
JOKER

Wèttegij’t?!

Team:

_________



Het Team
Schrijf hieronder jullie originele en ludieke teamnaam op!

________________________________________________________

Mail een duidelijke teamfoto van minstens 1000kb voor 23.00 uur 
naar: quiz@doennederwetten.nl

Plaats deze foto op de facebookpagina van DOEN! Nederwetten.  
Vergeet niet al je teamleden te vragen om deze pagina te liken.
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Het team

90-jarig bestaan

DOEN! Nederwetten is de huidige roepnaam van onze vereniging. Officieel heet 

onze vereniging nog: KPJ Nederwetten. In 1929 is de vereniging opgericht als 

Rooms Katholieke Jong Boerenstand (R.K.J.B.) Nederwetten. Onze vereniging 

bestaat in 2019 dus 90 jaar! Dat willen we graag weer samen met het hele dorp 

gaan vieren! Noteer de datum meteen in je agenda: 14, 15, 16 juni 2019. 

Ook deze keer gaan we er iets spectaculairs van maken! 

Heb je nog leuke ideeën, tips of wil je graag helpen? Vul het hieronder in. 

Mijn tips en ideeën zijn:

Ik wil graag helpen met: 

(vul naam en telefoonnummer in)

mailto:quiz@doennederwetten.nl


Quizboek

• De vragen bestaan uit open vragen (soms aangevuld met sub-vragen),
meerkeuzevragen of actievragen. Antwoorden op de vragen dienen ingevuld
te worden in het quizboek en uitgevoerd te worden zoals aangegeven in de
vraag. Aan niet- of slecht leesbare antwoorden worden geen punten
toegekend. Bij meerkeuzevragen dient het juiste antwoord omcirkeld te
worden.

• Voor elke categorie, behalve voor de geheime opdracht, mogen alle
denkbare hulpmiddelen worden gebruikt om het juiste antwoord op de
vraag te vinden. Denk hierbij aan internet, encyclopedie, telefoon,
rekenmachine, buren en/of andere vraagbakens.

• Alleen teams die dit quizboek en toebehoren op tijd (tussen 23.00 en 23.15
uur, 6 april 2018), persoonlijk en op juiste wijze hebben ingeleverd bij de
organisatie in de Koppelaar te Nederwetten, strijden mee om de titel “de
slimste straat van Nederwetten” en de hoofdprijs.

• Zorg er voor dat elke bladzijde van het quizboek voorzien is van je
teamnummer en dat de bladzijden op de juiste volgorde weer ingeleverd
worden.

• Ieder team mag een joker inzetten op één van de categorieën, behalve op
categorieën 6, 7 en 10. De punten van de categorie waarop de joker is
ingezet, tellen dubbel! Geef op het titelblad van het quizboek aan op welke
categorie jouw team de joker inzet.

• Naast het maken van het quizboek wordt er ook een geheime opdracht
uitgevoerd. Kijk hiervoor in het quizboek.

• Elk stratenteam krijgt de laatste vragen / opdracht te horen op de
feestavond, hier kunnen dus de laatste belangrijke punten worden verdiend.

• De uitslag en prijsuitreiking van de quiz vindt plaats op de Wèttegij’t-DOEN!
feestavond die start om 20.00 uur op zaterdag 14 april 2018 in de Koppelaar
te Nederwetten.

• De uitslag is bindend en er kan niet over gediscussieerd worden. Bij twijfel,
onduidelijkheid beslist de organisatie. Ingeleverde quizboeken blijven
eigendom van DOEN!

• De juiste antwoorden op de Wèttegij’t-quizvragen worden na de feestavond
op de DOEN! website, bekend gemaakt.

• Deelname aan de Wèttegij’t-quiz is geheel op eigen risico, zie ons reglement
op de website van DOEN!
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De uitleg
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Onze sponsoren
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1. De jeugd van tegenwoordig

2. Eerst denken, dan DOEN!

3. In goed gezelschap

4. Glitter en Glamour

5. Lage Natte

6. Ga er op uit!

7. Geheime opdracht

8. The apple does not fall far from the tree

9. Reisje om de wereld

10.Sponsorvragen
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De categorieën



Categorie 1: 
De jeugd van tegenwoordig
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Categorie 1: De jeugd van tegenwoordig Teamnummer: 

Noortje  
Nol Rendershof 8

1. Waar is de Wettense ooievaar neergestreken? Noem de naam van deze nieuwe wereldburger 
en de straat met het huisnummer waar het bord heeft gestaan.

2. Hieronder vind je 3 stukjes uit verschillende leesboeken. Noem de titel van het boek. 

Boven in de eetzaal zaten vijf dames en zes heren aan een lange tafel vol 
zilver en kaarsen en bloemen en kristal. Ze hadden sherry gedronken en ze 
waren in een bijzonder prettige stemming. Bij de etenslift stond mevrouw … 
Ze deed het deurtje open en droeg voorzichtig de fruitschaal naar de tafel.

3. Maak een vlog waarin je de Wèttegij’t Quiz en DOEN! Nederwetten aanprijst.

Plaats deze vlog op Youtube en stuur de link naar quiz@doennederwetten.nl, onder 
vermelding van je teamnaam en nummer. Mogelijk worden deze filmpjes ook op Social Media 
geplaatst. De volgende criteria zullen tenminste worden beoordeeld: 
- Minimaal 3 teamleden dienen zichtbaar in beeld te zijn
- Duur van het filmpje moet 1 tot 1 ½ minuut zijn
- Originaliteit & Creativiteit

Rowan
Hoekstraat 12 

Jolien 
Esrand 14

Otje

Mevrouw ……… zat in de torenkamer aan haar naaimachine. Met een 
oorverdovend geschreeuw vlogen de meeuwen langs haar ramen. Hoeveel 
waren het er wel? Het zijn er vast wel honderd, dacht mevrouw ………. Ik durf 
niet naar buiten.

Pluk van de 
Petteflet

Toen ging ze met al haar kleertjes aan in het bad zitten. Mét ……… en mét het 
ontbijtlaken. En ze deed de kraan wijd open. O, wat een schuim! Ze speelden 
en ze stoeiden en het was erg leuk. Er kwam wel steeds meer schuim. En nog 
meer en nog meer. Het drong in hun oogjes en ze konden niets meer zien. 

Wat is de overeenkomst van deze 3 boeken? 

Floddertje

Ze zijn allemaal geschreven door Annie M.G. Schmidt.

mailto:quiz@doennederwetten.nl
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Categorie 1: De jeugd van tegenwoordig Teamnummer: 

4. Noem de Engelse naam van deze emoji’s en geef aan met welke code je deze kunt 
samenstellen?

1. Person shrugging of shrug U+1F937
2. Barber pole U+1F488
3. Confounded face U+1F616
4. Face vomiting of face with open mouth vomiting U+1F92E
5. (Japanese) Goblin U+1F47A
6. Speak-no-evil-monkey U+1F64A

5. Zoals de categorie al zegt, kunnen wij De Jeugd van Tegenwoordig niet overslaan. 
Waar komt hun naam vandaan? 

Wat is de naam van hun eerste single? En wat was de reden dat ze dat liedje gemaakt hebben?

In het begin van hun carrière kwamen zij ook op tv. Vanaf welke datum? En hoe heette hun 
programma?

Ook is er in het buitenland nog een programma met bijna dezelfde naam. Op welke zender 
werd dit uitgezonden? En hoe heetten de verschillende seizoenen?

1 2 3 4 5 6

De naam 'De Jeugd van Tegenwoordig' is afgeleid van een T-shirt dat de broer van Lanen 
droeg, waarop de naam stond afgedrukt.

Watskeburt?! – Watskeburt werd een populair straattaalwoord in Amsterdam.

8 september 2006 – De jeugd van tegenwoordig op hun best.

VT4 – Het internaat, de boerenstiel en de cadettenschool. 

6. Geef de benaming van onderstaande (oude) lekkernijen. 

Ulevellen
Pepermunt 
kussentjes

Menthol groentjes
Groene kruis 

brokken

Stroopsoldaatjes Polka brokken TV-pastilles 
Borsthoning of 

jodenvet
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Categorie 1: De jeugd van tegenwoordig Teamnummer: 

7. Trek een lijn tussen de afbeeldingen die bij elkaar horen. 

8. Maak het onderstaande bouwwerk van Lego exact na. Plak de foto’s van het bouwwerk 
waar ook 2 teamleden op staan, precies over onderstaande foto’s heen. Zorg dat het 
bouwwerk van deze twee kanten duidelijk zichtbaar gefotografeerd  wordt. 
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Categorie 1: De jeugd van tegenwoordig Teamnummer: 

9. Wat is de naam van de app die wordt bedoeld met deze afbeeldingen? Zet ze op volgorde 
van aantal Android downloads. Begin met de app met de minste downloads. 

1. Princess Subway surf run
2. Mahjong koning
3. Blok puzzel Jewel
4. Talking Tom Gold run
5. Pou

10. Jeugdseries zijn al jarenlang populair op televisie. Hieronder vind je vijf jeugdseries. 
Vul de ontbrekende gegevens in. 

Naam jeugdserie
Oorspronkelijke 

uitzendjaren
Omroep 

Pommetje

Horlepiep
1976-1979 NCRV

Familie Knots 1980-1984 NCRV

De avonturen van 

Okkie Trooy
1962-1964 AVRO

Dunya en Desie 2002-2004 NPS

Madelief 1994-1999 VPRO



Categorie 2:
Eerst denken, dan DOEN!
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Categorie 2: Eerst denken, dan DOEN! Teamnummer: 

15

1. Over doen gesproken: DOEN! Nederwetten was het afgelopen jaar op televisie. 
Beantwoord de volgende vragen die gaan over die uitzending. 

Hoeveel hamburgers lagen er op de BBQ?

Welke man zag je als eerste in het water springen?

Hoeveel bekers stonden er in de jurywagen op tafel?

Noem de naam van de persoon die zegt dat het soms beter is om 3de te worden in plaats van 
2de?

Noem de naam van de persoon die zegt dat boos maken helpt?

Voor de jeugd was er een springkussen aanwezig. Welke kleur heeft dit springkussen?

9

Hans Teulings

2. Los de puzzel op.

Maikel van Kemenade

Nico Wijffelaars

Geel
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Categorie 2: Eerst denken, dan DOEN! Teamnummer: 

4. Je ziet in elke tabel 12 aanwijzingen in de vorm van een woord of woordgroep. Verdeel de 12 
aanwijzingen op de juiste manier in groepjes van vier om zo de drie oplossingen te vinden. 
Schrijf deze hieronder op. 

1.  Stem – Entree – Bank- Strooi Oplossing: Biljet

2. Glaasje whiskey- heroine – Cum – Filmopname Oplossing: Shot

3. Woede – Vulkaan – Eruptie – Opwelling Oplossing: Uitbarsting

Stem Filmopname Bank Vulkaan

Heroïne Entree Eruptie Glaasje Whiskey

Cum Woede Strooi Opwelling

Gin Frisdrank Dssentieel Vlam

Hond Hoog Lampje Kinine

Naar de WC Brood Bitter Slaapritme

1. Gin – Kinine – Frisdrank – Bitter Oplossing: Tonic

2. Brood – Naar de WC – Hoog – Essentieel Oplossing: Nodig

3. Hond – Lampje – Vlam - Slaapritme Oplossing: Waak

3. KPJ kamp, wie is er niet mee opgegroeid? We kijken er met veel plezier op terug, herken jij 
onderstaande aspiranten? Noem de voor- en achternaam van de onderstaande omcirkelde 
kinderen.

1. Linsey Sleegers

2. Lisanne Braat

3. Anke Busser

4. Rian Spaan

1

2

3
4
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Categorie 2: Eerst denken, dan DOEN! Teamnummer: 

5. Kijk goed na en vul in hoeveel voorwerpen er op de foto staan.

Nietjes: 45

Paperclips: 28

Punaises: 43

Sterren: 56

6. Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan. Als je op een zo lastig mogelijke manier kan 
uitleggen hoe je een tekening van iets heel eenvoudigs moet maken, dan gaan wij dat niet uit 
de weg. Hieronder staan dan ook 8 beschrijvingen van tekeningen. Aan jullie de opdracht om op 
te schrijven wat er getekend wordt aan de hand van de beschrijving.

Teken een diagonale lijn naar boven. Daarnaast maak je in spiegelbeeld 
eenzelfde lijn. Op 1/3 van deze lijnen, trek je twee verticale strepen naar 
beneden. De twee uiteinden verbind je met elkaar. Middenin plaats je een 
cirkel. 

Teken twee korte horizontale strepen een eindje boven elkaar. Verbind de 
uiteinden kruislings met elkaar. 

Teken een korte verticale lijn. Aan de rechterkant maak je daar een halve cirkel 
aan vast. Teken daarnaast een cirkel. Teken dan een verticale lijn met 
vervolgens daaraan vast 3 horizontale lijnen evenredig verdeeld. Trek dan twee 
verticale lijnen en verbindt linksboven met rechtsonder. 

Teken twee bogen direct naast elkaar. Zet daaronder, eenmaal de lengte van de 
twee bogen, twee dubbele bogen direct naast elkaar. Trek van alle punten een 
verticale lijn naar elkaar. 

Teken een rondje. Teken bovenop het rondje een smalle, korte rechthoek 
waarbij je de onderste zijde weglaat. Teken in het midden van de bovenste lijn 
een slinger naar boven.

Een 
vogelhuisje

Een 
zandloper

DOEN

Een bom

Een open 
boek

7. Ongeveer 60 jaar geleden gingen we naar Nuenen om inkopen te doen bij Mesmans’ 
Zuivelhuis. We kopen drie blikken gehakt, een ons fijne droge snijworst en 300 gram gekookte 
ham. We betalen contant met een briefje van 10. Hoeveel geld krijgen we terug? 

fl. 4,50
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Categorie 2: Eerst denken, dan DOEN! Teamnummer: 

10. Trek de juiste lijnen.  

8. In de nieuwsbrief van DOEN! KPJ Nederwetten stond een Sudoku afgebeeld. Vul de 
gekleurde vakjes in en geef het ontbrekende antwoord. 

CAW

DH

CHJ

MW

HEM

Nederwetten

Nuenen

Son & Breugel

Eindhoven

Geldrop

5/3/1982 

29/9/1971

30/3/1990

9/7/1971

29/3/1984

9. Kraak de code en schrijf het antwoord hiervan op. 

Gebruik de getallen: een, acht, vier, vijf door ze op te tellen, af te trekken, te delen en of te 
vermenigvuldigen. Zorg dat er vierentwintig uitkomt. 

Oplossing:  (5-1)*4+8 = 24 (meerdere antwoorden mogelijk)



Categorie 3: 
In goed gezelschap
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Categorie 3: In goed gezelschap Teamnummer: 

1. Gezelligheid kent geen tijd. Maar het is wel belangrijk om na een gezellige quizavond bij 
DOEN! op tijd op je werk te komen. In onderstaand verhaal kwamen op zaterdagochtend 
maar liefst vijf collega’s te laat op hun werk. Wie komt er hoeveel te laat binnen en waarom? 
Vul de tabel in. Zet ze in volgorde en begin met de collega die het minst te laat kwam. 

• De eerste collega kwam een half uur te laat, daarna kwam steeds iemand een half uur 
later binnen. De laatste kwam dus tweeënhalf uur te laat. 

• Er kwamen niet achtereenvolgend twee vrouwen of twee mannen te laat binnen. 
• Marlies was een half uur later op het werk dan de carpooler die niet werd opgehaald, 

maar een half uur eerder dan Verduin. 
• De man met een lekke band kwam een half uur eerder op het werk dan Van Kessel.
• De achternaam van Diana is Scheele. Die van Leo is niet Zonderland. 
• Van Damme slaapwandelt af en toe en verzet hierbij soms de wekker. 
• Tussen Daan, bij wie ’s nachts niet de stroom is uitgevallen, en Elvyra die de trein heeft 

gemist, zit meer dan een half uur. 

2. Noem de titels en subtitels van onderstaande stripboeken.

Hoeveel te laat 30 minuten 1 uur
1 uur en 30 

minuten
2 uur

2 uur en 30 

minuten

Voornaam Diana Daan Marlies Leo Elvyra

Achternaam Scheele Zonderland Van Damme Verduin Van Kessel

Reden
Stroom 

uitgevallen

Carpooler 

kwam niet

Slaap-

wandelen
Lekke band Trein gemist 

Garfield zit boven 
op het nieuws

Garfield doet het 
kalmpjes aan

Garfield is relaxed
Garfield verboden 

voor katten



4. Bloemen passen bij gezelligheid. Maak één gehaakte bloem  van minimaal 10 cm groot en 
gebruik tenminste twee verschillende kleuren. Lever deze aan het einde van de avond in 
samen met het quizboek in de Wèttegij’t-tas. 
Zorg dat je teamnummer zichtbaar is. Originaliteit wordt beloond!
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Categorie 3: In goed gezelschap Teamnummer: 

3. Hieronder zie je letters van verschillende biertjes. Schrijf de merknamen in de juiste volgorde. 

G: Erdinger

E: Brugse Zot

R: Brand

S: Estrella

T: La Trappe

E: Grimbergen

N: Guinness

A: Kwak

T: Westmalle

5. Hieronder vind je onderdelen van verschillende gezelschapsspellen. 
Noem de volledige naam van het spel. 

La Cucaracha
Pak die 

zak
Spookslot

Onvoor-
spelbaar

Ik zie, ik zie… 
worteltjes!

Dokter Bibber
Expeditie 
Robinson

Mikado Carcassonne
De 

zeevaarders
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Categorie 3: In goed gezelschap Teamnummer: 

6. Gezelschap staat ook in het teken van samen klussen. Maak met behulp van bierdopjes zelf 
drie verschillende, nieuwe muziekinstrumenten. Zorg dat je bij elk instrument minimaal 10 
bierdopjes gebruikt. Lever deze, voorzien van je teamnummer, aan het einde van de avond in 
samen met het quizboek in de Wèttegij’t-tas. Originaliteit en geluidsvolume worden beloond!

1 november 2017 – 23:18 uur (Detroit heeft nog zomertijd)

3 november – 07.42 uur

1: Ursula – De kleine zeemeermin 

2: Zazou – De Leeuwenkoning

3: Jessie – Toy Story

4: Pendule – Belle en het beest

5: Russell - Up

6: Koning Lowietje – Jungle Boek 

7: Stampertje – Bambi

8: Scrat – Ice Age

9: Merida – Brave

10: Japie Krekel  – Pinokkio 

11: Lago – Aladdin

12: Pocahontas – Pocahontas

7. Gezelligheid kent geen tijd. 

Op woensdag 1 november 2017 reist mevrouw D. Oen om 19.00 uur vanuit vliegveld AMS naar 
vliegveld DTW. De vlucht duurt 558 minuten. Op welke datum en hoe laat, plaatselijke tijd, 
arriveert mevrouw D. Oen op het vliegveld van bestemming?

8. Gezellig samen tv kijken. Geef van elke schaduw de naam van het personage en de naam 
van de bijbehorende film. 

Vervolgens vliegt ze om 23:30 uur door naar NAN. Deze vlucht duurt 54720 seconden. 
Op welke datum en hoe laat, plaatselijke tijd, arriveert mevrouw D. Oen op het vliegveld van 
bestemming? 

Vervolgens belt mevrouw D. Oen, achttien minuten na haar landing, naar haar vriendin 
W. Ettegijt in Nederland. Hoe laat is het op dat moment in Nederland?

2 november – 20:00 uur
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Categorie 3: In goed gezelschap Teamnummer: 

9.  Gezellig samen muziek maken. Noem de officiële titels en de componisten van 
onderstaande muziekstukken. Wat is de overeenkomst van deze drie muziekstukken?

10. In goed gezelschap een potje schaken. Wit begint. Mat in twee zetten. Welke zetten moeten 
er gedaan worden?

Vraag wordt niet meegeteld.

Koning gaat naar B6. 
Zwarte pion naar B4.
Witte dame naar A2. 
Mat.

Himno Nacional de La 
Republica de Cuba (La 
Bayamesa)– Pedro 
Figueredo. 

(Volkslied Cuba)

La Brabanconne –
Francois van 
Campenhout & Charles 
Rogier. 

(Volkslied België)

Ode to Joy – L. van 
Beethoven 

(Europees volkslied)

Het zijn allemaal volksliederen. 



Categorie 4:
Glitter en glamour
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Categorie 4: Glitter en glamour Teamnummer: 

1. Noem de voornaam van deze glamour koters en schrijf de voor- en achternaam van hun 
ouders erbij.  

1. Muck – Jaap Reesema & Kim Kotter 

2. André JR. – André Hazes & Monique Westenberg

3. Lizzy –Erland Galjaard & Wendy van Dijk

4. Bobby Jo – Arie Boomsma & Romy Boomsma-Houwer

5. Mylenna Mae – Sunnery James Gorré & Doutzen Kroes 

Gemma Glitter

2. Cora van Mora heeft vele typetjes gespeeld. Naast het aanprijzen van kroketten heeft zij 
ook vele leuke bekende personen geïnterviewd voor een programma. Zoek daarvan de 
aflevering met Jim en beantwoord de volgende vragen.

Wat is haar naam in dit programma? 

Wat is de eindstand die Jim haalt?

7 keer / 2e plek

Wie staat er in deze aflevering op de 3e plek van de test? 

Geert Hoes

Wat schrijft Jim op zijn pet? 

Lief(s) Jim en de datum

3. Glitter en glamour tijd! Hoe groot zijn de glitter en glamour looks binnen jullie team?
Kleed je om en maak een leuke groepsfoto. We beoordelen het glitter en glamour gehalte.

Stuur deze foto voor 23.00 uur naar quiz@doennederwetten.nl o.v.v. je teamnummer.

mailto:quiz@doennederwetten.nl
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Categorie 4: Glitter en glamour Teamnummer: 

4. Herken jij deze bekende Nederlanders ook alleen aan hun snor? Schrijf de voor- en 
achternaam op.

Ruud Gullit

5. Elke maand heeft zijn eigen juweeltje. Noem de maand die met onderstaande omschrijving 
bedoeld wordt.

In deze maand staat het zeldzame juweel symbool voor een gelukkig huwelijk. Tevens heeft het 
rustgevende en genezende krachten en zou het zorgen voor een goede nachtrust. 

In deze maand staat het traditionele juweel symbool voor de reizigers op stille wateren. Dit 
goudeerlijke juweel zal altijd bij je blijven en je behoeden voor gevaar. 

In deze maand staat het gekweekte juweel al duizenden jaren symbool voor ingetogen 
schoonheid. Deze zoute indringer maakt vele huwelijken tot een mooi einde. 

6. Welke bekende Nederlander wordt bedoeld met de drie afbeeldingen? 
Noem telkens de voor- en achternaam van de persoon die we zoeken.

Chiel Montagne

Jack van Gelder

Peter R de Vries

Gijs Naber

November

Maart

Juni

Danny de Munk Marijke Helwegen

Enzo Knol Maxima van Oranje Nassau
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Categorie 4: Glitter en glamour Teamnummer: 

7. Waar betreden deze wereldsterren de rode loper op het moment dat deze foto gemaakt is? 
Noem de naam van de gelegenheid, de plaatsnaam en het bijbehorende jaartal.

8. Glitter, glamour en pailletten. Onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wie is onze enige, echte pailletten-koning?

Deze koning houdt ook van reizen, maar aan elke vakantie komt een einde. Vanuit welk land 
vertrok hij afgelopen jaar naar huis op onderstaande data.

28 september: 4 juni:

Met wie was hij te gast in de carnavalsuitzending van de Kids top-20?

Hij verkocht wegens ruimtegebrek zijn oranje bus. Welke merk kende deze bus? 

Uit welk jaar komt deze bus? 

Hoeveel afgelezen kilometers stonden erop de teller op het moment van verkoop? 

Roy Donders

Patty Brard en Snollebollekes

Gelegenheid:

Oscars

Plaatsnaam:

Los Angeles

Jaartal: 2011

Gelegenheid:

Oscars

Plaatsnaam:

Los Angeles

Jaartal: 2009

Gelegenheid:
Première van The 
Light Between 
Oceans
Plaatsnaam:

Londen

Jaartal: 2016

Gelegenheid:
MTV video music 
awards 

Plaatsnaam:

New York

Jaartal: 2006

Mexico Italië

30.000 km

1985

Volkswagen
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Categorie 4: Glitter en glamour Teamnummer: 

9. Niet alleen de glamour dames en heren ruiken lekker, ook de aan de Wettense mens mag 
gesnuffeld worden. Noem de volledige naam van onderstaande geurtjes. 

10. Terug naar de studio! Van welke tv-programma’s zijn deze desks? 

1. Lingo

2. MAX Geheugentrainer

3. 1 tegen 100

4. Rad van Fortuin

5. Ik hou van Holland

6. That’s the Question

7. Cijfers en Letters

8. Blokken

1. Valentino Valentina

2. Dolce & Gabbana Rose the One

3. Hugo Boss Deep Red

4. Guess Seductive

5. Mugler Alien

6. Echo Davidoff Man



Categorie 5: 
Lage Natte
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Categorie 5: Lage Natte Teamnummer: 

1. Deze foto stond het afgelopen jaar in de krant. Beantwoord onderstaande vragen. 

2. Deze mensen kom/kwam je regelmatig tegen in Nederwetten. Herken jij ze ook? 
Vul de voor- en achternamen van deze personen in, van links naar rechts. 

Hannie Raaijmakers
Wouter Bunthof
Christ Migchels

Steffie van der Leegte

Hoekstraat 28

Thom van Hoof 
Lisanne Braat 

Niek Evers
Liesbeth van Hest

Wat was het adres van deze boerderij destijds?

Welk adres zou er nu het beste bij passen? 

In welk jaar is deze foto waarschijnlijk gemaakt? 

De Koppel 10-12

1975



DOEN! Nederwetten 24

Categorie 5: Lage Natte Teamnummer: 

3. Nederwetten in oorlogstijd.

Noem de achternamen van deze vrouwen, 
van links naar rechts. 

Noem de voor- en achternaam van deze man.

Antoon Sanders

4. Vroeger werden bepaalde gegevens ook al genoteerd. 
Zoek uit welke aantallen we zoeken en vul de tabel verder in. 

Hoeveel huizen stonden er in Nederwetten in onderstaande jaartallen?

Slegers – Rooijakkers - Sloots - Sanders

In welke plaats is deze foto gemaakt en wat is 
er voor Nederwetten bijzonder aan deze foto?

Gemaakt in Son en Breugel. De brandspuit 
is geleend van Nederwetten.

Uitgeschakelde tank op Hooidonk-
Nederwetten. De foto is genomen 
bij het woonwagenkampje van 
Piet Seijkens aan de weg naar 
Nederwetten.

Op onderstaande foto is een tank 
te zien. Noem de locatie waar 
deze foto is genomen.

Jaartal 1464 1480 1496

Aantal haardsteden 30 28-34 29

Aantal inwoners 165 155-187 160

1496 – 29
1515 – 22
1526 – 34

1796 – 52
1836 – 62
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Categorie 5: Lage Natte Teamnummer: 

5. Onderwijs in Nederwetten.
Noem het aantal leerlingen dat in Nederwetten op de basisschool zat in februari 1860.

Wat waren de inkomsten in guldens van een schoolmeester in Nederwetten over het jaar 1858?

Noem de voor- en achternamen van de hoofdonderwijzers van de gemeenteschool van 
Nederwetten van onderstaande jaartallen

6. Tijdens ons rondje door Nederwetten wilden we foto’s maken van verschillende huizen. Alleen 
in plaats van een gewone foto, maakten we per ongeluk selfies. Welk huis hadden wij eigenlijk 
willen fotograferen? Noem de straatnaam en het huisnummer. 

40

266 gulden. Maar de gemeente moest voor brandstof zorgen en mocht de onderwijzer 
daarvoor geen vergoeding geven. De inkomsten daalden daarmee naar 246 gulden.

1811 – 1826  Willem Habraken
1826 – 1839  Antonie Borsten
1866 – 1876  Gerardus Jacobus Wilhelmus Korff

7. Vul van onderstaande bekende Nederwettense telefoonnummers de ontbrekende getallen 
in. Geef ook aan welke bekende instanties met dit telefoonnummer kunnen worden bereikt.

Hoekstraat 76 Soeterbeekseweg 14 Eeuwelsestraat 7

Zandstraat 5 Spoorenberghof 8 Nieuw Ervensestraat 15

Ten hout 1 Kerkhoef 1 Thijs Slootshof 11

040-283 6 . . 1 040-2836551 - Newest verhuur de Koppelaar / Maria Renders
040-283 6 . . 6 040-2836296 - RKVV Nederwetten 
040-283 . 2 . 7    040-2831207 - Basisschool Sint Jozef
040-284 . 4 . 4 040-2845414 - Dorpsraad / Secretaris Jan Friso Groote
040-283 1 . 1 .    040-2831210     - Parochie Heilig Kruis Nuenen/Gerwen/Nederwetten



DOEN! Nederwetten 26

Categorie 5: Lage Natte Teamnummer: 

8. Waar wonen deze Wettense viervoeters? Schrijf de straatnaam en het huisnummer op. 

10. Geef van onderstaande afbeeldingen de bijbehorende (familie-)namen.

Nieuw 
Ervensestraat 7

8 beelden ontbreken 

Bloemhoeve 20
Soeterbeekseweg

22a
Willem van de 

Laarhof 3
Hoekstraat 37

Hoeveel foto’s ontbreken in dit rijtje?

Wie heeft deze beelden gemaakt?

Hugo Brouwer

CH. Schoenmakers

JM. vd Putten

J. de Louw

Geen naam (is leeg) C. Raaymakers

9. Enige tijd geleden meldde een krant dat het Parochiekoor van Nederwetten voor het laatst zong. 

Beantwoord de volgende vragen. 

In welke krant kon je dit lezen? De Nuenense krant

Wat was de uitgiftedatum van deze krant? 24 november 2016

Wat was het laatste lied dat gezongen werd? Waar liefde (en zingen) mensen samenvoegt

Uit hoeveel leden bestond op dat moment het koor? 13 leden, waarvan 7 mannen

Hoe lang bestond het koor? Ruim 150 jaar

Fam. De Rooy



Categorie 6: Ga er op uit!
19.00u – 22.00u
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Categorie 6: Ga er op uit! Teamnummer: 

Van straat naar straat. Van vraag naar vraag.
In deze categorie ga je er op uit in Nederwetten.

Een levensechte speurtocht in ons eigen dorp. Op 20 locaties in Nederwetten hangt een 
Wèttegij’t?!-vraag achter het raam. Deze is te herkennen aan het Wèttegij’t?!-logo en een 
hoofdletter in de linkerbovenhoek.

Hieronder vind je de startlocatie, waar de eerste vraag hangt. 

51°29'29.2"N 5°31'18.0"E 

Zoek op deze locatie naar de vraag en stuur het antwoord naar:
06-XXXXXXXX

Doe dit op de volgende manier:
(teamnummer) – (letter van de vraag) – (antwoord)
Voorbeeld: 1 – A – 89 huizen

Door het juiste antwoord te sturen, word je door middel van een nieuwe aanwijzing naar de 
volgende locatie geleid. Het is van belang dat je de vragen in de juiste volgorde beantwoord 
en doorstuurt. Alleen op die manier ontvang je na de laatste vraag een unieke code. 
Deze dien je hieronder in te vullen. De code bestaat uit 5 of 6 tekens. 

Bij het fout beantwoorden van een vraag, krijg je een foutmelding. Je kunt daarna de vraag 
nogmaals beantwoorden om de aanwijzing voor de volgende locatie te krijgen. Echter krijg je 
voor deze vraag geen punten toegekend. Het is voor een hoge eindscore dus noodzakelijk om 
de vragen in één keer goed te beantwoorden en de laatste persoonlijke code in het quizboek 
in te vullen.

Belangrijk:
- Kijk goed uit in het verkeer.
- Alle vragen zijn vanuit de straatzijde zichtbaar. 
- Ga zorgvuldig om met eigendommen en privacy van onze dorpsbewoners.
- Je mag voor het beantwoorden van de vragen alle hulpmiddelen gebruiken, maar bel niet 

aan bij bewoners waar eventueel een vraag hangt. Zij weten het antwoord niet.  
- Na 22.00 uur worden de berichten niet meer beantwoord.
- Gebruik voor deze opdracht de diensten van Whatsapp.
- 1 telefoonnummer per team gebruiken. 
- Tip: Zorg ervoor dat andere teams niet afkijken/afluisteren. 



Categorie 7:
Geheime opdracht
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Categorie 7: Geheime opdracht Teamnummer: 

Over deze categorie vertellen we jullie niets. Dit is namelijk de geheime opdracht!

Hieronder staan de regels en tips voor deze opdracht:

- Stuur één afgevaardigde van je team met zijn/haar gymschoenen (geen zwarte zolen).

- Deze afgevaardigde moet exact om 20.45 uur klaarstaan in gymzaal De Koprol. 
Als je te laat bent, mag je niet deelnemen aan deze opdracht en krijgt je team geen punten.

- De afgevaardigde moet echt alleen komen en mag géén contact hebben met andere personen.

- Je mag tijdens deze opdracht geen enkel hulpmiddel gebruiken. Je mobiele telefoon en andere
hulpmiddelen dienen bij aanvang van deze opdracht in geleverd te worden. Na afloop van de 
opdracht krijg je je spullen terug. Om eventuele schade en dergelijke te voorkomen: laat je 
spullen thuis!

- De opdracht zal circa een half uur duren.

LET OP:
Neem je teamnummer mee.



Categorie 8:
The apple does not fall far from the tree
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Categorie 8: The apple does not fall far from the tree Teamnummer: 

1. We hebben de klinkers, spaties en leestekens van onderstaande spreekwoorden en gezegden 
weggehaald. Welk spreekwoorden en gezegden bedoelen we?

Ltdnwg

Mtdgrndgljkmkn

Lsdktvnhssdnsndmznptfl

Hggngn

Dtgthtnrnnhtndrt

Dhnsdbslsdhnntthss

Altijd en eeuwig.

2. Onderstaande foto’s hebben een duidelijke overeenkomst met elkaar en je hebt deze ‘link’ 
nodig om de juiste antwoorden te kunnen geven. Zet de antwoorden in de bijbehorende vakken. 

Wat is de overeenkomst?

Het zijn allemaal Palindromen. 

Met de grond gelijk maken.

Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.

Hoge ogen gooien.

Dat gaat het ene oor in en het andere uit.

De haan is de baas als de hen niet thuis is. 

legovogel kajak racecar kok

Onno parterretrap negen radar
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Categorie 8: The apple does not fall far from the tree Teamnummer: 

3. De naam van de categorie zegt het al: Stonecoalen English. 
Vul op deze manier de onderstaande puzzel in en vind het ontbrekende woord. Schrijf de 
Nederlandse vertaling van het woord uit de rode kolom op.

4. Elk huisje heeft zijn eigen kenmerk. Bij welk adres horen deze foto’s? Noem de straatnaam en 
het huisnummer.  

Thijs Slootshof 11 

Nieuw Ervensestraat 18

Bloemhoeve 14

Soeterbeekseweg 10

Hoekstraat 18

Soeterbeekseweg 8

Willem Sengershof 4

Bloemhoeve 20

Dondersteen 

1. Proeftijd

2. Doorzetter

3. Verbrand

4. Wijsneus

5. Zeehond

6. Ezelsbruggetje

7. Wolkbreuk

8. Schoonzus

9. Ondernemer

10. Spiegelei

11. Ondergoed

12. Grapjas 
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Categorie 8: The apple does not fall far from the tree Teamnummer: 

5. Elke boom kent zijn eigen blad. Herken jij deze bladeren? Vul de Nederlandse naam zo precies 
mogelijk in. 

6. Onderstaande schilderijen zijn veranderd in DOEN!-kleur. Geef van deze schilderijen aan wat de 
naam is, in welk jaar ze zijn geschilderd en voor welke prijs de zeefdrukken nu gekocht zouden 
kunnen worden.

Ils Sont de la Famille

1978

2750 euro

Yellow Flower Head

1977

1800 Euro

Three faces like clouds

1978

595 euro

7. Noem de Latijnse naam van onderstaande appels en benoem het land van herkomst.

1. Malus Domestica Notarisappel, Nederland

2. Malus Domestica "Alkmene“, Duitsland

3. Malus Domestica Pinova, Duitsland

4. Malus Domestica Discovery, Engeland

5. Malus Domestica Gala, Nieuw Zeeland

6. Malus Domestica Api Noir, Frankrijk 

Gewone Linde
Japanse 

notenboom
Beuk

Witte 
Paardenkastanje

Ratelpopulier
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Categorie 8: The apple does not fall far from the tree Teamnummer: 

8. Steeds vaker komen er andere, nieuwe ingrediënten in onze keukens voor. Noem de naam van 
deze producten.

9. Only one thing is worser than drinking. Thirst! 
Je kent ze wel, plankjes om meerdere glazen bier te vervoeren van de bar 
naar je vrienden. Maar ook wijndrinkers willen hun wijntjes veilig en in één
keer mee kunnen nemen. Ontwerp en maak een wijnplankje, waar je 
minimaal 4 glazen wijn in kunt plaatsen. Lever deze ovv je teamnummer 
aan het einde van de avond in samen met het quizboek in de Wèttegij’t-tas. 
Functionaliteit en afwerking worden beloond. 

Quinoa

1. Hennepzaad

2. Goji Bessen

3. Chia Zaad

4. Bijenpollen

5. Quinoa

6. Matcha

Een van deze producten wordt op steeds grotere schaal in Nederland verbouwd. Noem de naam 
van dit product.

Wat is de beste tijd om dit product te zaaien en te oogsten?

Wat is de link van dit product met Nuenen?

Zaaien in april en oogsten in augustus/september.

De oprichter van Dutch Quinoa Group heeft in Nuenen gewoond.

10. Welke samenstelling past bij onderstaande tekeningen? Schrijf het woord op. 

Telefoongids Struisvogelpolitiek Bijenwas Tafelkleed

Tijdschrift Hoofdrekenen Stafvergadering Zonneklopper



Categorie 9:
Reisje om de wereld
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Categorie 9: Reisje om de wereld Teamnummer: 

Vlieland
Jamaica
Madagascar

2. Welke specifieke benaming hoort bij het plaatje?

Papeloze Kerk (Hunebed)

In dezelfde plaats staan voor een ingang 2 personen, 2 Nederlandse mannen. Het lijkt er 
op dat ze er al een hele tijd staan. Als je door de poorten gaat, ben je vooral buiten. 

Wat is de naam van deze 2 mannen?

Wat is de naam van het meisje dat een rol speelde in het leven van de 2 mannen?

Welke plaatsnaam behoort bij bovenstaande vragen? 

Openluchtmuseum Ellert en Brammert

Marieke

Schoonoord

1. Wat is de naam van de eilanden op onderstaande foto’s?
Zet de antwoorden op volgorde van aantal inwoners (van minste naar meeste inwoners).

Noem van elk eiland de naam met het daarbij behorende staatshoofd en geef aan sinds welke 
datum (dag, maand, jaar) ze deze functie vervullen. 

Vlieland – Koning Willem Alexander, sinds 30 april 2013

Jamaica – Koningin Elisabeth II, sinds 6 augustus 1962

Madagascar – President Hery Rajaonarimampianina, sinds 25 januari 2014
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Categorie 9: Reisje om de wereld Teamnummer: 

3. Onderstaande plaatjes geven aan dat je gewaarschuwd wordt voor (overstekende) dieren. 
Welke dieren worden hier bedoeld?

1. Wombat  

2. Kiwi

3. Tasmanian Devil

4. Platypus of vogelbekdier

5. Echidnas of mierenegel

4. Hiernaast staat een foto van een zwembad behorende 
bij een pretpark in Nederland.

Wat is de naam van dit pretpark?

Wat is de naam van dit zwembad?

Op welke datum werd de officiële eerste steen van dit 
zwembad en het complex eromheen overhandigd? 

Welke persoon/personen mochten deze steen 
overhandigen?

Nederwetten

1 2 3 4 5

Welke dier hoort niet in dit rijtje thuis? En waarom?

Kiwi. Dit dier komt voor in Nieuw Zeeland. De andere dieren komen alleen voor in Australië.

Kiwi. Dit dier is geen zoogdier en de overige dieren wel.

Roodkapje en de Fakir

16 september 2008

Badhuys

De Efteling

5. Je ziet hier een aantal plaatsnamen met de bijbehorende afstanden tot deze plaatsnamen 
in km. Deze zijn steeds vanuit één dezelfde plaats gemeten met Google Maps, beste/snelste 
route. Welke plaatsnaam zoeken wij? 

Zagreb, Kroatie Calgary, Canada

Athene 2768 km
Kopenhagen 809 km
Moskou 2431km

Rome 888 km
Berlijn 998 km
Warschau 1050 km

Miami, Florida USA       4793 km
New York USA                3842 km
Las Vegas USA                2096 km
Minneapolis, MN USA  1914 km
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Categorie 9: Reisje om de wereld Teamnummer: 

6. Wat wordt afgebeeld op onderstaande foto’s en welk land hoort daarbij?

1. Machu Picchu, Peru

2. Chinese muur, China

3. Kukulcan, Chickén Itza

7. Elk land kent zijn eigen internationale telefoonnummer en overal worden verschillende 
stekkers en stopcontacten gebruikt. Combineer de plaatjes en nummers met elkaar. Ze 
mogen allen één keer gebruikt worden. 

Welke 4 namen missen wij in dit rijtje en wat hebben zij met elkaar gemeen? 

1 2 3

Volgens de 7 nieuwe wereldwonderen: 

Christus de Verlosser, Rio de Janeiro, Brazilië
Het Colosseum, Rome

Petra, Jordanië
Taj Mahal, Agra

7
27
254
503
675
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Categorie 9: Reisje om de wereld Teamnummer: 

8. Welke vaccinaties worden verplicht en/of aanbevolen voor een normale volwassene die 
reist naar de onderstaande bestemmingen?

DTP
Hepatitis A

Haarlem Vlissingen

2 uur en 48 minuten

Meerdere antwoorden mogelijk

Cholerastempel DTP     
Gele koorts 
Hepatitis A

DTP
Buiktyfus

Hepatits A
Geen

9. Noem de plaatsnaam van onderstaande Nederlandse stationsgebouwen. 

Hoe lang duurt het om met de trein van het eerste naar het tweede station te reizen? 
Maak de berekening met een normale werkdag. 

Wat kost deze reis voor 5 volwassenen die midden op de dag retour gaan reizen?

10. Hieronder staat een foto van een plek in Europa. Soms heeft het natuurgeweld grote 
gevolgen voor de rest van Europa. Beantwoord de volgende vragen.

In welk land is de foto genomen?

Wat is de bekende naam van dit gebied?

Op welke datum vond het natuurgeweld 
van deze foto plaats?

Wat waren hier de gevolgen van?

IJsland

14 april 2010

Het vliegverkeer in grote delen van 
Europa werd dagenlang volledig 
stilgelegd vanwege de aswolken.

Eyjafjallajokull



Categorie 10:
Sponsorvragen
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Categorie 10: Sponsorvragen Teamnummer: 

1. Feel Fit Center Nuenen
Feel Fit Center maakt sporten betaalbaar voor iedereen en voor het hele gezin. Je stelt snel en 
eenvoudig je eigen abonnement samen en betaalt alleen hetgeen waar je gebruik van maakt. 
Neem een basisabonnement van € 5 per week en vul het aan met een upgrade. Heb je 
gezinsleden? Zij sporten voordelig mee vanaf € 1 per week. Dat is niet alleen voordelig, dat is 
meedenken met onze gasten.
Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Laco sportcentrum Nuenen (de Drietip) is 
omgezet naar Feel Fit Center Nuenen. Zoals je hierboven kunt lezen bestaat het nieuwe concept 
uit het zelf samenstellen en beheren van je sportabonnement. 

Uit hoeveel upgrades kun je kiezen bij Feel Fit Center Nuenen?

Op 1 februari 2018 bereikte Feel Fit Center de grens van 3000 actieve upgrades. Van een van de 
upgrades waren er op 1 februari  2018 422 actief. Welke upgrade is dit geweest?

2. Grand Café Taste
Taste is gevestigd in een monumentaal fabriekspand midden op het mooie horecaplein in 
Geldrop. In een sfeervolle ambiance stelt het team van Taste alles in het werk om smaakvolle 
gerechten, bereid met verse, seizoensgebonden producten, met leuke wijn/bier-spijscombinaties 
voor u neer te zetten. Om u te laten proeven – te laten beleven – en te laten genieten. 

Hieronder staan foto’s van een viertal heerlijke smaakvolle gerechten. 
Achterhaal de naam van deze gerechten en vermeld tevens wat elk gerecht kost.

Groepsles met begeleiding en virtual training

15

1. Tosti Taste € 6.50

2. Salade mixed Fish € 12.95

3. KalfsOssobucco € 19,95

4. Gamba Wonton € 9.95
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Categorie 10: Sponsorvragen Teamnummer: 

3. Beerens Grondverzet B.V.
Beerens Grondverzet B.V. is al meer dan 50 jaar een deskundige en betrouwbare partner voor 
zowel zakelijke- als particuliere klanten.

Noem 5 diensten welke Beerens aanbiedt aan particulieren. 

Er zijn talloze situaties denkbaar waarin de ‘gewone’ container niet voldoet. Beerens Grondverzet 
B.V. biedt verschillende formaten containers te huur aan en er is altijd wel een type die bij uw 
situatie past. 
Hoeveel containers heeft Beerens Grondverzet B.V. in 2017 geplaatst/opgehaald in gemeente 
Nuenen ca en omgeving?

4. Autobedrijf Van den Berk
Autobedrijf van den Berk is het onafhankelijk universeel autobedrijf bij u in de regio en is 
gespecialiseerd in de merken Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Bij autobedrijf van den Berk kunt u 
terecht voor alle mogelijke werkzaamheden aan uw Personenauto en Bedrijfsauto. De moderne 
werkplaats beschikt over de nieuwste apparatuur zodat uw auto, ook met de huidige technieken 
bij ons in goede handen is. Van den Berk heeft voor u altijd een gratis vervangende auto klaar 
staan. 

Vanavond kun je een ‘vervangende’ auto vinden in Nederwetten. Waar staat deze geparkeerd?

Noem het kenteken en het bouwjaar van deze auto.

5. Brasserie/Café “De Kruik”
In het hart van Nederwetten, in de schaduw van de St. Lambertuskerk vindt u Brasserie/Café "De 
Kruik". Het sfeervol terras nodigt u bij mooie dagen uit voor een lekker glaasje of een 
overheerlijke lunch of tussendoortje. Dit jaar bestaat Brasserie/Café "De Kruik" 20 jaar. Daarom 
kan iedereen in de maand mei genieten van een heerlijk 5-gangen menu voor maar € 20,-.

Ga naar Brasserie/Café "De Kruik" en zoek daar 5 vragen én antwoorden. 
Vul de antwoorden hieronder in. 

Parkeerplaats de Koppelaar/school

Container Huren
Tijdelijke Opslag
Verbouw & Renovatie
Nieuwbouw

Tuinen & Opritten
Asbestsanering
Zand, Grind & Storten

1880

GH 382 B 2012

1. 15 euro

2. 2 kilo

3. Welkombijons

4. Hazelnotenlikeur 

5. Loemelaar 4,- euro
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Categorie 10: Sponsorvragen Teamnummer: 

6. De Eindhovenaar
Wat is fijner dan je eigen huis midden in de stad. Waan je even Eindhovenaar, stap binnen bij 
Frits, Theo of Coen en geniet van je eigen Eindhovense stek. Een persoonlijk smaakvol ingericht 
brand new appartement van alle gemakken voorzien. 

Uit welk lied komt de tekst op het schilderij in Theo? Noem de titel en de artiest.

Wat is het merk van de licht grijze bank in het appartement Rudi?

Hoe heet de leenfiets van de Eindhovenaar?

Hoe kom je aan de sleutel van de Eindhovenaar?

In welk appartement staat een platenspeler?

7. Grillbar Slinders
Grillbar Slinders is sinds 2012 gevestigd in Nederwetten. Je kan er onder andere genieten van de 
beste biefstuk van de omgeving. Wij mogen alles eten, maar niet alles weten. Toch is er veel te 
vinden op de nieuwe website. 

De specialiteit is ossenhaas. In welke hoeveelheden is deze te bestellen?

Welke saus krijg je bij Aardappel dippers?

Uit welk land is de lamshaas afkomstig?

Waar is de zeeduivel bekend van?

Wat verzorgd Nico volgens de kaart?

Iedereen is van de Wereld, The Scene

Spectrum

Lenny

Ophalen bij Eetcafe De Karseboom op de Grote Berg 10 tussen 16.00 en 23.00 uur

Frits

150 gr – 250 gr – 500 gr 

Truffelmayonaise

New-Zeeland

Bekend van de special

(wisselende) groenten/groentjes
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Categorie 10: Sponsorvragen Teamnummer: 

8. Soetbeeck Schilderwerken
Soetbeeck schilderwerken staat voor kwaliteit, persoonlijke benadering en betrouwbaarheid. 
Wout Harmeling is het gezicht van Soetbeeck en werkt met veel plezier aan zeer diverse 
projecten. Soetbeeck is een allround schildersonderneming uit Nederwetten, met een focus op de 
particuliere sector. Naast binnen- en buitenschilderwerk biedt Wout ook aanvullende diensten, 
zoals glaszetten, behangen, gevel- en wandafwerking en houtreparatiewerk. Wout staat graag 
voor u klaar en levert naast goede service een duurzaam en strak resultaat. 

Teken met stoepkrijt duidelijk het logo van Soetbeeck Schilderwerken op het handbalveldje aan 
de Koppeldreef. Zorg dat het logo zo goed mogelijk op het echte logo lijkt.
Mail deze foto voor 23.00 uur naar quiz@doennederwetten.nl
Vergeet niet je teamnummer te vermelden. 

9. Jumbo Ton Grimberg
Jumbo is ontzettend trots op de prestaties van de leden van haar schaatsploeg tijdens de 
afgelopen Olympische Spelen in Zuid-Korea. Een van deze kanjers sleepte een gouden medaille in 
de wacht en heeft ook nog eens een favoriet gerecht met ons gedeeld. De ingrediënten van dit 
gerecht zijn onder andere: kruimige aardappelen, boerenkool, roomboter, uien, en Amsterdamse 
uien. 

Wie is deze schaatskanjer en wat eet zij/hij graag?

Wat kosten de ingrediënten samen volgens het recept (voor 4 personen), als je deze bij Jumbo Ton 
Grimberg zou kopen? 

Carlijn Achtereekte - Boerenkoolstampot

€ 14,40 

mailto:quiz@doennederwetten.nl
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Wij willen alle deelnemers en 
sponsors van de Wèttegij’t?! 
Quiz 2018 hartelijk danken!

We zien jullie graag terug tijdens de prijsuitreiking op 14 april 2018.
Op deze avond krijgen jullie de laatste opdracht te horen, waarmee je 
de laatste belangrijke punten voor je team kunt verdienen. We starten 
deze avond om 20.00 uur. Tot dan!

Stem op DOEN! 
Wij doen mee met de Rabobank Clubkas Campagne! 
Van donderdag 5 april tot en met maandag 30 april 2018 
kunnen leden van de Rabobank op onze vereniging stemmen! DOEN!

Mochten er tijdens het maken van de quiz vragen zijn. 
Neem dan contact op met de organisatie:

06-XXXXXXXX 06-XXXXXXXX

Bedankt




