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Hoe... hoe... hoe ging het ook alweer
LEES ONDERSTAANDE INFORMATIE GOED DOOR VOORDAT U AAN DE KWIS BEGINT
WANNEER WORDT EEN ANTWOORD GOED GEREKEND?
Simpel: als het antwoord goed is. Daarnaast gelden de volgende geboden:
• Plaats de antwoorden in de grijze kaders van dit vragenboekje.
• Schrijf duidelijk. Aan niet of slecht leesbare antwoorden kennen we geen punten toe.
• Spel correct. Als dit symbool ABC bij het antwoord vermeld staat, letten wij zeer scherp op spelling.
Fout gespeld = antwoord fout. Leestekens worden niet fout geteld.
Alleen Nederlandse antwoorden invullen, tenzij dit anders vermeld wordt in de vraag.

IS ER DIT JAAR WEER EEN WEGSTREEPCATEGORIE?
Ja! Net als vorig jaar werken we dit jaar met een ‘wegstreepcategorie’. De punten van die categorie tellen niet mee
voor de einduitslag. Je mag als team zelf kiezen welke categorie je wegstreept. Geef de wegstreepcategorie
aan op de voorzijde van dit boekje! Let op: als je géén wegstreepcategorie invult, dan doen wij het…
en dan kiezen wij de categorie waarin jouw team de meeste punten heeft gescoord!

IS ER DIT JAAR OOK WEER EEN GEHEIME OPDRACHT?
Jazeker. Categorie 6 is een geheime opdracht. Ieder team moet voor deze opdracht zowel een man als een
vrouw van het team naar dorpshuis de Berchplaets sturen. De vrouw dient om 20.45 uur aanwezig te zijn. De
man dient om 21.30 uur aanwezig te zijn. Elk teamlid:
• moet op tijd aanwezig zijn. Te laat aanwezig = 0 punten;
• moet één blauwe pen bij zich hebben;
• is na ongeveer een half uur weer klaar met de opdracht.
Lees goed de informatie bij categorie 6. We vertellen natuurlijk nog niet wat de opdracht is.

HÉ, IK ZIE POEDERTJES IN DE ENVELOP ZITTEN…
De poedertjes horen bij vraag 8.10 en zullen uw smaakpapillen flink op de proef stellen.

KAN IK GEWOON BIJ DE EERSTE VRAAG BEGINNEN?
Ja, maar let op: er zitten meerdere tijdgebonden vragen (2.10, 11.01 en categorie 6) in de kwis!
Plan deze goed in om punten te kunnen scoren.

MOETEN WE WEER OP PAD?
Uiteraard zijn er ook weer verschillende vragen waarvoor u de deur uit moet. Overbodig om te zeggen wellicht,
maar we doen het toch: houd u te allen tijde aan de verkeersregels en geldende fatsoensnormen. En zoals een
groot Bergse filosoof altijd zei: ‘glaasje op, laat je rijden!’

HOE EN WANNEER MOET HET VRAGENBOEKJE WEER WORDEN INGELEVERD?
Stop het vragenboekje en de USB-stick in de envelop. Lever de envelop in bij dorpshuis De Berchplaets
tussen 23:00 uur en 23:30 uur. Alleen de teams die hun envelop tijdig en op de juiste wijze hebben ingeleverd,
dingen mee naar de prijzen.

KLOK?! IS DIE ER WEER?!
Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op TV Berghem loopt een klok. Deze klok is leidend.

WANNEER WEET IK OF MIJN TEAM HEEFT GEWONNEN?
Op zaterdagavond 14 januari 2017 wordt vanaf 20.00 uur de uitslag van De Bergse Kwis 2016 bekend
gemaakt. Op deze avond worden ook de prijzen uitgereikt. De zaal is open vanaf 19.00 uur.
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Vrienden van De Bergse Kwis 2016

Architectuur

www.jvdarchitectuur.nl

Ontwerp / Bouwkundig tekenwerk / Visualisaties
Nieuwbouw / Aanbouw

The Organizing Connection BV
E V E N T C O N S U L T A N C Y
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Wat gebeurde er in 2016
B

1.01 NIEUWSKOPPEN
Bekijk de samengestelde afbeelding. Deze personen zorgden dit jaar voor
groot nieuws. Noteer de voor- en achternaam van elk persoon.
ABC

A Bryan Smeets

ABC

B Jan Böhmermann

ABC

C Martijn Garritsen

ABC

D Sylvana Simons

A

1.02 VRAAG MET EEN STAARTJE
Als klein meisje kreeg zij een prachtige rol van een jeugdig personage. Ze
stond al jong op de planken. Nu ze zelf volwassen is geworden, vertolkt
ze momenteel het volwassen personage. Noteer haar voor- en achternaam.
ABC

Gaia Aikman

D
C

1.03 EVENTJES GEDULD NOG…
Normaal gesproken hoeft dit groepje fanatiekelingen niet verder dan 250 kilometer af te leggen om hun helden
te volgen. Maar afgelopen jaar moesten zij op één dag ruim 2100 kilometer reizen. Hun vervoersmiddel kon
hen helaas niet naar de gewenste bestemming brengen, waardoor het laatste stuk te voet moest worden
afgelegd. Dit was een memorabele dag. Wat was de eindbestemming van deze groep fanatiekelingen?
Noteer de plaatsnaam.
ABC

Arouca

1.04 HONGER!
Het komt niet altijd uit, maar het moet: eten. Als de honger toeslaat dan moet er maar net eten in de buurt
zijn. Daar dacht de moeder van Gemma heel makkelijk over. Omschrijf zo concreet mogelijk waarom dit
‘eetmoment’ van Gemma zo bijzonder was.

Bruid geeft baby borstvoeding tijdens ceremonie
1.05 UIT ‘T STOF
De machine op de afbeelding heeft een
historische functie. Op welke datum van
dit jaar is deze machine voor het eerst
sinds lange tijd weer gebruikt?

3 juni (2016)
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Wat gebeurde er in 2016
1.06 NIETS DAN GOEDS
Helaas zijn de personen op de afbeeldingen ons afgelopen jaar ontvallen. De ene stierf aan het begin van
2016, de andere kort geleden. Zet deze tien personen (A t/m J) in chronologische volgorde van overlijden.
Begin bij de persoon die in 2016 als eerste is overleden.

A

B

C

G

F
E

C

D

H
D

G

A

E

I
B

I

J
F

J

H

1.07 GRUMPY TRUMPY
Wat hebben we ervan gesmuld: de oorlog tussen Donald
Trump en de media. Trump werd keer op keer afgeserveerd;
de pers was veelal anti-Trump en moedigde zelfs aan om niet
op hem te stemmen. Maar Donald zou zichzelf niet zijn als
hij dit zomaar liet gebeuren. Tijdens zijn ‘president-elected’
periode dacht de pers een verzoeningsgesprek te krijgen
met de nieuwe president in ‘the board room’. Trump leek
immers wat verstandiger te zijn geworden. Maar in
plaats van een verzoenend gesprek, kreeg de pers er
(opnieuw) flink van langs. Journalisten van één belangrijke
Amerikaanse krant ontsprongen deze dans, omdat ze
schitterden in afwezigheid. Noteer de naam van deze krant.
ABC

The New York Times
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Wat gebeurde er in 2016
1.08 SIGNALEN VAN BOVEN
Door de plaatsing van een apparaat op GPS locatie 51.50962, 5.63642 dat voorheen te vinden was op GPS
locatie 52.01007, 5.05358, heeft een aantal dames verschrikkelijke hinder ondervonden. Via welk hulpmiddel
kregen de dames deze hinder binnen?

Gehoorapparaat
1.09 GEBOORTEVREUGDE
Beschuit met muisjes! Afgelopen jaar zijn er in diverse dierentuinen moeders gelukkig geworden door de
geboorte van hun welpje of jong. Noteer bij elke afbeelding de geboorteplaats.

A

B

C

D

E

ABC

A Amersfoort/Rotterdam/Makgadikgadi Pans

ABC

D Amsterdam

ABC

B Harderwijk

ABC

E Arnhem

ABC

C Rotterdam

B

1.10 PLAATJES RADEN
Bekijk de afbeeldingen.
Noteer bij A en B het ontbrekende woord.

.......
A bleef netjes

maar eenmaal thuis...

ABC

A Löw

ABC

B Brexit
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Vur de klein
2.01 KNIBBEL KNABBEL KNUISJE, VAN WIE IS DIT HUISJE?
In tekenfilms staan de meest fantasierijke huizen. We hebben
urenlang voor de televisie gezeten om de leukste uit te kiezen. Bekijk
de vijf huizen op de afbeeldingen. Noteer bij elk huis de naam van
het tekenfilmfiguur dat eigenaar van dat huis is.

A Prins Adam
B Boes
C Muriel Bagge / Eustace Bagge / Fam. Bagge
D Plankton

A

E Mevrouw Foster

B

C

D

E

2.02 HEEL BERGHEM VLOGT
Of het nou Enzo Knol, Stuk TV of de Floxy is, vloggen is helemaal in en eigenlijk niet zo moeilijk. Pak
je device en maak een gave vlog over je team waarin je jouw hele team voorstelt. Laat ook duidelijk
zien wat de verschillende rollen zijn in je team of misschien durf je wel wat tactieken te onthullen...
Zet het filmpje op de meegeleverde USB-stick en lever deze samen met het vragenboekje in.
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Vur de klein
2.03 ANGRY BIRDS (ZIE PAGINA 8)
Angry Birds is een spel waarbij je met een katapult boos kijkende vogels moet lanceren om groene varkens
te vernietigen. Haal dit blad uit het boekje en knip de puzzelstukjes uit. Gebruik de blauwe puzzelstukjes voor
vraag A en de bruine puzzelstukjes voor vraag B (op de volgende pagina).

Deze pagina niet terug in het boekje stoppen

Vur de klein
2.03 ANGRY BIRDS
Plak de puzzelstukjes (van de vorige pagina) op het spelbord zodat je alle figuren in het vierkant bedekt,
behalve de figuren die ook naast het vierkant staan afgebeeld. Gebruik de blauwe puzzelstukjes voor vraag A
en de bruine puzzelstukjes voor vraag B. Je moet alle puzzelstukjes binnen het spelbord leggen. Er is bij
zowel A als B slechts één oplossing mogelijk.

A

B
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Vur de klein
2.04 ANNA, HOU JIJ MIJN TASSIE FF VAST
Anna Woltz is een Nederlandse kinderboekenschrijfster en bekend van boeken
zoals: ‘Mijn bijzonder rare week met Tess’, ‘Honderd uur nacht’ en ‘Gips’.
Voor het boek ‘Gips’ heeft ze zelfs een Zilveren Griffel gewonnen.
Anna Woltz houdt, naast boeken schrijven, ook heel erg van mode.
Ze heeft een lichtgrijze, leren schoudertas van Fred de La Bretoniere
gekocht. Wat heeft ze destijds voor deze tas betaald? Noteer het bedrag.

€

220,-

2.05 LET’S GET CRAZY
Een foto zegt vaak meer dan 1000 woorden. En wat zijn wij benieuwd naar wat jullie te ‘vertellen’ hebben.
Op de afbeeldingen zie je vier groepsfoto’s. Maak met jullie knappe koppen één van deze foto’s zo creatief
mogelijk na. Zet de foto op de meegeleverde USB-stick en lever deze samen met het vragenboekje in.

2.06 ‘ANIME’
‘Anime’ komt oorspronkelijk uit Japan en is populair over de hele wereld.
Deze karakteristieke tekenstijl zie je dan ook in veel tekenfilmseries. Kijk
naar de samengestelde afbeelding en noteer uit welke vier series deze
tekenfilmkarakters komen.

A

B

C

D

A (The last) airbender, De legende van Aagn
B Yu-gi-oh
C (mobile suit) Gundam
D Dragon ball (Z)
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Vur de klein
2.07 KINDERSPEELGOED
Op de kindermiddag van cv Goei Toei struikelden we over bergen speelgoed. Het viel ons op dat er
ontzettend veel speelgoedmerken zijn. We hebben tien verschillende merklogo’s uitgekozen die we een
beetje hebben aangepast. Noteer het merk dat bij elk logo hoort.

A

B

C

D

G

E

F

H

I

A Identity Games

F 999 Games

B Duplo

G Chicco

C Hot Wheels

H Fisher Price

D Feber

I Vtech

E Aquabeads

J Paw Patrol

J

2.08 STRIPS GESTRIPT
Op de afbeeldingen staan voorkanten van stripbladen. Noteer de volledige titel van elk stripboek.

A

B

C

D

A Asterix en de Helvetiers

C Lucky Luke en naijver in Painful Gulch

B Kuifje en de scepter van Ottokar

D Trigië en de klauwen van het verleden
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Vur de klein
2.09 PUZZELTJE
Voor topografie op basisschool het Molenveld of op de Fonkeling heb je vaak de Junior Bosatlas nodig.
De legenda van deze Junior Bosatlas maakt gebruik van eenvoudige symbolen. We hebben kriskras
door de Junior Bosatlas heen gebladerd en hier een leuke puzzel van gemaakt. In elke zin staat een
kaartsymbool. Denk goed na op welke kaart je het antwoord kunt vinden en vul de puzzel in. Ziezo! En wat
lees je van boven naar beneden?

Dit is het einde
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2.10 MIDDAGOPDRACHT: WE LETTEN OP DE KLEINTJES
Kinderen vinden boodschappen doen vaak erg leuk. Dit jaar hebben we weer een middagopdracht die leuk
is om met de kleintjes te doen:
•
•
•
•
•

Koop voor maximaal 11,00 euro zoveel mogelijk verschillende artikelen.
Bewaar de kassabon! Elk item op de kassabon moet uniek zijn en telt mee.
De kassabon moet van één supermarkt in Berghem zijn, dus van Albert Heijn of Jumbo.
Koop géén versproducten die je moet wegen (zoals groente, fruit, vleeswaren van de versafdeling, e.d.)
De boodschappen dien je zelf te betalen. Je mag ze uiteraard ook zelf houden. Snoep er vanavond
maar lekker van!

Het gaat erom dat jullie zoveel mogelijk verschillende artikelen op de kassabon hebben staan! Deze kassabon
lever je vanavond in samen met het vragenboekje. Zet het teamnummer op de bon.
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Ik hou van Berguh
3.01 BLAUWGELE VROUWENHARTEN
Het zal u niet ontgaan zijn; afgelopen jaar vierden de dames van Berghem Sport hun 40-jarig bestaan.
Ter promotie werd er een leuke Facebookactie gehouden, waarbij ‘oude kiekjes’ werden gedeeld, waaronder
ook deze afbeelding. Bekijk de afbeelding en noteer bij elke letter de voor- en achternaam van de dame. We
kunnen u verklappen dat alle dames op dat moment nog hun meisjesnaam hadden.

A

D

B

C

ABC

A Lieke Smits

ABC

C Shandy van de Ven

ABC

B Astrid Ultee

ABC

D Willemien van de Wetering

3.02 RUPSJE NOOITGENOEG
Ondanks de opkomst van het digitale tijdperk, zijn ze er nog steeds: echte boekenwurmen. Ze verslinden het
ene boek na het andere. Ben jij er ook zo één? Je ziet bij A en B de beschrijving van twee boeken. Naar welke
boeken zijn wij op zoek? Noteer de voor- en achternaam van de Bergse auteur en de titel van het boek.

A
B

Deze eigenwijze meid komt er al snel achter dat die jongen wel heel bijzonder is. Er bloeit iets moois
op: liefde. Maar hij moet haar op afstand houden! Hij is maar met één missie gekomen. Hij is op zoek
naar het rode geluk dat zijn wereld kan bevrijden van de vijand! Komt deze liefde nog goed?
Het zal je maar overkomen. Word je geboren als dochter van ‘de burgermeester’, dan verwacht het
hele dorp dat jij hem op gaat volgen. Daar heeft deze dame dus echt geen zin in! Ze houdt veel meer
van haar vrijheid, de weide natuur in. Maar dan gebeurt er een groot ongeluk in het dorp. Of was het
geen ongeluk? Zal de jongedame toch klaar zijn voor een belangrijke taak?

ABC

A Benthe van Orsouw – Herovering

ABC

B Naomi Buijs – (gezegend 1) Het erfdeel van de draak
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Ik hou van Berguh
3.03 DE BERGSE SPORTER
De organisatie van de Bergse Kwis is trots op de Bergse Sporters!
Dus ook op onze Bergse turners, waaronder Wik van Rijn die tijdens het NK
2016 twee bronzen medailles behaalde. Zijn meer Bergse mensen zo lenig?
Wij zijn enorm benieuwd naar jullie turnkwaliteiten. Op www.mooiberghem.nl
vinden jullie een filmpje van Wik die een turnoefening op de vloer uitvoert.
Doe deze oefening zo goed mogelijk na en film dit. Zet vervolgens jullie filmpje
op de meegeleverde USB-stick en lever deze samen met het vragenboekje in.
Wij beoordelen op kleding en uitvoering.

3.04 VERZAMELDRANG
Wie heeft niet zijn zolder vol liggen met spulletjes? Heeft u ook zo’n verzameldrang? Wij wel! Wij zijn op zoek
naar de volgende gele items, want geel is immers de kleur van Berghem:
•
•
•

Sjaaltje 35 jaar kindervakantiewerk
		
Tasje dorpszeskamp KPJ-Berghem			
Petje ‘Operatie SchampSchot’ (uit 1989) 		

5 punten
5 punten
10 punten

Maak een keuze uit de items: verzamel het
sjaaltje én het tasje (samen 10 punten) OF het
gele petje (10 punten). Zorg dat één van uw
teamleden met de verzamelde items op de foto
gaat. Zet de foto op de meegeleverde USB-stick
en lever deze samen met het vragenboekje in.

3.05 UIT OMA’S FOTOBOEK
Als we foto’s bekijken van feestjes van vroeger, is de feestzaal vaak nog te herkennen. Sommige feestzalen
zijn afgelopen jaren onherkenbaar verbouwd. Andere zalen zijn onveranderd, zelfs de oude tafelkleedjes
doen nog dienst. Op deze afbeelding ziet u een feest. De man, met zijn vrouw aan zijn rechterzijde, wordt
gefeliciteerd door Bergse burgers. Bekijk de personen bij de letters A t/m D. Noteer de voor- en achternaam
van elk persoon.
ABC

A Adriaan van Gaal

ABC

B Frans Verheijen

ABC

C Liesbeth Strijbosch – Smits

ABC

D (Pater) Thomas van Schaick

A
B

D
C

3.06 LEKKER NUMMERTJE
Waar is die Telefoongids als je ‘m nodig hebt? Wij geven jullie drie telefoonnummers. De drie personen
waarvan deze telefoonnummers zijn, vormen samen een organisatie. Noteer de naam van deze organisatie.
0648256970 / 0638595328 / 0612366729
ABC

PAK Cultuur
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Ik hou van Berguh
3.07 ZEG, KEN IK JOU?
Soms heb je iets met elkaar gemeen, maar weet je het niet van
elkaar. Wat hebben de mensen op deze afbeeldingen met elkaar
gemeen, behalve dat ze allemaal in Berghem wonen?
Omschrijf de overeenkomst
zo nauwkeurig mogelijk.

Ze hebben allemaal een zus die Anita heet
3.08 GOEDE CONNECTIES
Dan heb je nog eens goede connecties. Armin van Buuren vertelde tegen deze Bergse dat hij ‘supertrots is
dat je het allemaal gefixt hebt’ en ‘ik had echt kippenvel toen ik het zag’. Tegen wie sprak Armin deze warme
woorden? Noteer de voor- en achternaam.
ABC

Sanne Voets

3.09 DUO’S
De Dikke en de Dunne, Bassie en Adriaan, Samson en Gert, Hepie en Hepie: allemaal bekende duo’s die ook
nog eens erg succesvol waren. Op de afbeeldingen staan bekende Bergse ‘duo’s’.
Noteer bij elk duo de voor- en achternaam.

ABC

A Johan van de Wetering

ABC

A Annebettie Ruijs(–Klerks)

ABC

B Johannes van Erp

ABC

B Maria van Amstel (van Erp)

ABC

C Antoon van Genugten

ABC

C Josepha Cuppen/ Maria Francisca

ABC

D Gert-Jan Theunisse

ABC

D Wim van Schaijk

A

C

B

D
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Ik hou van Berguh
3.10 BEELDJE, BEELDJE AAN DE WAND
We hebben een plattegrond van de St. Willibrorduskerk in Berghem voor jullie gemaakt. Hierop staan de
letters A t/m J. Welke afbeelding hoort bij welke letter? Zet de juiste letter bij elke afbeelding.

C

A

G

I

H

D

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

B

F

E
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Sportief
4.01 SPORTEN IN BERGHEM
Een gezin uit Berghem bestaat uit vier mensen:
•
•
•
•

Vader Jan 50 jaar oud
Moeder Rikie 48 jaar oud
Boy 29 jaar oud
Kristel 25 jaar oud

Het is een sportief gezin. Jan is al jaren lid van Berghem Sport
en speelt in het 6e elftal. Rikie is lid van tennisvereniging LTC
Rackets. Zij slaat graag elke week een balletje met een vriendin.
Boy is een brede en stoere jongen. Hij sport bij Sportkern en koopt
elke maand een tienrittenkaart. Kristel is lid van Dartclub de
Merx. Elke donderdagavond gooit zij trouw haar pijltjes. Noteer
het totaalbedrag dat dit gezin in 2016 bij deze sportclubs aan
contributie moet betalen.

€

787,50

4.02 ALWEER EEN WINNAAR!
Elke topsporter leeft maar voor één ding: winnen! Op
de afbeeldingen zie je vier grote sportprijzen. Noteer bij
elke prijs het evenement of de sportwedstrijd waarbij
deze prijs wordt uitgereikt.
ABC

A Copa Libertadores

ABC

B Indy 500 / Indianapolis 500

ABC

C Ryder cup

ABC

D Parijs-Roubaix

B
A

C

D

4.03 DE HELDEN VAN VROEGER
Op de afbeeldingen zie je een aantal wereldtoppers van
vroeger. In hun goede dagen werden zij allen minimaal
één keer wereldkampioen in hun sport. Herken je ze nog?
Noteer de voor- en achternaam.
ABC

A Niki Lauda

ABC

B Andreas Brehme

ABC

C Steve Davis

ABC

D Les Wallace

B

A

C

D
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Sportief
4.04 SPUITJE HIER, PILLETJE DAAR
In zijn tijd als wielrenner fietste Marco Pantani bijna net
zo snel de berg op als af. Allemaal keken we met open
mond naar deze Italiaanse sportheld. Inmiddels weten we
wel beter, er was sprake van dopinggebruik. De laatste
jaren is dit helaas een terugkerend onderwerp. Op de
afbeeldingen zie je sporters die betrapt zijn op het
gebruik van doping. Noteer de voor- en achternaam van
elke sporter.

A

B

C

ABC

A Riccardo Ricco

ABC

B Adrian Mutu

ABC

C Pavel Kulizhnikov

ABC

D Adrienne Herzog

ABC

E Ben Johnson

D

E

4.05 EEN SELECT GEZELSCHAP
Sporters kunnen zich tegenwoordig
op vele podia laten zien. De vier
sporters op de afbeeldingen hebben
iets bijzonders met elkaar gemeen.
Alleen deze vier mensen hebben
dit gepresteerd en niemand anders
in de wereld. Noteer zo concreet
mogelijk wat deze sporters hebben
gepresteerd.

Zij hebben op drie verschillende Olympische Spelen een oplopende medaille
gewonnen; eerst brons daarna zilver en toen goud
4.06 ENGELS VOETBAL
Sinds de oprichting van The Premier League (seizoen 1992-1993) zijn alle clubs die minimaal één seizoen in
deze League hebben gespeeld, nog steeds actief in het Britse profvoetbal. Echter, er is één vereniging die in
de tussentijd een compleet andere naam heeft gekregen. Noteer de nieuwe naam van deze club.
ABC

Milton Keynes Dons Football Club
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Sportief
4.07 DAT SCHEPT EEN BAND
Iedere zomer zitten we weer aan de buis
gekluisterd
wanneer
er
verschillende
wielerrondes worden uitgezonden. Voor de
drie renners op de afbeeldingen heeft het
sportleven onverwachts een andere wending
gekregen. Noteer zo concreet mogelijk wat
deze renners met elkaar gemeen hebben.

Alle stierven tijdens/na een etappe in een grote wielerronde
4.08 LELIJKE EENDJES
Sponsoren doen veel moeite
om mooie shirts te laten
maken. Soms mislukt deze
poging en loopt het team
echt voor joker. Van welke
clubs zijn de shirts op deze
afbeeldingen?
Noteer de naam van de club.

A

B

A Athletic Club Bilbao

B Caribous of Colorado

4.09 STREAKERS
Het is best grappig om naar te kijken:
mensen die het niet kunnen laten om
in een (gedeeltelijk) adamskostuum
een evenement op te fleuren, vaak
met een boodschap bij zich. Tijdens
welke evenementen waren de streakers
op de afbeeldingen actief? Noteer de
namen van de evenementen.

A Presidents cup
B WK 2014

A

B
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Sportief
4.10 PASPOORTJES
Topsporters zijn ook maar mensen en raken op reis weleens hun paspoort kwijt. Nu hebben we van vier
topsporters het paspoort teruggevonden waarop enkele details zijn weggelaten. Van welke vier topsporters
zijn deze paspoorten? Noteer de voor- en achternaam.

A Ireen Wüst

B Wietse van Alten

C Kirsten van de Ven

D Max Verstappen
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Er op uit
5.01 EEN HARTSTIKKE LEUKE VRAAG
EHBO Berghem heeft zich de afgelopen jaren ingezet om zoveel mogelijk AED’s in Berghem op te hangen.
De apparaten zijn goed verspreid door het dorp; op elke vierkante kilometer hangt er wel eentje. Gelukkig
maar! Noteer bij elke afbeelding de straatnaam en het huisnummer waar deze AED te vinden is.

A
ABC

B
A Zicht 7

ABC

B Het Reut 4

5.02 GOTTA CATCH ‘EM ALL
De rage in 2016 was Pokémon GO. In de zomer van dit jaar kwam dit razend
populaire spelletje uit. Jong en oud trok erop uit om Pokémons te vangen. Behalve
Pokémons zijn er ook Pokestops en Gyms in het spel. Deze zijn verbonden aan locaties over heel de wereld.
Ze zijn dus ook in ons prachtige Berghem te vinden. Op de afbeeldingen zie je verschillende locaties
in Berghem. Als je de Pokémon GO app nog niet hebt geïnstalleerd, installeer deze dan op je telefoon.
Noteer bij elke afbeelding of dat dit een Gym of een Pokéstop is, of dat het helemaal niets met Pokémon te
maken heeft.

A Pokéstop
B Helemaal niets
C Pokéstop
D Gym

B

A

C

D
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Er op uit
5.03 LEKKER WIPPEN
Er wordt volop gespeeld in de Bergse speeltuintjes. In de meeste speeltuintjes zijn wipkippen, -varkens,
-honden en -tractors te vinden. Er zijn in Berghem ook nog andere soorten wiptoestellen. Bekijk de
afbeeldingen en noteer bij elke afbeelding de naam van de straat waarin dit wiptoestel te vinden is.

A
ABC

B
A Het Reut

ABC

B Schriekse Heihoek

5.04 ALLEEN VOOR MIJ
Niet iedereen in Berghem is even goed ter
been. Daarom hebben sommige mensen
een eigen invalideparkeerplaats. Bekijk de
afbeeldingen met kentekens. Noteer de naam
van de straat waarin de eigenaar van elk
kenteken woont.

A

B

C

ABC

A Beatrixhof / St. Willibrordusstraat

ABC

C Broersstraat

ABC

B Ploeg

ABC

D Den Dries

D

5.05 BOERENOMELET
Als de Jumbo en de Albert Heijn dicht zijn, kun je uit automaten nog steeds lekkere verse en gezonde
producten halen. Maar waar in Berghem staan de automaten op de afbeeldingen? Noteer bij elke automaat
de straatnaam en het huisnummer.

A
ABC

B
A Valendonkstraat 12

ABC

B Achterschaijkstraat 16/18
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Er op uit
5.06 DIS EEN NISHUT
Ze zijn lekker snel te bouwen en handig om een hoop spullen in op te slaan: nishutten. Bekijk de afbeeldingen.
Noteer bij elke afbeelding de naam van de straat waar de nishut te vinden is.

A

C

B

D

ABC

A Zevenbergseweg

ABC

C Korstestraat

ABC

B Valendonkstraat

ABC

D Kloosterstraat

5.07 EN DAT IS VIER
Een mooi pittoresk
huis aan de rand van
Berghem. Waar staat
dit huis met de vier
dakkapellen? Noteer
de straatnaam en het
huisnummer.

ABC

Heistraat 24
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Er op uit
5.08 REKENEN GEBLAZEN
Een aantal jaren geleden zijn in Berghem tientallen ANWBwegwijzerpalen geplaatst om fietsers de weg te wijzen naar
Oss, Schaijk, Tiel, Herpen, Haren en andere plaatsen. Daarop
staan ook het aantal te fietsen kilometers, waardoor elke paal
uniek is. Bekijk de afbeeldingen. Noteer bij elke afbeelding de
naam van de straat waarin deze paal staat.

A
ABC

A Zevenbergseweg

ABC

B

B Waterstraat

5.09 LANGS DE LIJN
Er zijn verschillende manieren om je bedrijf te promoten. Je kunt bijvoorbeeld adverteren op wwww.berghem.nl
of www.mooiberghem.nl. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om ergens een reclamebord te plaatsen. Op
de afbeeldingen staan steeds twee halve reclameborden. Noteer bij elke afbeelding bij welke accommodatie
in Berghem deze borden te vinden zijn.

A Hotel Berghem
B Circuit Park Berghem/Nieuw zevenbergen

A

C Berghem Sport/Koppelsteeg
D RSV De Combinatie/Ponyclub

B
C

D
5.10 HALLO, IS ER CONTACT?
De telefooncellen in Berghem zijn door de komst van de mobiele
telefoon verdwenen. Of toch niet allemaal? Als je telefoon leeg is,
moet je snel op zoek naar deze oude telefooncel van PTT Telecom.
Misschien doet ie het nog... Op welk adres vind je deze ouderwetse
telefooncel? Noteer de straatnaam en het huisnummer.
ABC

Halve Morgensstraat 15
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De geheime proef
6 WIJ ZIJN BETER!
Ook dit jaar hebben we weer een bijzondere geheime proef voor jullie in petto. Een verschil met afgelopen
jaren is dat er 2 personen van jullie team aan deze proef gaan deelnemen. Een MAN en een VROUW.
Maar let op: jullie worden op verschillende tijdstippen verwacht!
Wat gaan we doen? Is nog geheim.
Waar moeten we zijn? In de Berchplaets.
Hoe laat moeten we daar aanwezig zijn?
•
•

Vrouw om 20.45 uur
Man om 21.30 uur

Tip: Stuur de man die van Venus komt en de vrouw die bekend is op Mars.
Neem een blauwe pen en veel verstand mee!
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De geheime proef 2016

VROUWEN

1 LICHAAM & SEKS
1.01 T/M 1.05
Geef de mannelijke geslachtsorganen aan:

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

De gemiddelde penislengte bij Nederlandse mannen (in opgewonden toestand) is zo’n 14,2 centimeter.
Althans zo blijkt uit een onderzoek onder 1661 mannen. De kleinste penis was 4 centimeter en de
grootste penis was 26 centimeter. Ook wereldwijd zijn er grote verschillen. Niet in elk werelddeel zijn
de penissen even lang. In welk werelddeel hebben mannen gemiddeld gezien de kleinste penis?

1.07

Wat was in 2015 de meest voorkomende geslachtsziekte bij mannen in maar liefst 15.700 gevallen?

1.08

Volgens onderzoek van een condoomproducent heeft 73% van de mannen een favoriete ruimte in
een huis om seks te hebben. Het is niet standaard in de slaapkamer. Maar in welke ruimte van een
huis dan wel?

1.09 & 1.10

1.09

Twee favoriete standjes van mannen. Hoe worden deze standjes genoemd?

1.10

2

De geheime proef 2016

VROUWEN

2 GEREEDSCHAP EN TECHNIEK
2.01 T/M 2.05
Noteer de naam van elk gereedschap.

2.01

2.02

2.04

2.03

2.05

2.06

Dit is een werktuig waarmee zand, cement en water gemengd wordt tot specie. Noteer de naam van
het werktuig.

2.07

Hoe heet het landbouwwerktuig dat in de akkerbouw wordt gebruikt om de grond, waarin het zaad
van gewas wordt gezaaid of geplant, te keren en proper te maken? Hint: Er is ook een Berghemse
straat naar vernoemd.

2.08

0DQQHQKHEEHQWKXLVYDDNYHHOYHUVFKLOOHQGH]DJHQLQGHVFKXXUKDQJHQ'HKDQG]DDJHQGH¿JXXU]DDJ
kennen de meeste vrouwen wel. Er zijn ook elektrische zagen te koop, bijvoorbeeld een zaag met
een kort zaagblad (5 à 10 cm lang, circa 1 cm breed) dat met een motor op en neer bewogen wordt.
+HWLVJHVFKLNWRP¿JXUHQWH]DJHQXLWSODDWPDWHULDDOWRWHQNHOHFHQWLPHWHUVGLN-HNXQWHUQLHWPHH
vlak langs een obstakel, zoals een muur, zagen. Wat is de naam van deze zaag?

2.09 & 2.10

2.09

Hieronder staan twee speelgoedauto’s. De grote versies worden bestuurd door stoere mannen.
Noteer de naam van elk voertuig.

2.10

3

De geheime proef 2016

VROUWEN

3 VOETBAL EN GAMES
3.01 T/M 3.05
Op deze vijf afbeeldingen zie je computergames
en -apps, van lang geleden tot recent uitgebrachte
spellen. Noteer bij elke afbeelding de naam van het
spel.

3.03

3.01

3.04

3.02

3.05

3.06

In 1995 was het de laatste keer dat een Nederlandse club de Champions League heeft gewonnen.
3DWULFN .OXLYHUW VFKRRW YRRU $MD[ WLMGHQV GH ¿QDOH GH EDO LQ KHW QHW :HONH FOXE ZDV LQ  GH
WHJHQVWDQGHUYDQ$MD[LQGH]H&KDPSLRQV/HDJXH¿QDOH"

3.07

Hoeveel minuten duurt een voetbalwedstrijd met de maximale verlenging?

3.08

Noteer de naam van de Nederlandse voetbalclub waarvan de shirtsponsor sinds dit seizoen
‘Energiedirect’ is.

3.09 & 3.10

3.09

Van welke Nederlandse betaalde voetbalclubs zijn deze twee logo’s?

3.10

4

De geheime proef 2016

VROUWEN

4 AUTO’S EN MOTOREN
4.01 T/M 4.05
Bekijk de afbeeldingen. Noteer het automerk dat bij
elke afbeelding hoort. Kies uit deze vijf automerken:
• Audi TT
• Fiat 500
• Toyota Prius

• Mini Cooper
• Renault Clio

4.03

4.04
4.01

4.02

4.05

4.06

Max Verstappen is Nederlands grootste talent in de Formule 1. Voor welk team rijdt Max Verstappen?

4.07

Achterop auto’s is vaak de afkorting TDI te vinden, naast het merk of type. Waarvoor staat de letter T
in de afkorting TDI?

4.08

Welk onderdeel van een auto wordt hieronder beschreven? Noteer de naam van het onderdeel.
‘Dit onderdeel van de auto bevindt zich voor in het uitlaatsysteem, vlak na de motor of onder de auto.
Dit onderdeel zet de schadelijke stoffen die in uitlaatgas zitten om in stoffen zoals koolstofdioxide,
stikstof en waterdamp. Er is in dit onderdeel een keramische blok aangebracht met kleine doorgangen
wat eruit ziet als honingraat.’

4.09 & 4.10
4.09

%HNLMNGHDIEHHOGLQJHQ1RWHHUXLWZHONHVHULHRI¿OPHONHDIEHHOGLQJNRPW

4.10

5
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VROUWEN

5 HOT AND FAMOUS
5.01 T/M 5.05
Op deze afbeeldingen staan
vijf knappe vrouwen waarvan
de meeste mannen wel een
foto op hun telefoon of harde
schijf hebben staan. Noteer
bij elke afbeelding de voor- en
achternaam van de vrouw.

5.01

5.03

5.04

5.02

5.05

5.06

Welke rondborstige dame stond het vaakst (maar liefst twaalf keer) op de cover van het populaire
internationale mannenblad ‘De Playboy’? Noteer haar voor- en achternaam.

5.07

Veel mannen houden ervan als hun vrouw een cosmetische ingreep laat doen. Welke ingreep is al
jaren de meest uitgevoerde behandeling bij vrouwen?

5.08

Rafael van der Vaart heeft weer geluk in zijn leven. Na de breuk met Silvie Meis is dit jaar de mooie
Estavana Polman op hem gevallen. Welke sport speelt zij?

5.09 & 5.10
5.09

De meeste mannen kijken bij het tankstation wel even stiekem naar de pornoblaadjes.
Toevallig liggen ze net in de buurt van de Donald Duck. Welke lekker ding staat op deze covers?
Noteer de voornaam.

5.10

6

Antwoordenblad de geheime proef
1 LICHAAM & SEKS
1.01 schaambeen

1.06 Azië

1.02 urinebuis

1.07 Chlamydia

1.03 voorhuid

1.08 Badkamer

1.04 teelbal
1.05 prostaat

1.09 Missionarishouding
1.10 Op z’n hondjes

2 GEREEDSCHAP & TECHNIEK
2.01 ringsleutel

2.06 Speciemolen/ betonmolen

2.02 waterpomptang

2.07 Ploeg

2.03 verstekzaag

2.08 Decopeerzaag

2.04 combinatietang
2.05 inbussleutel

2.09 takelwagen
2.10 buldozer

3 VOETBAL & GAMES
3.01 Donkey Kong

3.06 AC Milan

3.02 Duckhunt

3.07 120 minuten

3.03 Pokemon Go

3.08 PSV

3.04 Duke Nukem 3D
3.05 Mario kart

3.09 PSV
3.10 SC Heerenveen

4 AUTO’S & MOTOREN
4.01 Fiat 500

4.06 Red Bull

4.02 Audi TT

4.07 Turbo

4.03 Toyota Prius

4.08 Katalysator

4.04 Renault Clio
4.05 Mini Cooper

4.09 Flodder
4.10 New Kids (Turbo)

5 HOT & FAMOUS
5.01 Katy Perry		

5.06 Pamela Anderson

5.02 Miley Cypres

5.07 Botox

5.03 Geraldine Kemper

5.08 Handbal

5.04 Beyonce Knowles
5.05 Kim Feenstra

5.09 Viola
5.10 Kelly

De geheime proef 2016

MANNEN

6 LICHAAM & SEKS
6.01 T/M 6.05
Bekijk de afbeelding van (een onderdeel
rdeel
van) het vrouwelijk lichaam. Noteer
er de
ontbrekende namen.

6.01

6.02

6.03

6.05
6.04

6.06

Wat is de voornaam van de mannelijke hoofdpersoon uit de trilogie ‘Fifty shades of Grey’?

6.07

Een baby in de buik voedt zich met de moederkoek. Wat is een andere naam voor een moederkoek?

6.08

Hoe wordt een BH zonder bandjes over de schouders ook wel genoemd?

6.09 & 6.10

6.09

Twee favoriete standjes van vrouwen. Hoe worden deze standjes genoemd?

6.10

2
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MANNEN

7 WASSEN & POETSEN
7.01 T/M 7.05

7.01

%HNLMNGHÀHVVHQPHWZDVPLGGHO1RWHHUKHWZDVPLGGHOPHUNGDWELMHONÀHVKRRUW

7.02

7.03

7.04

7.05

7.06

In kleding zit een waslabel waarop meerdere symbolen staan, zoals een vierkant met een rondje erin.
Wat mag je niet met de kleding doen als er een kruis door dit symbool staat?

7.07

In welke stad wordt jaarlijks de Libelle huishoudbeurs gehouden?

7.08

Wat is de naam van het poetsgereedschap dat wordt gebruikt om spinnenwebben weg te halen?

7.09 & 7.10

7.09

Bekijk dit poetsgereedschap. Noteer bij elke afbeelding de naam van het merk.

7.10

3
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MANNEN

8 MODE & BEAUTY
8.01 T/M 8.05

8.01

%HNLMNGHÀHVMHVHQGHSDUIXPPHUNHQ1RWHHUKHWSDUIXPPHUNGDWELMHONÀHVMHKRRUW.LHV
uit deze vijf merken:
• Gucci
• Davidoff
• Dior
• Chanel
• DKNY

8.02

8.03

8.04

8.05

8.06

Wat is de voor- en achternaam van de Nederlandse modeontwerpster die met haar uitdagende BH’s
internationale bekendheid heeft verworven?

8.07

Hoe heet een vrouw die beroepsmatig handen verzorgd?

8.08

Hoe heet het podium waarover modellen lopen tijdens een modeshow?

8.09 & 8.10

8.09

Bekijk de afbeeldingen. Hoe heet dit make-up product?

8.10

4
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MANNEN

9 FILMS & SERIES
9.01 T/M 9.05

Bekijk de castfoto’s. Noteer de titel van de
soap/serie waarin deze personen spelen.

9.03
9.01
9.04

9.02
9.06

9.05
:HONH¿OPZRUGWKLHURQGHUEHVFKUHYHQ"1RWHHUGHWLWHOYDQGH¿OP
‘Jaren later zie je Noah en Allie in een verzorgingstehuis, Allie is dementerend en Noah zit vrijwillig
bij haar. Alles wat ze hebben meegemaakt heeft Allie opgeschreven in een boek. Achter in het
boek vraagt ze hem het boek aan haar voor te lezen zodat haar geheugen weer even terugkomt op
momenten dat ze dement is.’

9.07

9LHU YURXZHQ LQ 1HZ <RUN YHHO JLUOWDON YRRUDO RYHU VHNV 1LHW DOOHHQ DOV VHULH PDDU RRN DOV ¿OP
verschenen. Naar welke populaire serie zijn we op zoek?

9.08

Wat is de relatie tussen Lorelai en Rory in de serie ‘Gilmore girls’?

9.09 & 9.10

9.09

%HNLMNGH]HVFHQHVXLWEHNHQGHYURXZHQ¿OPV1RWHHUGHQDDPYDQGH¿OP

9.10

5
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MANNEN

10 HOT & FAMOUS
10.01 T/M 10.05

10.01

Bekijk deze knappe en bekende mannen. Noteer hun voor- en achternaam.

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

Welk Nederlands roddelblad heeft de grootste oplage?

10.07

In 2015 stond op de voorpagina van het Amerikaanse magazine ‘People’ een foto van David Beckham
met daarbij de kop: ‘David Beckham, sexiest man … !’ Welke woord ontbreekt?

10.08

Wat was de bijnaam van het recent gescheiden celebrity-koppel Brad Pitt en Angelina Jolie?

10.09 & 10.10

10.09

Welke vrouw was geen fan van een boyband?! Noteer de naam van de boyband.

10.10

6

Antwoordenblad de geheime proef
6 LICHAAM & SEKS
6.01 eierstok

6.06 Christian

6.02 baarmoeder

6.07 Placenta

6.03 eileider

6.08 Strapless (of zelfklevende) BH

6.04 vagina/schede
6.05 eicel

6.09 Missionarishouding
6.10 Op z’n hondjes

7 WASSEN & POETSEN
7.01 Persil

7.06 In de droger

7.02 Dreft

7.07 Amsterdam/Almere

7.03 Omo

7.08 Ragebol

7.04 Robijn
7.05 Ariël

7.09 Swiffer
7.10 Dyson

8 MODE & BEAUTY
8.01 Davidoff

8.06 Marlies Dekkers

8.02 DKNY

8.07 Manicure

8.03 Dior

8.08 Catwalk

8.04 Chanel
8.05 Gucci

8.09 Eyeliner (of oogpotlood)
8.10 Mascara

9 FILMS & SERIES
9.01 The Bold & the Beautiful

9.06 The Notebook

9.02 Goede tijden, slechte tijden

9.07 Sex and the City

9.03 Voetbalvrouwen

9.08 Moeder en dochter

9.04 Desperate housewives
9.05 Gooise vrouwen

9.09 Pretty Woman
9.10 Bridget Jones

10 HOT & FAMOUS
10.01 André (Dré) Hazes (Jr.)

10.06 Privé

10.02 Dave Roelvink

10.07 Alive

10.03 Christiano Ronaldo

10.08 Brangelina

10.04 Channing Tatum
10.05 Chris Hemsworth

10.09 Boyzone
10.10 Backstreet Boys

Amerika
7.01 HEB JIJ HET NIE KOU BOY?
Wanneer je het hebt over de Verenigde Staten, dan denk je vast meteen aan stoere cowboys. Op hun paarden,
gewapend met revolvers en lasso’s, stuurden ze hun kuddes met koeien alle kanten op... Naast kampvuurtjes
stoken hadden ze nog een hobby, namelijk rodeorijden! In de geschiedenis van het professionele rodeorijden
is er slechts één stier geweest die tot aan het einde van zijn professionele carrière niet één keer is bereden
voor de volle 8 seconden. Noteer de naam van deze stier.
ABC

Red Rock

7.02 SCHIETPARTIJTJE
Back in the days. Iedereen stond erbij en keek
ernaar… Noteer de voor- en achternaam van de
man met het pistool in zijn hand.
ABC

Jack Ruby/ Jacob Rubenstein

7.03 GESCHIEDSCHRIJVERS
De Amerikaanse geschiedenis kent veel hoogte- en dieptepunten. De mannen op deze afbeeldingen zijn
betrokken geweest bij een belangrijke gebeurtenis in de Amerikaanse geschiedenis. Echter, in deze reeks
ontbreekt een specifiek persoon. Noteer de voor- en achternaam van de persoon die ontbreekt.

ABC

Robert Paine

7.04 VAN DAM NAAR DAM
Om van Rotterdam naar Amsterdam te komen moet men verschillende rivieren oversteken. Het kost dan
ook veel kilometers asfalt en vele uren bruggenbouwen om deze route te kunnen afleggen. Toch is het ook
mogelijk om van Rotterdam naar Amsterdam te komen en maar één rivier te hoeven oversteken. Noteer de
naam van deze rivier.
ABC

Mohawk (Rotterdam en Amsterdam liggen beide in de staat new york)
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Amerika
7.05 SCHIPPER, MAG IK OVERVAREN?
Helaas kent Amerika een lange
geschiedenis van slavernij. Ook
Nederland heeft hier een bijdrage aan
geleverd; veel Nederlandse schepen
waren actief in de slavenhandel. Om
dit zo efficiënt mogelijk te doen, werd
de blauwe route op de afbeelding
gebruikt. Noteer de naam van deze
blauwe route.
ABC

Middenpassage

7.06 BAND OF BROTHERS
Het is een veel voorkomend fenomeen in Amerikaanse films: studentenverenigingen.
Iedereen kent wel een film waarin een groep jonge mannen ruige feestjes geven of
allerlei gekke stunts moeten uithalen om te worden aangenomen in een ‘fraternity’.
De heren op de afbeeldingen zijn allemaal lid of willen graag lid worden van een
studentenvereniging. Noteer de naam van de studentenvereniging.

A

B

C

ABC

A Lambda Lambda Lambda

ABC

C Lambda Epsilon Omega

ABC

B The Skulls

ABC

D Delta Psi Beta

D

7.07 INDEPENDENCE DAY
Elk jaar herdenken de Amerikanen het moment dat in 1776 de Onafhankelijkheidsverklaring werd
aangenomen. Ook nu nog zijn feest en spektakel onderdeel van deze dag, evenals allerlei bijzondere
evenementen die dan worden georganiseerd. Eén Amerikaanse man heeft er wel een heel bijzonder feestje
van gemaakt. Kijk goed naar de vier getallen die zijn te linken aan deze Amerikaanse man. Maar op welke
manier? Noteer de voor- en achternaam van de man.

100 - 2016 - 1 - 70
ABC

(Joey) Joseph Chestnut
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Amerika
7.08 KOUD HÈ!
Internationale spanningen zorgen voor
goed filmmateriaal. Op elke afbeelding
zie je een scène/personage uit een
bekende film. Noteer de naam van de
film.

A

C

B

D

ABC

A Goodmorning Vietnam

ABC

D Octopussy

ABC

B Bridge of spies

ABC

E The hunt for red october

ABC

C Stripes

E

7.09 HELDENDAAD
In bijzondere situaties doen
mensen bijzondere dingen.
Op deze afbeelding is
een bekend persoon te
zien. Noteer zijn voor- en
achternaam.
ABC

Steve Buscemi

7.10 SING-A-LONG

A

Deze stad werd in 1971 bezongen. Deze stad staat met het aantal inwoners net buiten de top 100 van
Amerikaanse steden, maar qua oppervlakte van de stad wel binnen deze top 100. Noteer de naam van
de stad.

B

De zanger die over deze stad zong, moest van zijn ‘moeder’ verhuizen naar postcode 90077.
Noteer de naam van de stad waar hij naartoe verhuisde.

C

Over deze stad is een film gemaakt waar ‘The Boss’ de soundtrack van heeft gezongen. Het is een
voormalige hoofdstad. Noteer de naam van de stad.

D

Deze stad is vernoemd naar een stad uit het land van de farao. In 1991 is er een hit over deze stad
uitgebracht. Noteer de naam van de stad.

ABC

A Amarillo

ABC

C Philadelphia

ABC

B Los Angeles

ABC

D Memphis
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Ge moet het mar weten
8.01 ZO TROTS ALS EEN DAF
Al was het autootje best lelijk, de meeste
Nederlanders waren trots op de Hollandse
DAF. Het was één van de weinige auto’s
van Nederlandse makelij. Nu we het toch
over lelijke auto’s hebben, andere landen
kunnen er ook wat van. Noteer van beide
auto’s het merk en het type.
ABC

A Pontiac Aztek

ABC

B Daihatsu Materia

A

B

8.02 DE NAAM ZEGT AL GENOEG
Sommige ondernemingen houden het niet zo lang vol en gaan keer op keer failliet. Er staat een gebouw buiten
Berghem, waar de laatste decennia verschillende ondernemers een poging hebben gedaan om het bezoekers
naar hun zin te maken. Het gebouw kreeg ook telkens een nieuwe naam. Bekijk de cryptische omschrijvingen
van de verschillende namen. Over welk gebouw hebben we het? Noteer de straatnaam en het huisnummer
waar dit gebouw te vinden is.
• Een crimineel 		

• Een rijke zakenman

• Een fuif van een oude dame

• Rammelen en mixen

Schutsboomstraat 71-73 (schaijk)
8.03 ONGEREGELD
Rick en Ferry zijn een beetje ongeregeld. Ze hebben tien moestuintjes gespaard bij de AH. Deze moestuintjes
zitten in een grote doos, maar Rick en Ferry kunnen ze niet meer van elkaar onderscheiden. Ze weten nog
wel welke moestuintjes ze in de doos hebben gestopt:
- 4 radijsmoestuintjes
- 4 cherrytomaatmoestuintjes
- 2 courgettemoestuintjes
Rick en Ferry grabbelen ieder één moestuintje uit de doos.

A

Hoe groot is de kans dat ze allebei één radijsmoestuintjes grabbelen? De kans is 1 op …

B

Hoe groot is de kans dat ze allebei geen cherrytomaatmoestuintje grabbelen? De kans is 1 op ...

7,5
3

8.04 OM OP EEN TEGELTJE TE ZETTEN
Als je deze rebus oplost, dan zie je dat er een woord mist. Noteer het woord dat op de plaats van het
vraagteken hoort.

ABC

Thuis
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Ge moet het mar weten
8.05 ONS DIEGO
Peter en Marja besluiten om hun hondje Diego iets meer te laten bewegen. Hij heeft net immers zijn jaarlijkse
kerstmaaltijd op. Peter en Marja staan allebei op een rechte weg van 30 kilometer lang. Peter staat aan het
ene uiteinde van de weg en Marja aan het andere uiteinde. Beiden lopen met een constante snelheid naar
elkaar toe. Peter loopt 5 km per uur en Marja loopt 10 km per uur. Ze vertrekken op hetzelfde moment en hun
hondje Diego vertrekt tegelijkertijd met Marja vanaf haar kant. Diego is wat sneller en rent met een constante
snelheid van 15 km per uur. Als Diego bij Peter is, draait hij zich direct weer om en rent naar Marja.

A

Na hoeveel minuten komt Diego, Marja weer tegen?

108

Vervolgens draait Diego zich opnieuw om en rent richting Peter. Als hij bij Peter aankomt, draait hij weer terug
naar Marja. Het is een energiek hondje en hij wil echt van die kerstkilo’s af. Diego houdt dit vol totdat Peter
en Marja op knuffelafstand staan.

B

Hoeveel kilometer heeft Diego dan gelopen?

30

8.06 DE MAGISCHE 40
Een ‘simpel’ rekensommetje. We zoeken vier magische getallen waarmee je de getallen 1 tot en met 40 kan
maken. Dit zijn de spelregels:
• Maak gebruik van de som (=optellen) en/of het verschil (=aftrekken) om tot een getal 1 tot en met 40 te
komen (je mag géén gebruik maken van gedeeld door of vermenigvuldiging).
• Een magisch getal mag ook gewoon als getal gebruikt worden, dus het getal 15 is gewoon 15 (zonder gebruik
te maken van som en/of verschil).
• Het is niet toegestaan om een magisch getal te splitsen (bijvoorbeeld 28 = 2 en 8) of samen te voegen
(bijvoorbeeld 1 en 4 = 14).
• Per uitkomst hoeven niet alle vier de magische getallen gebruikt te worden (dit mag wel).
• Elk magisch getal mag per uitkomst maar 1 keer gebruikt worden (dus niet dubbel: 24 = 12 + 12).
Een voorbeeld. We maken de getallen 11 tot en met 15 met de volgende vier magische getallen:
1, 12, 15, 28
11 = 12 - 1
12 = 12
13 = 28 – 15
14 = 28 – 15 + 1
15 = 15
Helaas zijn niet alle getallen 1 tot en met 40 met deze vier voorbeeldgetallen
te maken. Maar met welke magische getallen dan wel? Vul in de vakjes vier
magische getallen in waarmee je de getallen 1 tot en met 40 kan maken.

1

3

9

27
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Ge moet het mar weten
8.07 BESCHUIT MET MUISJES
Op 17 maart 2016 had commissaris van de Koning Wim van der Donk een reden om beschuit met rood-witte
muisjes te serveren. Op die dag was namelijk de 2,5 miljoenste Brabander geboren. Elk uur komt er gemiddeld
één Brabander bij, uur na uur, dag na dag.
Oss en Helmond strijden beide al jaren om de titel: de vijfde grootste stad van Brabant. Met de komst van
Geffen bij de gemeente Oss hebben we voorlopig deze strijd gewonnen.
We gaan er vanuit dat er op 17 maart 2016 om 12.00 uur ’s middags 2,5 miljoen
Brabanders zijn en dat er elk uur gemiddeld één Brabander bij komt. Hoeveel
procent van de Brabanders was er op 1 april 2016 om 12.00 uur ’s middags
woonachtig in de gemeente Oss? Rond het antwoord af op één decimaal.

3,6%
8.08 JE KUNT JE LOL OP
We hebben voor u twee rijtjes met vier steekwoorden. Noteer welk Nederlands evenement er wordt omschreven.

A
ABC

1934		
Veelzijdig

Nederlandstalige film			
Donderdag tot en met vrijdag		

A Sneekweek

1962			
Gratis entree		

B

ABC

Muziek
Pinksteren

B Jazz in Duketown

8.09 LEUK, ZO’N SOUVENIR
Als je in het buitenland op vakantie gaat, moet
je natuurlijk wel een souvenir meenemen. Iets
leuks voor jezelf of iets voor de buurvrouw
die op het huis en de vissen heeft gepast.
Op de afbeeldingen staan vier souvenirs uit
verschillende landen. Noteer bij elke afbeelding
uit welk land het souvenir afkomstig is.

A

B

C

ABC

A Nieuw Zeeland

ABC

C Canada

ABC

B Turkije

ABC

D Singapore

D

8.10 DAT ZOUDEN MEER MENSEN MOETEN DOEN
De reclame luidde: ‘NU! EVEN! NIET! Kunnen jullie dan helemaal
NIETS alleen?!’ Hoewel het al 16.00 uur is geweest, vinden wij het
toch tijd voor een lekker koppie Cup-a-Soup. Jullie hebben in de
bijgeleverde bakjes vijf verschillende smaken Cup-a-Soup gekregen.
Noteer bij elk nummer de smaak. ‘Succes is een keuze!’
ABC

1 Pittige tomaat

ABC

2 Asperge

ABC

4 Kip

ABC

3 Hongaarse Goulash

ABC

5 Champignon Ham
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Entertainment
9.01 ELPEE
De oplettende Bergse heeft het waarschijnlijk al gezien, deze LP’s hingen afgelopen zomer nog in de tent
van de Mega Kuif Karaoke Show tijdens het Hoessenbosch Festival. Ken je ze nog? Speciaal voor de oudere
kwissers: noteer de voor- en achternaam van de artiest.

A

B

C

D

ABC

A Klaus Wunderlich

ABC

D Nana Mouskouri

ABC

B Ray Conniff

ABC

E Tony Bravo

ABC

C John Denver

E

9.02 BERGS HALLOWEEN
In de Bergse bossen tref je geen killerclowns,
maar moet je rond Halloween wel extra opletten.
Je kon daar dit jaar deelnemen aan een gruwelijke
horrortocht en een Halloweenparty. Het thema was
‘sprookjes’, maar zonder ‘ze leefden nog lang en
gelukkig’. Wij vragen aan jullie wie deze acteurs
op de afbeelding zijn. Noteer van elke acteur de
voor- en achternaam.
ABC

A Rutgher van den Heuvel

ABC

B Paul van Hoogstraten

ABC

C Roy Ceelen

ABC

D Joyce van den Berg

ABC

E Rachelle Suppers

A

D

B

C

E

9.03 TOL VAN DE ROEM
De Amerikaanse filmindustrie is wereldberoemd. Acteurs en actrices
lijken een ‘glamorous’ leven te hebben, maar Hollywood kan zijn tol
eisen… Dit heeft helaas ook de actrice op de afbeelding ervaren.
Noteer de achternaam van de actrice.
ABC

Entwistle
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9.04 VERKLEEDPARTIJTJE
De afgelopen decennia is de film- en game-industrie enorm gegroeid. Ook het aantal fans van en evenementen
rondom films en games lijkt immens gegroeid. Een steeds bekender wordend fenomeen is ‘Cosplay’. Daarbij
verkleden personen zich dusdanig dat ze lijken op een karakter uit een film of game. Bekijk de afbeeldingen
en noteer de namen van de karakters die door deze personen worden uitgebeeld.
ABC

A Dhalsim

ABC

B Link

ABC

C

ABC

D Scarecrow

Powerpuff girls/
Blossem, Bubbles, Buttercup

A

B

C

D

9.05 BERGS ENTERTAINMENT
We hebben in Berghem veel
‘entertainers’ wonen, mensen die het
publiek vermaken met hun wijsheden.
Soms nuchter, maar vaak met een
borreltje op. Op de tegeltjes zie je
twee bekende uitspraken van Bergse
‘entertainers’. Noteer de voor- en
achternaam van elke ‘entertainer’.
ABC

A Bart van Schaijk

ABC

B Luke van Vught

B
A

9.06 MANNEN MET EEN STEM

Iets moderner dan LP’s, maar ook al enigszins ‘ouderwets’ zijn cd-hoesjes. Noteer de voor- en achternaam
van de persoon op de afbeelding.

A

B

C

ABC

A Piet Veerman

ABC

C Chris Brown

ABC

B Dave Chappelle

ABC

D Kurt Nilsen

D
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9.07 PRACHT EN PRAAL
Festivals, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Steeds meer festivals zetten de aankleding van hun
podia nog grootser en mooier op. Op de afbeeldingen zie je vier schitterende podia van bekende festivals.
Noteer bij elke afbeelding de naam van het festival.

A

C

B

D

ABC

A Alfa Future People

ABC

C Sziget

ABC

B Mysteryland

ABC

D Tomorrowland/ Tomorrowworld

9.08 LOOK AT MY LOOKS
In de entertainmentindustrie is het zien en gezien worden, waarbij ‘de buitenkant’ heel belangrijk is. Het uiterlijk
van sommige ‘celebs’ kan tijdens hun carrière nogal eens veranderen. Bekijk de afbeeldingen en noteer van
iedere persoon de voor- en achternaam.

A

B

C

ABC

A Curtis (James) Jackson

ABC

C Brandon/Bam Margera

ABC

B Angus (T.) Jones

ABC

D Caitlyn Jenner

D
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9.09 VERBODEN WOORD
Lees de omschrijvingen. Noteer de namen van de vier gezelschapsspellen waar we naar op zoek zijn.

A
B
C
D

Kun jij jouw dieren beschermen tegen het stuiterende object? Druk op tijd op de knop, zodat je een
arm lanceert. Ben jij de beste terwijl de rest er geen één meer over heeft? Dan win jij het spel!
De spelers worden verdeeld in verschillende groepen. Het spel wordt geleid door een spelleider en
verloopt in een opeenvolging van dagen en nachten. ’s Nachts wordt er geroofd en ’s ochtends
zoeken de burgers wraak.
Dit is een bordspel voor twee, vier of zes personen. Vaak spelen er twee of drie teams van twee
personen mee. Het is afgeleid van het Indiase bordspel Pachisi, maar het wordt met kaarten in plaats
van een dobbelsteen gespeeld.
Dit spel is een kaartspel waarbij spelers proberen hun eigen stad te vergroten door het bouwen van
acht (zo waardevol mogelijke) gebouwen. Om dit te bereiken moet men uit eigen hand kaarten
neerleggen (gebouwen bouwen) en hun goudvoorraad op peil houden.

ABC

A Stef Stuntpiloot

ABC

C Keezen

ABC

B Weerwolven van Wakkerdam

ABC

D Machiavelli

9.10 VERRASSINGSOPTREDEN
Regelmatig worden er door makers van films verborgen boodschappen of grappen in een film verwerkt. Deze
zitten vaak goed verstopt en als je het niet weet, dan valt het ook niet op. We geven jullie vier films waarin we
op zoek zijn naar enkele ‘verborgen’ karakters. Kunnen jullie ze vinden?

A

In de film Frozen trouwt Elsa. Op haar bruiloft verschijnen er twee bekende gasten die we van een
andere Disney-film kennen. Wie zijn dat? Noteer de namen van beide karakters.

B

In de tekenfilm Tarzan duiken twee bekende gasten op, waarop de gorilla’s muziek aan het maken
zijn. Wie zijn dat? Noteer de namen van beide karakters.

C

In de film Raiders of the Lost Ark waar Indiana Jones zich bevindt bij de ‘well of souls’, staat hij naast
een paal met hiërogliefen. Op deze paal zijn twee bekende karakters te vinden. Wie zijn dat? Noteer
de namen van beide karakters.

D

Tron is een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1982. In de scène waarin Sark schreeuwt naar een
scherm, is op dit scherm een bekend karakter te zien. Noteer de naam van het karakter.

ABC

A Eugene (Fitzherbert)/Flynn (Rider)/ niks

ABC

C R2D2

ABC

A Rapunzel / Tiana/ Assepoester / niks

ABC

C C3PO

ABC

B Mevrouw Tuit / Mrs. Poth

ABC

D Pacman

ABC

B Barstje / Chip (Potts)/ Jakopje
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Vur de werklui
10.01 WAT DOE JIJ NOU EIGENLIJK?
Echte werklui zijn veelal stoere mannen en vrouwen. Die kennen wij ook in Berghem. Op de afbeeldingen zie
je vier bekende Bergse mensen. Noteer het beroep dat iedere persoon uitoefent.

A Automonteur
B Metselaar/ uitvoerder
C Loodgieter
D Hovenier

10.02 EEN ECHTE MAN

A

B

C

D

Hier wordt het profiel weergegeven van een echte man. Noteer de voor- en achternaam van de persoon die
we zoeken.
•
•
•
•
ABC

Geboren in Amsterdam
Snor
Langste deelnemer ooit
Heeft als enige Nederlander ooit de wereldtitel gewonnen in zijn sport

Ted van der Parre

10.03 VOLGENS DE REGELTJES
In een economie hangt alles met elkaar samen. De boer levert het graan waar de bakker zijn broden van
bakt; Shell levert de diesel voor de tractoren waar de boeren mee werken; Heineken levert weer het bier voor
de vrijdagmiddagborrel bij Shell. Toch worden de werknemers uit deze diverse sectoren niet allemaal gelijk
behandeld. Wij geven jullie vijf verschillende beroepen. We willen weten wie er volgens de eigen cao recht
heeft op de meeste vakantie uren. Ga daarbij uit van de volgende uitgangspunten:
•
•
•
•
•

Aantal vakantie uren over 1 kalenderjaar
Leeftijd van 29 jaar en sinds 2015 in dienst
Een gemiddelde werkweek volgens de eigen cao
Inclusief bovenwettelijke uren
Meest recente cao

Zet de beroepen in de juiste volgorde van meeste vakantie uren (op 1) naar minste vakantie uren (op 5):
• Tandartsassistente 		
• Hovenier			

• Dierenartsassistente			
• Baliemedewerker Rabobank

• Productiemedewerker Heineken

1 Productiemedewerker Heineken

4 Tandartsassistent

2 Dierenartsassistent

5 Baliemedewerker Rabobank

3 Hovenier
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Vur de werklui
10.04 VEILIGHEID BOVEN ALLES
Zonder een VCA-certificaat kom je
tegenwoordig geen bouwplaats meer op.
Vroeger was dat wel anders, zoals duidelijk
te zien is op deze iconische afbeelding.
Wat was destijds de naam van het gebouw
dat deze heren aan het bouwen waren?
ABC

RCA Building

10.05 GELUKKIG LEEFDEN WE NIET IN DIE TIJD
Deze heren hebben tijdens hun carrière ontzettend
veel geld verdiend, al gebeurde dit op een heel
verschillende manier. Veel van het verdiende geld
danken zij aan een historische gebeurtenis. Welke
gebeurtenis is dit?

Drooglegging
10.06 PUUR NEDERLANDS
Verborgen tussen de herrie van de
bouwplaats, schallen er uit de bouwradio
de klanken van het Nederlandse
levenslied. Aangezien de muziek vaak
luidkeels door de jongens op de bouw
wordt meegezongen, gaan wij er vanuit
dat jullie bekend zijn met Nederlandstalige
muziek. Jullie zien vier ingezoomde
afbeeldingen van Nederlandse zangers.
Noteer bij elke afbeelding de volledige
artiestennaam.
ABC

A Django Wagner

ABC

B Dries Roelvink

ABC

C Thomas Berge

ABC

D Rein Mercha

A

C

B

D
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Vur de werklui
10.07 TOCH OOK EEN BEETJE VOOR DE DAMES
Je hebt de hele week hard gewerkt en na een zwaar weekend is het eindelijk zondagavond, tijd voor Studio
Sport! Je zet de tv aan en het enige dat je ziet zijn kleinzerige mannen die bij een klein tikje al richting de
grasmat vallen, om vervolgens schreeuwend over de grond te rollen. Tijd voor RTL 7, meer voor mannen! Op
deze zender kom je de mannen op de afbeeldingen tegen. Noteer van elke taaie man de voor- en achternaam.

A

B

C

ABC

A Sébastien Chabal

ABC

C Evander Holyfield

ABC

B Conor McGregor

ABC

D John Cena

D

10.08 RECHTSTREEKS VAN HET LAND
Elke boer wordt enthousiast
bij het zien van een
mooie tractor. Ze zijn er
zelfs zo trots op dat
de Bergse hoogheden
van
vorig
jaar
met
hun tractor naar de
prinsenreceptie kwamen.
Op de afbeeldingen zijn
vier tractoren te zien.
Noteer bij elke afbeelding
het merk en het type van
de tractor.

A

C

B

D

ABC

A Farmall type A

ABC

C Deutz Fahr 5130

ABC

B Fendt Farmer 304-309

ABC

D Lamborghini R754
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Vur de werklui
10.09 EEN FRISSE START
Een gezonde Hollandse schone, daar wordt vanaf de steiger graag naar gefloten! De dames op de
afbeeldingen hebben jullie de afgelopen jaren misschien wel vaker gezien. Zij hebben in een Nederlands
medium een gezamenlijke naam gekregen. Noteer deze gezamenlijke naam.

Unox-meisjes
10.10 HANDEN OMHOOG
Deze handige man op de afbeelding heeft, ondanks zijn groene vingers,
een grote bijdrage geleverd aan één van de belangrijkste uitvindingen in
de bouwsector. Noteer wat deze man heeft uitgevonden.

Gewapend beton
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Carnaval
11.01 PROUD MARY
Iedereen kent haar: Proud Mary. Iedereen kan het meezingen: Rolling on the river. Het nummer wordt dan
ook vaak gezongen en gecoverd, zeker tijdens carnaval. Stem om 21.30 uur af op Radio Zwetsbal via
www.zwetsbal.nl. We laten dan het nummer Proud Mary horen. Echter, elke zin wordt gezongen door een
andere artiest. Vul voor elke zin de artiestennaam in. Zorg ervoor dat we trots op jullie kunnen zijn!
ABC
							Left
a good job in the city
A CCR (Creedence Clearwater Revival)
ABC
							
B Elvis Presley

Working for the man every night and day

ABC
							
C ( Jon) Bon Jovi

And I never lost one minute of sleeping

ABC
							
D Helmut Lotti

Worrying bout the way things might have been

ABC
							Big
wheels keep on turning
E (Ike &) Tina Turner
ABC
							Proud
Mary keep on burning
F Solomon Burke
ABC
							Rolling,
rolling, rolling on the river
G Jim (Bakkum)
ABC
							
H Mi Banda el Mexicano

Cleaned a lot of plates in Memphis (vrij vertaald)

ABC
							
I Tom Jones

Pumped a lot of tane down in New Orleans

							But
I never saw the good side of the city until
ABC
J Status Quo
							
I hitched a ride on the river boat queen

11.02 CARNAVAL DO BRASIL
We kennen de mooie beelden van Braziliaans carnaval. Prachtige praalwagens
vol met danseressen trekken door de straten van Rio de Janeiro.
Maar wie maken deze wagens? Op de afbeeldingen staan twee
praalwagens. Beide wagens zijn door dezelfde groep gemaakt.
Noteer de naam van deze groep.

ABC

Beija-Flor
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11.03 ZOEK DE VERSCHILLEN
Tijdens de sleuteloverdracht in Oss krijgen alle hoogheden uit de gemeente de sleutel tot hun rijk uitgereikt.
Het is ook een mooie traditie dat deze hoogheden dan met elkaar op de foto gaan. De fotograaf heeft er een
carnaval van gemaakt! Zoek 10 verschillen tussen afbeelding A en B en geef ze duidelijk met rode pen aan
op afbeelding C.

A

B
3
9

2
7
4
1

8

5

10

6

C
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11.04 CARNAVALSTRADITIES

A

ABC

B
ABC

Het is niet fijn om tijdens carnaval vroeg je bed uit te moeten. Maar vandaag wel, want er valt een belangrijke
titel te winnen. Althans, alleen voor jonge ongehuwde mannen. Voorwaarden om mee te doen aan deze
traditie, waarvan 1740 als oprichtingsjaar wordt gezien, zijn dat de jongen geboren moet zijn in deze
gemeente, opgegroeid en woonachtig in deze plaats. Als deze jongen wint, is hij voor één jaar de koning,
de hoogst haalbare erkenning in deze plaats. Noteer de naam van deze traditie.

A Metworstrennen
Deze traditie vindt plaats in de havenstad, waar dit feest elk jaar sinds 1984 terugkeert. Een kleurrijk
evenement, eind juli. De week voor het evenement wordt er een vrouw als allerhoogste gekozen. In 2001
mocht de organisatie de Grote Prins Claus Prijs ontvangen. Noteer de naam van deze traditie.

B Zomercarnaval

11.05 JEUGDKRANT
Sinds 1995 kent het Knollenrijk ook een Jeugdknol. De Pisknol, maar dan voor de jeugd. Maakte de commissie
Jeugd deze vroeger nog helemaal zelf met kopieën en een nietmachine, tegenwoordig is de kaft in kleur en
wordt hij professioneel gedrukt. Bekijk de kaften van de Jeugdknol. Welke carnavalsthema’s horen hierbij?
Noteer bij elke afbeelding het thema van dat carnavalsjaar.

A

ABC

A Kermis

ABC

B Horror

ABC

C Het Verre Oosten

ABC

D Radio en Televisie

ABC

E Science Fiction

B

C

D

E
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11.06 IK BEN EEN KNOL
Berghem verandert tijdens de carnaval in het Knollenrijk. Berghemnaren veranderen in Knollen en Knollinnen.
Zo heeft elk dorp of elke stad waar carnaval gevierd wordt een carnavalsnaam. Op de afbeeldingen zie je de
logo’s van diverse plaatsen. Noteer de carnavalsnaam van de stad of het dorp.
ABC

A Rottenrijk

ABC

B Bonneland

ABC

C Pomperstad

ABC

D Knorrepotten/Knorreland/Knorrerijk

ABC

E Moesland

ABC

F Bokkenrijders/Bokkenrijk

ABC

G Schottelzakkenrijk

ABC

H Nachtgraversrijk

ABC

I Kiepenrijk

ABC

J Verkens en Waterrattenrijk

G

H

A

B

C

D

E

F

I

J

11.07 EEN GROTE EN EEN KLEINE PRINS
Tijdens de dolle dagen van carnaval zwaait de prins de scepter over het Knollenrijk. In 1964 had Berghem
zijn eerste prins: Marinus Brands, bekend als Knollus d’n Urste. Vijf jaar later volgde de eerste jeugdprins:
Mado Roelofs. Elke (jeugd)prins gaat het carnavalsgedruis voor in het thema dat voor dat carnavalsjaar
gekozen is. Bekijk het schema. Vul bij elk thema de voor- en achternaam van de prins en jeugdprins in.
Thema
VOORBEELD

Prins

Jeugdprins

Onderwaterwereld

Henk Uijen

Luuk van den Heuvel

A

ABC

De Olympische winterspelen

Frank den Brok

Freek van Bergen

B

ABC

Carnaval in Rio

Henrie van Bergen

Marel Brands

C

ABC

Bruisend Berge

Henk Heurkens

Rob van den Broek

D

ABC

Circuswereld

Huub van Hoogstraten

Ralf Hunze

E

ABC

Hollywood

Charles Lohnstein

Lars Hunze
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11.08 VERKOCHT!
Elk jaar staan er weer horden mensen voor de ingang te dringen bij de openbare verkoop. Aansluitend is
er een veiling waar de mooiste aanbiedingen per opbod worden verkocht. Je moet dan wel uitkijken dat je
niet per ongeluk je hand opsteekt om een bekende te groeten, want voor je het weet heb je iets gekocht. Zo
ook dit jaar. Een bezoeker was enthousiast aan het praten en aan het zwaaien en kocht daarmee een kavel.
Hij pakte het sportief op en rekende zijn kavel netjes af. Toen hij zag dat het een ontbijtpakket was, besloot
hij om deze opnieuw aan te bieden. Dit pakket is uiteindelijk wel zes keer geveild en heeft meer dan € 900,00
opgebracht. Elke kavel heeft een eigen nummer op de lijst.
KAVELNUMMER: 75
Noteer het kavelnummer van dit ontbijtpakket.

11.09 HET PAAR VAN HET JAAR
De traditie om tijdens de carnaval in de onecht te trouwen, komt jaarlijks terug op de carnavalsdinsdag
bij cv De Bietenbouwers. Johnny, meestal in Ajax-trainingspak gekleed en grote tromspeler bij de
Predbant, is ook postbode in Berghem. Tijdens een carnavalseditie is hij in de onecht verbonden geweest met
Stefanie Roelofs, een dochter van de fietsenmaker. Johnny wil een reünie organiseren en besluit de oude
boerenbruidsparen een uitnodiging te sturen. Lukt het jullie om met deze vier omschrijvingen de bruidsparen
te achterhalen? Noteer van elke bruidegom en bruid de voor- en achternaam. Ook zoeken we het jaar waarin
zij in het huwelijksbootje stapten.

A

Hij woont op het Gement en zijn partner woont in de Hei. Makkelijk voor Johnny, ze wonen beiden op
hetzelfde huisnummer.

ABC BRUIDEGOM

B

JAAR

2010

Alwin van Dijk

Ageeth Ceelen

ABC BRUID

JAAR

2001

Hij komt uit de Schoolstraat, al doet zijn accent anders vermoeden. Zijn partner neemt veel mannen onder
handen, op de Osseweg.

ABC BRUIDEGOM

D

Jeanne Arts

ABC BRUID

Hij woont in Oss op de Berghemseweg, zijn partner woont in de Ploeg niet zo ver van het voormalig
woonwagenkamp.

ABC BRUIDEGOM

C

Leo Kappen

Jos Golsteijn

ABC BRUID

Petra van der Sloot (-van duren)

JAAR

2014

Hij is ook postbode, net als Johnny. Hij woont in de Bernhardstraat en zijn partner woonde destijds in de
Broersstraat, dat slechts een klein stukje lopen was voor deze tengere man. Zij woont nu op Het Reut.

ABC BRUIDEGOM

Henk van Leur

Hennie (van de Ven/Markese)

ABC BRUID

JAAR

1995

11.10 GOEI 100
Cv Goei Toei bestaat in 2016 22 jaar. Reden voor een feestje. Een Goei
feestje! Het feestweekend begon op vrijdag 21 oktober met een receptie
en aansluitend de traditionele ‘Goei 100’. Iedereen kon zijn top 11 beste
muzieknummers inleveren, waarmee er op deze avond een top 100 werd
gepresenteerd. Alleen maar Goei muziek dus!

A
ABC

Welk liedje stond op nummer 11 in deze top 100?
Noteer alleen de titel.

A One

B
ABC

Wat is de bijnaam van de dj die deze top 100
tijdens de feestreceptie op 21 oktober draaide?

B ( John) de Pan
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