzelf, anderen weer zo uniek dat je ze uit
duizenden herkent. Welke bekende gezichten herken je hieronder?

Kevin Bacon en
Harrison Ford

Maria Callas en Johan
Cruijff

Mohamed Salah en
Blondie (Debbie Harry)

Bruce Willi en Eric
Cantona

Noel Gallagher en
Harry Kane

Pablo Picasso en MLK

Pharell Williams en
Bono

Wesley Sneijder en JK
Rowling

Ga naar de website http://media.wittewelwittenie.nl en beluister de audiofragmenten.
Noteer hieronder per fragment hoe vaak je het gevraagde woord gehoord hebt.
Fragment 1 - Tel aantal maal de klank ‘Na’ 		

Antwoord: 24

Fragment 2 - Tel aantal maal het woord ‘Roxanne’

Antwoord: 17

Fragment 3 - Tel aantal maal het woord ‘Liever’

Antwoord: 15

Fragment 4 - Tel aantal maal het woord ‘Hier’ 		

Antwoord: 17

Fragment 5 - Tel aantal maal het woord ‘Stop’ 		

Antwoord: 17

Fragment 6 - Tel aantal maal het woord ‘Dance’

Antwoord: 33

Fragment 7 - Tel aantal maal het woord ‘We’ 		

Antwoord: 24
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Een beetje serie eindigt met een goede cliffhanger. Uit welke series komen
onderstaande cliffhangers? En uit welk seizoen?

Goede tijden, slechte tijden
seizoen 6

Grey’s Anatomy
Seizoen 8

Cliffhanger van Dylan Haegens
Seizoen 1

Goudkust
Seizoen 3
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Tijd voor ‘Raad je plaatje’! Hieronder zie je een zestal bekende albumhoezen. Bepaal
allereerst welke artiesten verantwoordelijk waren voor deze muzikale hoogstandjes en
beantwoord vervolgens de vragen eronder.

A. Welke van deze bands heeft nog nooit op Pinkpop gestaan?
Bon Jovi

B. Welke band had de hoogste notering in de Top 2000 van 2018? Met welk nummer en
op welk nummer stonden ze?
RHCP – Under the Bridge – 66

C. In welke 2 bands speelden oorspronkelijk 2 broers?
Oasis en Crowded House

D. Welke band stond afgelopen juni op een bekend Zeeuws festival?
Live

E. Welke band heeft een album uitgebracht dat dezelfde naam heeft als een nog redelijk
onbekende Belgische band? En wat is de naam van het album?
Crowded House – Woodface

F. Welke 2 bands zijn in de jaren ‘90 opgericht?
Faithless en Oasis

TEAMNUMMER

69

10. T
he
the B Bold and
eaut
iful

9

Een opdracht voor de lolbroeken onder ons. Vul onderstaande tekstballonnetjes zodanig
dat wij als organisatie er niet onderuit kunnen jullie de maximale punten te geven!

10

En als we dan toch aan het lachen zijn: Op de website http://media.wittewelwittenie.nl
vinden jullie 5 audiofragmenten die de lach van een bekende Nederlander bevatten.
Wij zijn benieuwd of jullie kunnen achterhalen welke personen het betreft!
Fragment 1: Jack van gelder
Fragment 2: Mark rutte
Fragment 3: Mark marie huybrechts
Fragment 4: Rene van der gyp
Fragment 5: Gerard Joling
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We kunnen ons voorstellen dat sommigen van jullie na alle soapvragen toe zijn aan
wat stoerders, dus ook aan diegenen hebben we gedacht! Pak de fiets en kom naar
OBS Brandevoort ‘de Hoeves’ (Hulshoeve 4). Zoek in het overzicht op pagina 7 en 8 op
hoe laat jouw team wordt verwacht.
•
•
•

2

Voor deze opdracht zijn 2 teamleden nodig.
Neem de toegangskaartjes mee!
Wees op tijd!

Misschien heb je ze vandaag al zien hangen in de wijk: De WitteWelWitteNie-spandoeken.
Maar liefst 9 stuks hangen er verspreid door Brandevoort. Op ieder spandoek staat een
kleur-cijfercombinatie. Verzamel deze 9 verschillende combinaties vóór 20:30 uur.
Zoek in het overzicht op pagina 7 en 8 op hoe laat jouw team wordt verwacht en meld je op
dat tijdstip bij het Sportpark in Brandevoort.
•
•
•
•
•

Voor deze opdracht is 1 teamlid nodig.
Neem het toegangskaartje mee en vergeet ook de 9 kleur-cijfercombinaties niet!
Wees op tijd!
Kom in je meest fantastische badkleding. Je gaat je onderdompelen in bubbels en
aan de slag met het kraken van de code.
Neem ook iets droogs/warms mee voor als je uitgebubbeld bent!
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Het kan haast niet anders dan dat deze buitenopdracht een schot in de roos zal zijn. Tevens
ontvangen jullie na afloop een code voor het ontgrendelen van één van de soapafleveringen.
Zoek in het tijdschema op pagina 7 en 8 op om hoe laat jouw team in de sporthal naast ‘t
Brandpunt wordt verwacht. Hier alvast enkele nuttige tips:

4

• Voor deze opdracht zijn 2 teamleden nodig
• Minimale leeftijd 12 jaar
• Neem de toegangskaartjes mee!
• Wees op tijd!
• De afgevaardigde teamleden dienen goed ter been/sportief te zijn.
• Zorg voor sportkleding en gymschoenen ZONDER zwarte zolen.
Van deze opdracht gaat jullie hart een stuk harder kloppen denken wij. Daarnaast levert deze
opdracht een code op om één van de soapafleveringen te ontgrendelen. Reden genoeg dus om
je best te doen!
Zoek in het tijdschema op pagina 7 en 8 op om hoe laat jouw team onder de Markthal aan De
Plaetse wordt verwacht. Hier alvast enkele nuttige tips:
•
•
•
•
•
•

5

Voor deze opdracht is 1 teamlid nodig.
Neem het toegangskaartje mee!
Wees op tijd!
Minimale leeftijd 16 jaar!
Het kan handig zijn om een drietal bananen mee te nemen.
Zorg ervoor dat je een helm meeneemt naar deze opdracht (Fietshelm, motorhelm etc.)

Behalve voor het vangen van muizen, is een muizenval ook zeer geschikt om een karretje mee
te bouwen. Je zet wat wieltjes op het plankje en je zorgt er voor dat de kracht die de veer levert
wordt gebruikt om deze wieltjes aan te drijven. Dat kan op heel veel manieren en dat maakt het
juist zo leuk. Op Youtube en internet zijn hier vele filmpjes over te vinden.
Steek je handen uit de mouwen en bouw een muizenvalauto die zo ver mogelijk rijdt. Kom met
je creatie naar OBS Brandevoort ‘de Hoeves’ (Hulshoeve 4). Zoek in het overzicht op pagina 7 en
8 op hoe laat jouw team wordt verwacht. Vergeet niet he toegangsticket mee te nemen! Succes
en veel plezier met bouwen!
De volgende spelregels zijn hierop van toepassing:
•
•
•
•
•
•

Gebruik de muizenval die in goodiebag zit, de veer van de muizenval mag niet
gewijzigd worden.
De muizenval is de enige energiebron van het voertuig.
Met het uiterlijk/orginaliteit van de muizenval kunnen bonuspunten worden verdiend.
Bij de start moeten alle wielen op de grond staan.
De muizenvalauto moet recht voorruit kunnen rijden.
De snelheid van de muizenvalauto is niet belangrijk, het draait om de afstand.

TEAMNUMMER

72

12. G
roep
sopd
rach
t
1

Tijd voor een magisch moment in de quiz!
In navolging van Hans Kazan en Hans Klok verwachten we van jullie een filmpje waarin
jullie een goocheltruc presenteren. Van een konijn uit de hoge hoed tot een doorgezaagde
buurvrouw of van een simpele kaartentruc tot het laten verdwijnen van het stationsgebouw
in Brandevoort: Verras ons met jullie toverkunsten!
Leg jullie goocheltruc vast op video en zorg er voor dat deze op Youtube terecht komt.
Stuur vervolgens de Youtube-link naar media@wittewelwittenie.nl onder vermelding van
“WWWN Goochelen - Team XX” waarbij “XX” voor jullie teamnummer staat.
De truc dient aan de volgende zaken te voldoen:
•
•
•

Minimale duur filmpje 30 seconden.
Minimaal 3 personen in beeld die actief deelnemen aan de goocheltruc.
Teamnummer dient goed zichtbaar in beeld te zijn.

De inzendingen worden op creativiteit en uitvoering beoordeeld.
2

Tijd voor Quizizz... Ga live de strijd aan met de andere teams in deze online quiz!
Je krijgt 50 multiple choice vragen in rap tempo op je afgevuurd. Hoe sneller jullie het
juiste antwoord selecteren, hoe meer punten jullie team scoort. Je kunt tevens de scores
van de andere teams zien dus je weet direct of je het goed hebt gedaan of niet.
Om deel te nemen aan Quizizz heb je een Gamecode en unieke Teamcode nodig die op het
vel van de toegangskaarten staat.
Het werkt als volgt:
1. Om 20:30 uur wordt de Gamecode van Quizizz op de Facebookpagina van
WitteWelWitteNie gepubliceerd.
2. Surf vervolgens naar join.quizizz.com met je browser.
3. Vul de Gamecode in (zie plaatje 1) en klik op ‘JOIN’.
4. Vul bij je naam de unieke Teamcode (Belangrijk!) in die op het vel met toegangskaarten
staat. Dus bijvoorbeeld TM99-ASZR. Elke Teamcode kan maar één maal gebruikt
worden. Klik op ‘ENTER’ (zie plaatje 2).
5. Je komt in de lobby terecht. Om 21:00 uur gaan we starten. Veel plezier en succes!

Tip: Test vantevoren of het allemaal (technisch) werkt door een demoquiz te doen.
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