
Wèttegij’t?!



Het Team
Schrijf hieronder jullie originele en ludieke teamnaam!

________________________________________________________

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

Plaats deze foto ook op de nieuwe facebookpagina van DOEN! En 
vergeet niet al je teamleden te vragen om deze pagina te liken. 
Hoe meer likes, hoe beter!

TEAMFOTO
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Quizboek

• De vragen bestaan uit open vragen (soms aangevuld met sub-vragen),
meerkeuzevragen en actievragen. Antwoorden op de vragen dienen ingevuld
te worden in het quizboek, 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, zoals 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, 31 maart 2017), 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 de
geheime opdracht en de sponsorvragen. 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 vanaf 20.00 uur op zaterdag 8 april 2017 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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1. Liefde gaat door de maag

2. Voor een appel en een ei

3. De bovenkamer

4. Ga er op uit!

5. Meer voor mannen

6. Wette wit ut!

7. Geheime opdracht

8. Brabantse nachten zijn lang

9. Van alles een beetje

10.Sponsorvragen
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Categorie 1: 
Liefde gaat door de maag 
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Categorie 1: Liefde gaat door de maag Teamnummer: 

Het ontnemen van sap uit bijvoorbeeld een komkommer. Degorgeren

Het snel dichtschroeien van bijvoorbeeld een biefstukje. Rissoleren

Het in een gesloten pan garen van levensmiddelen met een beetje vocht. Braiseren

Het velletje verwijderen van bijvoorbeeld een paprika. Monderen – Plisseren

Verschillende lagen met fijne stukjes groenten in een gietijzeren pot op de barbecue zetten. 
Potjiekos

1. Geef de officiële vakterm van onderstaande kooktechnieken.

2. Welk gerecht maak je met alleen deze ingrediënten? Schrijf de titel van het recept op.

Tzatziki

1 komkommer
zout en peper uit de molen
300 ml dikke 
Turkse/Griekse yoghurt
1 knoflookteen

Vinaigrette

1 el witte-wijnazijn
zout & peper uit de molen
4 el olijfolie extra vergine
1 tl Dijon-mosterd
kneepje citroensap

Tomatenketchup

5 kruidnagels
100 g witte basterdsuiker
1 tl kerriepoeder
2 kg rijpe tomaten
1 tl korianderpoeder 
150 ml rode-wijnazijn
1 kaneelstokje
2 uien
½ tl cayennepeper
2 laurierblaadjes
snuf zout
1 tl zwarte peperkorrels

Bechamelsaus

40 g bloem
snufje versgeraspte 
nootmuskaat
500 ml melk
zout en peper uit de molen
40 g boter

Hollandaisesaus 

100 g boter
1 el witte-wijnazijn
2 eidooiers
zout en peper uit de molen
1 el citroensap

3. Liefde kent geen grenzen. Schrijf de juiste taal bij de vertalingen van ‘Ik hou van jou’. 

Aku mencintaimu : Indonesisch Volim te: Kroatisch - Bosnisch

волим те: Servisch Ik hâld fan dy: Fries

Σ 'αγαπώ : Grieks 사랑해: Koreaans
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Categorie 1: Liefde gaat door de maag Teamnummer: 

4. Liefde is… Welke originele tekst hoort bij onderstaande plaatjes?

1. Een zoentje in haar nek
2. Zonder geld je toch rijk voelen.
3. De badkuip toch fris achterlaten.
4. Haar je jas geven als het koud is. 
5. Meer dan woorden kunnen zeggen.
6. Alles samen delen.

5. Hieronder zie je delen van verschillende product logo’s. Schrijf de merknamen in juiste volgorde op.

W: Wasa

E: Pringles

T: Bounty

T: Lipton

E: Mentos

G: Honig

IJ: Peijnenburg

T: Paturain

1 2 3

4 5 6
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Categorie 1: Liefde gaat door de maag Teamnummer: 

6. Tropische vruchten.

Wat is de Nederlandse naam van de vrucht op de eerste 
afbeelding?

Gehoornde meloen

Tot welke 3 families kan de vrucht op deze tweede afbeelding 
behoren?

1. Komkommer
2. Pompoen
3. Watermeloen

Hoe heet de vrucht waarbij de smaak tussen banaan en ananas in zit? 
Fruto Delicioso

7. Tea-time. In de tas vind je 5 theezakjes, elk gekenmerkt met een cijfer. 
Zet achter elk nummer de juiste smaak. 

1. Winter glow
2. Mango
3. Slaap lekker  - Melange van valeriaan, kamille en lavendel
4. Turkish apple
5. Green Tea coconut

8. Welke bloemen en bladeren zie je in onderstaande foto? Noem de 14 Nederlandse namen. 

Incalelie (Alstroemeria)
Amaryllis
Anjer
Anthurium
Appelblad
Bamboe
Chrysant
Gerbera 
Hertshooi of Sint-Janskruid (Hypiricum)
Lelie
Lisianthus (Eustoma)
Roos
Bochtig lamsoor (Statice)
Zuidewindlelie of Bloemistenverdriet
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Categorie 1: Liefde gaat door de maag Teamnummer: 

9. Hieronder staan screenshots van films waar liefde een rol speelt. 
Wat is de titel van de film en welke twee personen spelen de hoofdrol?

1. Film: Als je verliefd wordt
Hoofdrolspelers: Fajah Lourens en Bas Muijs

2.   Film: Hartenstraat
Hoofdrolspelers: Marwan Kenzari en Bracha van Doesburgh

3.   Film: Turks Fruit
Hoofdrolspelers: Monique van de Ven en Rutger Hauer

4.   Film: Fifty shades of Grey 
Hoofdrolspelers: Jamie Dornan en Dakota Johnson

5. Film: Gone with the wind
Hoofdrolspelers: Clark Gable en Vivien Leigh

6.   Film: When Harry met Sally
Hoofdrolspelers: Billy Crystal en Meg Ryan

10. Liefde gaat door de maag. Dames, past jullie trouwjurk nog?
Laat drie vrouwen uit jullie team hun trouwjurk aantrekken en zet ze vanavond samen op de 
foto. Mail deze foto voor 23.00 uur naar quiz@doennederwetten.nl

21 3

4 5 6
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Categorie 2:
Voor een appel en een ei
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Categorie 2: Voor een appel en een ei Teamnummer: 

Kiwi, Kakkerlak, Nautilus, Brughagedis, Degenkrab, Olifantsspitsmuis, Longvis, Koboldhaai, Triops, 
Slijmprik.

1. In juni 2016 kon je in een bekende winkelketen dierenplaatjes sparen. Hieronder vind je 
vragen over deze dierenplaatjes. (Uit De Dino’s met Freek – verzamelboek AH)

Welke dieren bestaan al heel lang of hebben een super manier om te overleven? 
Noem de top tien van survivalhelden.

Van welke dino is nog nooit een staart gevonden?

Wat is een betere naam voor Barosaurus?

Hoe heet de dino die een klap kan uitdelen met de knots van zijn staart?

Welke dino heeft tanden zo scherp als een kartelmesje?

Pisanosaurus

Langnek of langstaart

Ankylosaurus

Troodon

2. Welke winkels in de omgeving van Nederwetten staan op onderstaande foto’s? Noem de naam 
van deze bekende winkels.

Ikea Praxis Mediamarkt
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Categorie 2: Voor een appel en een ei Teamnummer: 

3. Welk bekend kledingmerk hoort bij deze omschrijvingen?

Duitsland, rock, 2006  

Japan, Amerika, Engeland, 2013  

Denemarken, 1986 

Italië, 1978  

Nederland, 1917 

Duitsland, 1886, 1979 

Australië, 1914

Rich & Royal

Superdry

Name It - Cottonfield

Diesel - Replay

We

Sloggi

Speedo

4. Bedrijven gaan failliet. Noem de naam van de bedrijven, horende bij deze logo’s.
Hoeveel eigen vestigingen hadden ze op het moment van faillissement? 
En in welk jaar en maand gingen ze failliet?

Naam: Halfords

Eigen vestigingen: 130
Faillissement: oktober 2014

Naam: La Ligna

Eigen vestigingen: 52
Faillissement: februari 2016

Naam: Gaastra (Mc Gregor Fashion Group)

Eigen vestigingen: 140
Faillissement: juni 2016

Naam: Free Record shop

Eigen vestigingen: 141 (1e faillissement) 36 (2e faillissement) 
Faillissement: mei 2013 (1e faillissement) april 2014 (2e faillissement) 

Naam: Brantano (Macintosh) 

Eigen vestigingen: ruim 550
Faillissement: december 2015
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Categorie 2: Voor een appel en een ei Teamnummer: 

5. Vanaf 1 januari 2016 zijn gratis plastic tasjes niet meer toegestaan. 
Wat kosten de plastic tasjes bij de volgende winkels in Nuenen?

Etos: 10 cent klein – 15 cent groot

AH: 15 cent klein – 25 cent groot 

Bruna: 5 cent klein - 10 cent groot

Hema: 5 cent klein - 10 cent groot

Slijterij en Wijnhandel van Lieshout: 10 cent

6. In een e-commerce magazine staat een jaarlijks overzicht van online winkels 2016. 
Hieronder staan een aantal nummers uit de top 10. Vul het schema in bij een standaard bezorging.

Nr in 
top

Naam bedrijf Bezorgkosten Wanneer wordt het 
bezorgd? 

Bestellen
voor:

1 Bol.com < €20 = €1,99
> €20 = gratis

Volgende dag 23:59 uur

3 Zalando Gratis 2-4 dagen -

4 Coolblue Gratis Volgende dag 23.59 uur

8 H&M € 4,99 2-3 dagen 16.30 uur

9 Mediamarkt < €20 = €1,99
> €20 = gratis

Volgende dag 22.30 uur

7. Van welke winkel of van welk winkelketen zijn deze delen van de reclamefoldertjes?

BCC

Livera Gall & Gall

KruidvatJan Linders

Blokker

Livera Gall & Gall

KruidvatJan Linders
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Categorie 2: Voor een appel en een ei Teamnummer: 

9. Een regionale krant heeft in 2016 een onderzoek gedaan naar de populairste automerken 
per gemeente. Noem per gemeente het meest gereden merk en het populairste type.

Gemeente Meest gereden merk Populairste type

Nuenen Renault Twingo

Son en Breugel Volkswagen Polo

Eindhoven Opel Corsa

Waalre Citroën C1

Bladel Toyota Aygo

10. In Nuenen c.a. zijn deze producten te koop. Wat zijn de prijzen van deze schoonmaakproducten? 

€ 1,09 € 0,66 € 2,19 € 2,79

8. Welke landen horen bij deze munten? 

Saudi-Arabië Zuid-Korea Australië Zwitserland Joegoslavië

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq1_SK6abRAhWbdFAKHfcvCqQQjRwIBw&url=https://www.catawiki.nl/catalogus/munten/landen/saoedi-arabie/3815691-saoedi-arabie-100-halala-1998-jaar-1419-100-years-saudi-arabia&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNH7YuRWOWMypAiKlUBK3yM5epj3vg&ust=1483561944903474
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq1_SK6abRAhWbdFAKHfcvCqQQjRwIBw&url=https://www.catawiki.nl/catalogus/munten/landen/saoedi-arabie/3815691-saoedi-arabie-100-halala-1998-jaar-1419-100-years-saudi-arabia&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNH7YuRWOWMypAiKlUBK3yM5epj3vg&ust=1483561944903474
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHgJqX6qbRAhWRMlAKHbgjBSQQjRwIBw&url=https://www.catawiki.nl/catalogus/munten/landen/zuid-korea/2783055-zuid-korea-100-won-1996&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNGoxzgdPIAyhsD_cUrp36Dl_Ojcbw&ust=1483562223295142
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHgJqX6qbRAhWRMlAKHbgjBSQQjRwIBw&url=https://www.catawiki.nl/catalogus/munten/landen/zuid-korea/2783055-zuid-korea-100-won-1996&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNGoxzgdPIAyhsD_cUrp36Dl_Ojcbw&ust=1483562223295142
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjSivjX6qbRAhWaYFAKHeAtDrQQjRwIBw&url=http://www.ebay.nl/itm/Munt-Australie-Australia-1-Shilling-1914-zilver-/122229788495?hash%3Ditem1c75768f4f:g:8tsAAOSwzgRW2JYk&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNHjpIGvdXuYo8Po1ljFKmJiCUK00g&ust=1483562329566472
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjSivjX6qbRAhWaYFAKHeAtDrQQjRwIBw&url=http://www.ebay.nl/itm/Munt-Australie-Australia-1-Shilling-1914-zilver-/122229788495?hash%3Ditem1c75768f4f:g:8tsAAOSwzgRW2JYk&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNHjpIGvdXuYo8Po1ljFKmJiCUK00g&ust=1483562329566472
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU4Y-i66bRAhWGO1AKHY7pCdwQjRwIBw&url=http://www.catawiki.be/catalogus/munten/landen/zwitserland/1138929-zwitserland-2-francs-1968-b&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNHQf9WwHHmXlMrp4DRA8Y2kp9SNCA&ust=1483562499610100
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU4Y-i66bRAhWGO1AKHY7pCdwQjRwIBw&url=http://www.catawiki.be/catalogus/munten/landen/zwitserland/1138929-zwitserland-2-francs-1968-b&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNHQf9WwHHmXlMrp4DRA8Y2kp9SNCA&ust=1483562499610100
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlsuj7abRAhUDNVAKHXK-BscQjRwIBw&url=http://nl.ucoin.net/coin/yugoslavia-50-dinara-1955/?tid%3D18765&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNFScjHzOe_0SeMI21kzmgXOCCIbTw&ust=1483563032450424
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXlsuj7abRAhUDNVAKHXK-BscQjRwIBw&url=http://nl.ucoin.net/coin/yugoslavia-50-dinara-1955/?tid%3D18765&bvm=bv.142059868,d.ZWM&psig=AFQjCNFScjHzOe_0SeMI21kzmgXOCCIbTw&ust=1483563032450424


Categorie 3: 
De bovenkamer
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Categorie 3: De bovenkamer Teamnummer: 

1. Los deze twee puzzels op en laat die hersenen maar kraken.

3. Zoek de antwoorden van onderstaande vragen op in het telefoonboek & gouden gids 
editie Eindhoven/Helmond 2015-2016. Schrijf deze uitkomsten op en beantwoord vervolgens 
de vraag.

1. Ga naar blz 33 – 4de kolom. Eerste letter van de naam van het tweede bedrijf.
2. Ga naar campings. Pak van het 2de bedrijf, het 2de woord, de middelste 2 letters.
3. Ga naar Duizel, ga naar de 3de kolom, de 18de naam van onderen en pak van 
deze achternaam de eerste 4 letters.
4. Ga naar blz 537 – de eerste grote vetgedrukte naam. 
Pak van het genoemde beroep de laatste 2 letters.
5. Ga naar blz. 406 – 4de kolom – 20ste naam. Pak het eerste woord dat hier 
genoemd wordt.
6. Ga naar Sterksel. Zoek de achternaam die behoort bij het adres: Peelven 9. 
Pak de eerste 4 letters van deze naam.

Hoe hoog is onze kerk? 34,6 meter (= torenhoogte) 

2. We zijn allemaal naar school geweest. Maar ben jij ook op de hoogte van de Sint Jozefschool 
van nu? Je krijgt tot 20.00 uur de tijd om naar de Sint Jozefschool te gaan en daar een aantal 
vragen te beantwoorden. Lever het ingevulde antwoordblad samen met het quizboek in. 
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Categorie 3: De bovenkamer Teamnummer: 

4. Cluedo, een spel waarbij je hersenen hoort kraken. Voor het beantwoorden van de volgende 
vragen kom je met de Hasbro uitgave van 1996, al een heel eind. 

Welke geheime gangen kent dit spel? 

Waar werd volgens het verhaal voorafgaand aan het spel het stuk touw gevonden? 

Welke namen horen bij onderstaande plaatjes:

Wie wordt met deze omschrijving bedoeld: 
Een ernstige man die pas twee jaar in het dorp woont. Hij werd op verzoek van Mw. de Wit 
uitgenodigd voor het weekend; zij is erg intiem met deze zwijgzame geestelijke. Hoewel hij niet 
van feesten houdt, accepteerde hij de uitnodiging omdat hij wist dat zijn oude vriendin Mw. de Wit
aanwezig zou zijn. 

Hoeveel moet je minimaal gooien om de kortste route te nemen van en naar de volgende kamer?

Hoeveel zichtbare treden telt de trap?

Hoe wordt het voorwerp genoemd waar de 3 (verdachte, wapen, kamer) kaarten in zitten?

Van de Serre naar de Zitkamer en van de Keuken naar de Studeerkamer

In de Balzaal

Professor Pimpel Hal Loden Pijp Eetkamer

Dominee Groenewoud

Balzaal – Biljartkamer: 6
Studeerkamer – Bibliotheek: 7
Hal – Eetkamer: 8
Keuken – Balzaal: 7
Hal – Studeerkamer: 4

8 treden

Moordhoesje
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Categorie 3: De bovenkamer Teamnummer: 

5. Raadsels

Kareltje heeft drie waterslangen in zijn huis. Met behulp van deze slangen wil Kareltje zijn 
binnenzwembad vullen. De eerste slang vult het zwembad in 5 minuten, de volgende slang vult 
het bad in 12 minuten en de laatste doet er 20 minuten over.
Hoe lang duurt het om het zwembad te vullen als hij alle drie de slangen tegelijk gebruikt?

3 minuten. Per minuut vult de laatste 1/20 van het zwembad, de tweede 1/12 en de eerste slang 
1/5. 1/20 + 1/12 + 1/5 = 1/3 per minuut
Om het binnenzwembad volledig te vullen heb je 3 keer 1/3 nodig.

De Wèttegij’t Quiz organisatie wil een leuke quizvraag maken over de St Jozefschool. Ze hebben 
hiervoor op maandag 27 februari 2017 een afspraak met de directrice van de school. Als ze om 
13.15 uur op school zijn, komen ze er achter dat de directrice niet in Nederwetten aanwezig is, 
maar op haar andere vaste schoollocatie. De organisatie wil zo weinig mogelijk lopen en met 
alleen het openbaar vervoer reizen. Hoe laat kunnen ze op z’n vroegst op de andere locatie zijn 
en van welke buslijnen maken ze gebruik?

13.40 uur, lijn 111

De bestemming is: Gerwen. Het is carnavalsmaandag. Ze gebruiken Lijn 111. De bus vertrekt om 
13.30 uur. Ze komen dan om 13.40 uur aan op het Heuvelplein, vlakbij de school. Helaas missen 
ze dan wel de carnavalsoptocht in Nederwetten.

DOEN! verkoopt bij haar jaarlijkse ‘Touwtrekken over water’ hamburgers. Dit keer zijn ze 
verkrijgbaar in porties van 6, 9 of 20 stuks. DOEN! verkoopt ze alleen in deze porties. Wat is de 
grootste hoeveelheid hamburgers die je niet met de aangegeven porties kan bestellen bij DOEN!? 
Leg je antwoord uit. 

43. Na 6 kunnen alle getallen die deelbaar zijn door 3 worden besteld (want ze zijn een som van 
6-en en 9-s). Na 26 kunnen alle getallen gedeeld worden door 3 én 20 worden afgetrokken Na 46 
zijn alle getallen deelbaar door 3 als ze door 20 (2x) zijn afgetrokken. Dus na 46 kan elk getal 
verdeeld worden over de 3 porties. Dus vanaf 46 afgeteld, is 43 het eerste getal die niet deelbaar 
is door 6, 9 en 20. Hierdoor is 43 het grootste aantal hamburgers die niet geleverd kan worden 
met de drie porties.

6. We zien hier een aantal letterreeksen. Vul deze aan met één letter.

W D V Z Z M(aandag)

O G G B I V(iolet)

J A S O N D(ecember)

K H D M D C(entiliter)

7. Steekje los? Wij hopen het niet. 
In de tas vind je borduurlinnen waarop je het logo van DOEN! Nederwetten gaat borduren. 
Lever het borduurwerk aan het einde van de avond in samen met het quizboek in de 
Wèttegij’t?!-tas. Zorg dat je teamnummer zichtbaar is.
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Categorie 3: De bovenkamer Teamnummer: 

8. Logisch nadenken. Vul de tabel in. 

Student Jelle Snak woont met 4 anderen in een studentenhuis. Op een avond verveelt hij zich en 
haalt wat ongein uit bij de anderen die op dat moment niet thuis zijn. Dat viel bij de slimmeriken 
niet in goede aarde.

1. Kamer 7D is van de student geschiedenis en een ander studeert medicijnen. 
2. In kamer 7C, die niet van Bobbie Benji is, haalde Jelle alle stoppen eruit.
3. In de kamer meteen links van die van Paulus Kap, die technische wetenschappen studeert, 

legde Jelle een grote plastic spin in het bed van een aan Arachnofobie lijdende student.
4. In de klerenkast van Jenny Pen, die niet kamer 7B heeft, verborg Jelle in een kast een skelet 

tussen haar kleding.
5. Susie Poes heeft kamer 7A.
6. De student Nederlandse letterkunde was niet degene die na een lange avond vol alcohol in 

een bed stapte dat volgespoten was met scheerschuim.

7A 7B 7C 7D

Student Susie Poes Bobbi Benji Paulus Kap Jenny Pen

Studie Medicijnen
Nederlandse 
Letterkunde

Technische 
wetenschappen

Geschiedenis

(On)gein Scheerschuim Plastic spin Stoppen Skelet

9. Begint er bij jou al een dobbelsteen te rollen? Noem de naam van het spel waar deze 
dobbelstenen uit afkomstig zijn. 

Phase 10
dobbelspel 

Genius 
dobbelspel

Boonanza
Het dobbelspel

De kolonisten 
van catan het 

dobbelspel

Regenwormen
uitbreiding

Qwinto Keer op keer

Color’
Yam
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Categorie 3: De bovenkamer Teamnummer: 

10. Kun jij alle 22 spreekwoorden en uitdrukkingen vinden die in deze plaat verstopt zijn?
Schrijf ze allemaal op. 

In zijn vuistje lachen.
Tijd is geld.
Geld als water hebben.
De scepter zwaaien.
Een dubbeltje op zijn kant.
Geld moet rollen. 
Geld over de balk smijten.
Geld in het laatje brengen.
Op heterdaad betrappen.
Een draaideurcrimineel zijn.
Bulken van het geld.
Geld stinkt niet.
Op je geld zitten.
Iemand geld uit zijn zak kloppen.
Op zwart zaad zitten.
Stelen als de raven.
Zwemmen in het geld.
Dief van je eigen portemonnee zijn.
Via de achterdeur.

Geen zuivere koffie.
Een duit in het zakje doen.
Op eieren lopen.



Categorie 4:
Ga er op uit!
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Categorie 4: Ga er op uit! Teamnummer: 

We gaan, samen met alle teams van Wèttegij’t 2017, een kwartet spelen. In de tas bij dit 
quizboek vind je vier kaarten uit ons kaartspel. De bedoeling is om een zo volledig mogelijk 
kwartet bij elkaar te spelen. Dit kun je doen door met andere deelnemers/teams kaarten te 
ruilen. 

Je hebt een kwartet als je 4 kaarten uit één kwartet bij elkaar hebt gespeeld. In dit geval betekent 
het dat je een ruiten, een harten, een klaveren en een schoppen kaart hebt van hetzelfde 
nummer.

Een aantal spelregels:

1. Je levert aan het einde van de avond, samen met het quizboek, weer 4 kaarten in (met 

eventuele extra jokers). Ook al heb je geen kwartet bij elkaar gespeeld, of zelfs niet eens twee 
kaarten uit één kwartet, toch krijg je bepaalde punten.
2. Zoek zelf uit waar andere deelnemers zijn, met wie je kaarten kunt ruilen. Je kunt op allerlei 
manieren contact met ze zoeken, maar er zal fysiek geruild moeten worden.
3. Je ruilt 1 kaart tegen 1 andere kaart.
4. Je speelt alleen voor je eigen team. Het is dus niet slim om zomaar kaarten weg te geven aan 
andere deelnemers. Ruil alleen als je er zelf ook beter van wordt! 

Jokers:
In Nederwetten zijn vier jokers verstopt.  De locatie kun je vinden door onderstaande cryptische 
omschrijvingen op te lossen. Deze jokers kun je inzetten als je je kwartet niet compleet hebt. 
Blijkt achteraf dat je je jokers niet nodig hebt gehad, geef ze dan niet weg, maar lever ze in samen 
met je complete kwartet. De jokers leveren dan extra punten op.  Wees snel, want weg is weg.

Heel veel succes!
En een kleine tip van ons: pas op met pottenkijkers. Let op dat je tegenstanders, tijdens het 
ruilen, geen andere antwoorden van jullie afkijken. 

voorbeeld

1. De vader van de prins schiet ze wel raak. Het schutsgebouw, Koutergat

2. Een heerlyk dubbel alfabet. BB De Heerlykheid, Kerkhoef

3. Klein, blauw en rond. Geteeld in de kas of uit de volle grond. Joosten, Soeterbeekseweg

4. Drieëndertigdee, pakken en weg ermee. Brievenbus, Hoekstraat 33D



Categorie 5:
Meer voor mannen

DOEN! Nederwetten 21

Categorie 5: Meer voor mannen Teamnummer: 

1. Bekende ‘konijnen’ van het witte doek. 
Hoe heten onderstaande konijnen en uit welke film zijn ze afkomstig?

1. Het witte konijn / Alice in Wondeland 

2. Konijn / Winnie de Pooh

3. Shelly / The house bunny 

4. Killer rabbit /Monthy Python and the Holy Grail

5. Ralphie / A Christmas Story

The Kinks – Lola

Speedy J - Pull over first remix edit

Snap – Rhythm is a dancer

James brown is dead – LA Style

Patty & shift – Wonderfull

Michael Jackson – Black or white

Double you – Please don’t go

Mr Big – To be with you

Pater Moeskroen – Hela Hola tuthola

2. Singletjes, dat is lang geleden! Hieronder zie je negen verschillende singlehoesjes. 
Schrijf de titel met bijbehorende artiest op. 
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Categorie 5: Meer voor mannen Teamnummer: 

3. Geef je ogen de kost. Noem de voor- en achternaam van de bikini babes op onderstaande 
foto`s?

Silvie Meijs Yolanthe Sneijder Cabau Britney Spears

4. Deze vraag is voor de klusjesmannen, of -vrouwen, onder ons.
Las vanavond een piramide in elkaar met een afmeting tussen 15 en 30 cm. 
Lever de piramide aan het einde van de avond in samen met het quizboek. 
Zorg dat je teamnummer zichtbaar is.

5. Mannen en auto’s. Hieronder zie je een aantal autolampen. Vul het schema in. 

Merk auto Subaru Nissan Mercedes BMW

Type auto Forester Turbo Micra SLK200 Z4 Reihe
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Categorie 5: Meer voor mannen Teamnummer: 

6. Kun je achterhalen welke 5 mannenboeken hier zijn afgebeeld? Noem de titel en de schrijver.

1. Rechteloos – David Baldacci

2. Echte mannen eten geen kaas – Maria Mosterd

3. Waarom worden mannen kaal? 101 slimme vragen –
Sanne Deurlo en Anne van Kessel 

4. De kleine blonde dood – Boudewijn Büch

5. Judas een familiekroniek – Astrid Holleeder

7. Een elftal kan natuurlijk niet zonder doelman. Wie zijn deze doelmannen? Hoeveel interlands 
hebben zij  gekeept? En hoe vaak kwamen zij daarbij uit voor PSV?

8. Zet de juiste betekenis achter de acht onderstaande symbolen. 

Elektrische stromen 
wisselspanning

Stations opwekken van elektriciteit

Zekeringen en andere elektrische schilden
Spoel

Inductie elektrische spoelen
Zekering 

Condensator

Autonoom noodverlichtingstoestel
Noodlamp 

Luchtinlaatklep / afsluiter

Led

Een stuk vervelender is het record van het snelste eigen doelpunt. Wie heeft dit record op zijn 
naam staan, in welk seizoen was dit en voor welke club?

Arnold Kruiswijk, club FC Groningen, in het seizoen 2006/2007 (schoot hij in de wedstrijd 
tegen Heracles binnen 9 seconde in eigen goal)

Wie maakte in 1 seizoen in de Nederlandse eredivisie het meeste doelpunten, in welk seizoen 
was dit en voor welke club?

Coen Dillen (43 doelpunten) club; PSV,  in het  seizoen 1956/1957

Naam: Jan van Beveren

Interlands: 32

PSV: 20

Naam: Pim van Doesburg

Interlands: 8

PSV: 4
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Categorie 5: Meer voor mannen Teamnummer: 

9. Heb jij goed opgelet in Nederwetten c.a.? Bij welke adressen horen onderstaande 
nummerborden? Schrijf de straatnaam en het huisnummer op.

JB – 871 – G    Bloemhoefstraat 10

35 – SF – JN Hooidonk 2

04 – GFJ – 5 . Hoekstraat 7

54 – NL – NT  Nieuwe Dijk 1

84 – RN – XT  Nieuwe Ervensestraat 12

07 – SF – NP Thijs Slootshof 1

24 – LJT – 8 De Koppel 11 (= verkocht)

78 – XK – HL Kerkhoef 12

10. Bij welke sport horen deze onderdelen? En hoe heten deze onderdelen?

Bij deze sport hoort ook een officiële route aanduiding. 
Teken een voorbeeld van een route aanduiding.

In de directe omgeving van Nederwetten is ook een officiële route. Hoe lang is deze route?

Derailleur pad Schijfremblok MTB achternaaf Stuurpen

Naam sport: MTB - Mountainbiken

Deze is voor rechtsaf slaan.
Meerdere antwoorden mogelijk. 

29.1 km (in Nuenen)



Categorie 6: 
Wette wit ut!
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Categorie 6: Wette wit ut! Teamnummer: 

1. Geslaagd? Dan gaat de vlag uit! Hieronder een aantal huizen waar de vlag buiten hangt. 
Wie is er geslaagd? Op welke school hebben zij hun diploma gehaald? En voor welke opleiding 
zijn zij geslaagd?

Chris v/d 
Biggelaar

Mariska v/d Hurk Veerle Bloemen
Suzan 

Gruithuijzen

2. Van Raadhuis tot stichting. We duiken de geschiedenis in. Beantwoord de volgende vragen.

In welk jaar krijgt Nederwetten haar eerste raadhuis? En aan welke weg ligt deze? 

Later wordt dit raadhuis omgebouwd tot school. In welk jaar gebeurde dat? In 1871 wordt een 
nieuwe school gebouwd aan wat nu de Zandstraat heet. Hoeveel lokalen telde dit gebouw? 

Op 21 december 1926 kreeg Pastoor van Eijl toestemming om een stuk grond te komen voor de 
nieuw te bouwen bijzondere lagere school. Hoeveel kostte dit stuk grond?  

De school in Nederwetten valt momenteel onder Stichting De Eenbes. Daarvoor werkte de school 
samen met een aantal scholen in de Gemeente Nuenen. Onder welke naam gebeurde dit? 

Momenteel staat het schoolgebouw aan de Koppel. Op welke datum vond de eerste schooldag in 
het huidige schoolgebouw plaats? Op welke datum vond de officiële opening plaats?

1794, Soeterbeekseweg

1843, 1 lokaal voor alle klassen

300 gulden

Stichting Onderwijsbelangen Nuenen

Stedelijk College 
Henegouwenlaan

Pleincollege Nuenen Eckartcollege Eckartcollege

HAVO 2-talig VMBO KBL HAVO VMBO

13 augustus 2012 en 31 augustus 2012
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Categorie 6: Wette wit ut! Teamnummer: 

3. Weet jij ze te vinden? 
Honden waren/zijn niet overal welkom. Noem de straatnaam behorende bij deze afbeeldingen. 

Koutergat
Bloem-
hoeve

Nieuw
Ervense-

straat

Waar staan deze paaltjes? Noem de straatnaam.

Hoekstraat Eikelkampen Heerendonk Zandstraat Hoekstraat

Soms moet je even opladen. Op/bij welk gebouw vind je deze bordjes?

Grillbar Slinders Bij de Watermolen

Wij kunnen de weg naar Nederwetten wel vinden. Maar ook anderen willen we graag ons mooie 
Nederwetten laten zien. Waar staan onderstaande wegwijzers? Noem zo exact mogelijk de locatie.

1. Langs het kanaal bij de brug, Hooidonk

2. Bij de kerk in Gerwen

3. Bij de molen in Nuenen

4. Langs de Smits van Oijenlaan, fietstunneltje Nuenen en Laan van Nunhem

4. We blikken terug in de tijd. Maar deze borden zijn nieuw in Nederwetten in 2016. 
Hieronder staan een aantal cryptische vragen. Los deze op en maak dan de volgende som: 

31 Het aantal gele sterren 6

32 Het aantal genoemde jaartallen in de tekst 7

33 Het aantal zinnen dat eindigt met een punt 7

34 Het getal in de tekst dat tussen ( ) haakjes staat 1

35 Het aantal foto’s 3

312 + 32 x 33 – 34 + 35 = 87
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Categorie 6: Wette wit ut! Teamnummer: 

5.  Wat weten jullie over de straten in Nederwetten? Hieronder staan een aantal omschrijvingen. 
Welke straat wordt er bedoeld? Vul deze in.

Naam vastgesteld bij: Omschrijving: Straatnaam

Raadsbesluit van 

22 juni 1972

Parceel wat eens als grasland en daarna weer als 

bouwland werd gebruikt.
De Koppel

Raadsbesluit van 

18 augustus 1992
Vernoemd naar gemeentewapen Driesterrendreef

Raadsbesluit van 

22 januari 1976
D’n Ouwe Weg Eikelkampen

Besluit van B&W van 

31 januari 1989
Al op kadasterkaart van 1832 Koutergat

Besluit van B&W van 

3 juli 1990
Verwijzing naar 1936-1973 Pakhuispad

Raadsbesluit van 

30 juni 1955
In 1963 verhard Zandstraat

6. Ook in Nederwetten houden we van feesten. Vaak laten we aan iedereen zien dat het feest is. 
Geef bij elk van de onderstaande plaatjes aan: Welke personen vierden hier hun feestje?
Wat was de gelegenheid van het feestje? Welke datum hoorde er bij deze gelegenheid?

Wie: Harry en Laura Migchels

Gelegenheid: 50 jaar getrouwd

Datum: 30 augustus 2016

Wie: René Meijers

Gelegenheid: 50 jaar

Datum: 30 september 2016

Wie: Jan en Nelly Dekkers 

Gelegenheid: 50 jaar getrouwd

Datum: 19 oktober 2016

Wie: Rian Renders

Gelegenheid: 50 jaar

Datum: 12 december 2016

Wie: Juul Poels

Gelegenheid: 50 jaar

Datum: 2 november 2016
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Categorie 6: Wette wit ut! Teamnummer: 

7. In Nederwetten gebeurt wat! Kun jij het je nog herinneren?

Waar is deze foto gemaakt? 

Wat stond er op de borden?

Wanneer ging de weg weer open?

Ruim een jaar geleden werd er toch wel iets opmerkelijks achtergelaten langs de Soeterbeekseweg. 

Wat werd er toen in de sloot gevonden? 

Wat werd er gevonden op deze foto? 

Waar was dit? 

Welke datum hoort hierbij? 

Kruising Hoekstraat Nieuw Ervensestraat Eeuwselsestraat

G – Doorgaand verkeer gestremd vanaf 4 apr.

20 april 2016

Een lege witte kluis

Vaten met vermoedelijk drugsafval.

Het Achterbos

Woensdag 30 maart 2016

Stormschade op vele plaatsen in Nederland.
Wanneer zagen we in Nederwetten de flinke hagelstenen?

Hoe groot waren de stenen in Nederwetten? 

4 juni 2016

C.a. 2 - 4 centimeter

8. In 1996 valt de Brabantse monumentenprijs ten deel aan de gemeente Nuenen c.a.
Waarom won gemeente Nuenen c.a. deze prijs?

De prijs werd gewonnen voor de mooie en authentieke wijze waarop de Soeterbeekseweg is 
heringericht.

Wat was de hoogte van het bedrag van deze prijs? 

4000 gulden

Wat is er vervolgens gedaan met het bedrag van deze prijs?

Er werd een stenen bank bij de kruising van de Soeterbeekseweg met de Hoekstraat geplaatst. 

Door wie werd dit gemaakt? 

Jacques Kluijtmans

Wat maakte dit voorwerp zo uniek m.b.t. Nederwetten?

Er werd een plaquette aangebracht met het gemeentewapen van de voormalige gemeente 
Nederwetten.
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Categorie 6: Wette wit ut! Teamnummer: 

10. Herken jij onze dorpsgenoten? Wie zijn dit? Schrijf de namen op van jong naar oud.   

Muziekkapel ‘De Wettertetters’ 1999

Kaartclub ‘De vrolijke Katters’ 1932

St. Anna Gilde Nederwetten 1614

R.K. Boerinnenbond ‘Maria van Hooijdonk’ 1955

Oranje Comité Nederwetten 1974

R.K.J.B. 1929

Gemengd Kerkkoor 1999

Badmintonclub Nederwetten 1982

Recreatieve volleybalvereniging 1990

De Brabantteeners Eind jaren 50

9. Nederwetten, een klein dorp met veel verenigingen. 
Noem het oprichtingsjaar van onderstaande verenigingen.

1. Sanne Renders

2. Robin van Uden

3. Stefan van der Velden

4. Hilde Thoonen

5. Linda van Kemenade

6. Anke Ettinger

7. Eric Breusers

8. Ruud Schijven



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.

- Deze afgevaardigde moet exact om 20.45 uur aanwezig zijn in de MFA, de Koppelaar.
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:
Brabantse nachten zijn lang
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Categorie 8: Brabantse nachten zijn lang Teamnummer: 

1. “Wa dun boer niej kent da vreêttie nie!” Welke Brabantse lekkernijen worden bedoeld met 
onderstaande beschrijvingen?

1. Gekookt varkensvlees, vaak van de kop of de hamschijf, varkenslever, varkensbloed, een 
krachtige bouillon, blokjes vet spek en boekwijtmeel op smaak gebracht met rommelkruid een 
speciale kruidenmelange. 
Bloedbalkenbrij
2. Roggemeel met karnemelk, honing, bakpoeder, speculaaskruiden en greinsuiker. 
St Jan’s koek
3. Nieuwe aardappeltjes zonder kop en kontje met vetspek; geserveerd met gesmolten boter, 
peper en zout. 
Potjebrajers
4. Kruidkoek met sukade, honing, karnemelk.
Bossche koek
5. Poppetjes van brooddeeg; gebakken door de arme schoenmakersgezinnen van De Langestraat 
ter vervanging van de dure speculaaspoppen. 
Mikkemannen

2. In welke Brabantse plaats staan deze kerktorens? En wat is de naam van deze kerk?

Lambertuskerk
Veghel

Lambertuskerk
Nistelrode

Lambertuskerk
Vorstenbosch

Welke 3 andere Brabantse kerken horen ook in deze rij thuis? Schrijf de naam en de plaats van de 
kerken op.

Lambertuskerk Haren     Lambertuskerk Zijtaart Lambertuskerk Nederwetten

Deze kerken maken deel uit van de Lambertuslijn. Dit is een leylijn in het oosten van Brabant. 
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Categorie 8: Brabantse nachten zijn lang Teamnummer: 

3. Brabantse weetjes, vul de ontbrekende woorden in.

De lekkerste wordt in ons eigen Brabant geproduceerd.
In Oss staat een fabriek die er maar liefst 600.000 per jaar aflevert.

De provincie Brabant is de enige provincie van Nederland zonder eigen .

Sinds heeft de provincie Brabant pas een officiële vlag, deze bestaat uit 
rood en wit gekleurde vlakken.

In de is het Brabants wapen voor het laatst gewijzigd.

Brabant heeft de grootste van Nederland namelijk:    
in Gemert

Brabant is de grootste provincie van Nederland.
is/ zijn namelijk groter 

In 15 ondertekende Brabant de Unie   

Het oudste teken van leven van Noord-Brabant was die gevonden 
werd in de gemeente .

(Unox) rookworst

volkslied

1959 24

14e eeuw

discotheek Time-Out

op een na

Gelderland

van Utrecht.79

een vuistbijl

Mill en Sint Hubert

4. Welk ‘feestje’ bedoelen wij? Hieronder staan afbeeldingen van evenementen. 
Noem de volledige naam en de bijbehorende plaatsnaam.

Festival Mundial
Tilburg

Lakedance
Best

Harmony of Hardcore
Erp

Paaspop
Schijndel

Foodstock festival
Eindhoven

Cross-linx Eindhoven 

Extrema outdoor 2017 
Wanroij

Jazz in Duketown
‘s Hertogenbosch
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Categorie 8: Brabantse nachten zijn lang Teamnummer: 

5. Hieronder vind je de omschrijving van een Brabants wapen. 
Welke gemeente wordt hier bedoeld?

De golvende balk stelt de beek in de gemeentenaam voor. De molenijzers 
zijn ontleend aan het wapen van D. de Rover. De lelie staat symbool voor 
een gemeentenaam.

Laarbeek

De heilige staat als schildhouder in plaats van een plek op het schild zelf.
Het uiteindelijke wapen heeft niet de twee kleine schildjes met daarop 2 
wapens. In plaats daarvan werd er teruggegrepen op het oude wapen uit 
1896 en het wapen van …… kreeg de plaats van het hertogelijk wapen. 

Deurne

Het schild gedekt door een gouden kroon. In goud 3 wassenaars van 
sabel, in zilver een jonge eikenboom van sinopel, in azuur het beeld van 
de ……., houdend in de rechterhand de kromstaf, in de linkerhand een 
sleutel.

Schijndel

Het schild met daarop 3 hoorns van goud hangende aan een snoer van 
keel naast een eikenboom van sinopel,  in een schildhoofd van azuur een 
ster van goud. 

Heeze/Leende

Een gouden schild, met daarop een opvliegende adelaar, een heibloem,  
met  vijf turven in een natuurlijke kleur.  De heraldische kleuren in het 
wapen zijn goud (geel), keel (rood) en zilver. 

Elsendorp

6. Hoe goed ken je de beste plekjes van afgelopen jaar in Brabant? Schrijf bij de afbeelding de 
naam en plaats van het plekje dat wordt bedoeld.

IJssalon Italia, Nuenen

’t Keteltje, Gemonde

HC Den Bosch

Traais Tripeltje Puzzelaer, Terheijden

7. Welke bekende Brabanders bedoelen wij? Geef de voor- en achternaam.

1955 * Schorpioen * Goirle * Julia ’s Tango * Vrouwenvleugel * Playboy   

1970 * Ram * Boekel * Sterren dansen op het ijs * individueel * Goud 

1951 * Maagd * Helmond * Gastheer *  De stofzuiger * 2 

1973 * Maagd * Roosendaal * Las Vegas * Cursus Brabants * Nieuw dier  

1973 * Vis * Boxtel * Blond * Knofje *  Televizier

Liz Snoijink

Yvon Jaspers

Jeroen van 
Koningsbrugge

Leontien Zijlaart van 
Moorsel

Willy van de Kerkhof
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Categorie 8: Brabantse nachten zijn lang Teamnummer: 

8. Sommige Brabanders vertrekken naar het buitenland. Zoek de drie bijbehorende filmpjes en 
beantwoord de volgende vragen. Zet het antwoord achter de vraag.

Een missionaris trekt naar een van de meest corrupte landen ter wereld. 
Hoe heet deze man? Antonio Coolen
In welk land woont hij en hoe lang woont hij daar? In Guatemala-stad - 35 jaar
Wat krijgen de presentatoren als souvenir? een ‘sieraden’doosje
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twee Brabanders wonen in een gebied waar het in de winter zo’n -60 graden kan zijn.
Hoe dik is het ijs op het meer? 1,20 meter 
Wat is het kenteken van de auto waarin ze tijdens de aflevering veel kilometers afleggen?
CXS43 – Nature Tours Yukon
Wie komen ze onderweg tegen? Jos een robuuste buffel die de tijd van zijn leven heeft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op een zonnig eiland waar men de Nederlandse taal spreekt, woont een Brabantse familie. De 
presentatoren gaan met z’n tweeën op pad. 
Waar gaan ze heen? Naar een strandje Westpunt, Playa Lagun met zee schildpadden.
Wie komen ze onderweg tegen? Bert de flamingo die oefent voor het zwanenmeer.
Wat mist de Brabantse familie het meest? Carnaval

9. Veel bedrijven hebben hun (Nederlandse) hoofdkantoor in Brabant.
Noem de naam van de bedrijven? En in welke plaats staat het (Nederlandse) hoofdkantoor?

DAF, Eindhoven

Jumbo, Veghel

Mars Nederland, Veghel

Sligro, Veghel Peijnenburg, Geldrop

Bon Prix Nederland, Tilburg

VDL, Eindhoven

Otto, Tilburg

10. Wat betekenen deze Brabantse woorden? Schrijf de Nederlandse vertaling op. Houdoe!

Akkenaaie bekvechten

Biediefke koolmees

Faant nietsnut

Haoverés lijsterbes

Mokkere knoeien tijdens het eten

Oksterbolleke winterkoninkje

Onterik vuilak

Pront keurig

Schuddekul slappe koffie

Vag luilak

Verrinneweere vernielen

Tèèjlappe spelenderwijs over dun ijs lopen
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Van alles een beetje
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Categorie 9: Van alles een beetje Teamnummer: 

1. Eten uit eigen tuin. Wat is de Nederlandse naam van deze plantjes? Bij hoeveel centimeter 
hoogte dienen ze verpot te worden?

Naam: Rode biet
Verpotten: 3 cm

Naam: Watermeloen
Verpotten: 4 cm

Naam: Radijs
Verpotten: 3 cm

2. Van rups tot vlinder. Welke rups hoort bij welke vlinder? Noem de naam van de vlinder.
Noem ook de grootte van de rups en van de vlinder. 

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 

Rups Grootte rups Vlinder Grootte vlinder Naam vlinder

1 35 mm 2 50-60 mm Atlanta

2 40 mm 4 50-60 mm Dagpauwoog

3 35 mm 1 23-30 mm Citroen vlinder

4 15 mm 3 50-55 mm Boomblauwtje

3. DOEN! gebruikt elk jaar 300 ballen. De inkoopprijs van een bal is 5,35 euro. De ballen worden 
gelijkmatig over het hele jaar gebruikt en dus ook regelmatig besteld. De bestelkosten zijn 20 
euro per bestelling. De voorraadkosten van de ballen zijn 10% van de gemiddelde 
voorraadwaarde. Hoe vaak moet er jaarlijks besteld worden volgens de optimale bestelgrootte 
berekening?

Optimale bestelgrootte volgens de formule van Camp = 
Wortel van: ((2*300*20) / (10% x 5,35)) = 150 stuks.
Dan moet er 2 keer per jaar besteld worden (300/150).
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Categorie 9: Van alles een beetje Teamnummer: 

4. Al het goede komt van boven. Hieronder staan een aantal Nederwettense schoorstenen. 
Welk adres hoort bij deze schoorstenen?

1. Soeterbeekseweg 3B

2. Zandstraat 19

3. Eeuwelsestraat 8

4. Zandstraat 1A

5. Hoekstraat 22

6. Ten hout 5

5. Hieronder staan een aantal bekende routes van populaire sporten. Weet jij de naam van deze 
routes? Het bijbehorende jaartal? En welke sport hierbij hoort?

Wat is de overeenkomst van deze routes?

Naam: Amstel – Gold race

Jaar: 2017

Sport: Wielrennen

Naam: Elfstedentocht

Jaar: 1997

Sport: Schaatsen

Naam: Tour de France 

Jaar: 1996

Sport: Wielrennen

Alle tochten starten in Nederland. (+ alle routes gaan met de klok mee.)
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Categorie 9: Van alles een beetje Teamnummer: 

6. Hoe je het moet gebruiken weet je vaak wel, maar weet je ook de officiële naam van 
onderstaand tuingereedschap?

Onkruidsteker Schrepel HakDistelsteker

7. Hoeveel calorieën verbrand je gemiddeld bij het doen van de onderstaande activiteiten? Geef 
aan hoeveel uur de personen moeten sporten om de calorieën uit de rij met voedingstoffen weer 
te verbanden. 

Piet Poes eet en drinkt: 

38 koppen groentesoep
18 appels
14 glazen rosé

Hij moet c.a. 3 uur 
spinnen. 

Barbara Boek eet en drinkt:

12 raketjes
18 appels
21 glazen bier

Zij moet c.a. 6 uur 
schoolslagzwemmen.

Leo de Luie eet en drinkt: 

1 magnum
1 patatje
3 glazen bier

Hij moet c.a. 2 uur joggen

8. Bijna alle landen ter wereld hebben een slogan die het land beschrijft in een paar treffende 
woorden om zichzelf beter op de kaart te zetten voor toeristen. Hieronder staan 10 landen, zoek 
de Engelstalige slogan van het land en schrijf deze op.

Iran You are invited

Polen Move your imagination

Holland The original cool

El Salvador The 45 Minute Country

Brunei A kingdom of unexpected treasures

Turkije Be our gast

Finland I wish i was in Finland 

Canada Keep exploring

Griekenland All time classic

Chili All are welkom
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Categorie 9: Van alles een beetje Teamnummer: 

9. Wist je dat Nederwetten onderdeel van een kwartetspel is? (Zomerkwartet Nuenense krant)
Beantwoord de onderstaande vragen over dit kwartet.

Bij welke kleur hoort de Hooidonkse watermolen? 

Wat is de bezienswaardigheid van Nederwetten? 

Welk Wettens zomerfestijn wordt vernoemd in het kwartet? 

Welke 3 andere wandelingen horen bij ‘ommetje Soeterbeek’? 

Onder welke categorie behoort MFA de Koppelaar?  

Blauw

Soeterbeek

Touwtrekken over water

Van Gogh wandeling – Nuenen, Broek, Soeterbeek - Roosdoncktocht

Gemeente

10. Uit de oude doos. 
Welk skôn aangekleed vrouwke staat op deze foto? 

En in welk jaar is de foto gemaakt?

Wat is de naam van deze boerderij in 1658?

En wat voor functie had deze boerderij van 1798 tot 1894?

Noem de voor- en achternaam van de omcirkelde personen. 

3 5 4 

1
2

Op welke datum is deze foto 
gemaakt? 

Catharina Coolen 

1911 

Hoeve Ten Hout

Pastorie voor de St. Lambertus Parochie.

1. Piet Sanders

2. Antoon de Louw

3. Meester Jansen 

4. Nolda Klijn Renders

5. Harrie Renders

1 – 6 – 1948 
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Sponsorvragen
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Categorie 10: Sponsorvragen Teamnummer: 

1. Beerens Grondverzet B.V.

Beerens Grondverzet B.V. maakt zich sterk voor professionele, verantwoorde en duurzame 
totaaloplossingen op het gebied van grond- en sloopwerk, bouw en renovatie. Al jaren een 
deskundige en betrouwbare partner voor zowel zakelijke- als particuliere klanten. 

In welk jaar is gebr. Beerens officieel opgericht?

In de begintijd verzorgde gebr. Beerens ook veel loonwerk in de regio, 
in welk jaar is Beerens daar mee gestopt? 

2. Autobedrijf van den Berk

U kunt bij Autobedrijf van den Berk terecht voor alle mogelijke werkzaamheden aan uw 
personenauto en bedrijfsauto. Zo ook voor schadetaxatie en tevens de reparatie ervan. Hiervoor 
werken zij samen met een van de grootste en tevens beste FOCWA erkende schadereparateurs uit 
de regio.  

Maar via welke verzekeringsmaatschappijen kunt u terecht voor schadetaxatie en reparatie bij 
Autobedrijf van den Berk?  En wat zijn de extra’s die autobedrijf van den Berk biedt?

3. Grillbar Slinders

‘We mogen alles eten, maar niet alles weten!’
De beste biefstuk uit de omgeving! Daarvoor moet je bij Grillbar Slinders zijn. Maar ook voor 
andere lekkere gerechten, ben je daar aan het juiste adres. Al 5 jaar is Slinders een bekende naam 
in Nederwetten en omgeving. In het restaurant vinden we diverse banners over de Slinders Sage. 

Weten jullie ook waar de naam ‘Slinders’ vandaan komt? 
Noem 3 punten waarop deze naam gebaseerd is. 

1970

1999

Autobedrijf van den Berk werkt voor alle verzekeringsmaatschappijen.
U krijgt bij autobedrijf van den Berk altijd een gratis vervangende auto (of leenfiets) en u heeft 
geen eigen risico.

1. Het woord ‘verslinden’

2. De vele Lindebomen die in Nederwetten staan

3. Het is een verzonnen familienaam van 1000 jaar geleden.



DOEN! Nederwetten 40

Categorie 10: Sponsorvragen Teamnummer: 

4. Feel Fit Center Nuenen

LACO sportcentrum Nuenen is per 1 januari Feel Fit Center Nuenen geworden. Een nieuwe naam, 
een nieuw concept! De slogan is “Hoe flexibel wil je het hebben?”. Je kunt bij Feel Fit Center je 
abonnement zelf samen stellen. Als gezin kun je gebruik maken van een flinke korting. Je kunt de 
upgrades waar je gebruik van wilt maken zelfs maandelijks aan of uitzetten.

Vader de Vries sluit het abonnement af en gaat Fitnessen met eGym en zet zijn koffie 
abonnementje aan. Moeder de Vries gaat alleen meedoen aan de Spinning op donderdagavond 
en wil haar bidon met Yanga Sportwater vullen. Kleine Milan (6 jaar) zit op zwemles en ze 
brengen Sofie (3 jaar) naar de Kidsclub als Milan aan het zwemmen is. Sofie gaat iedere 
vrijdagochtend met haar moeder Knuffelzwemmen. 

Wat moet familie de Vries in de 2de maand betalen als ze zich gaan inschrijven?

5. Grand Café Taste

Proeven, beleven en genieten! Dat kan bij Grand Café Taste in Geldrop. Naast smaakvolle 
gerechten, bereid met verse, seizoensgebonden producten van de menukaart en het Taste 
verrassingsmenu worden door eigenaren Jeroen en Yolande met regelmaat speciale 
(eet)evenementen georganiseerd om te genieten van verrukkelijke gerechten.

Noem de namen van de vijf voordeligste evenementen met de daarbij behorende prijs p.p.

6. Swinkels Catering Service

Reuzekoekepan, barbecue of heerlijk genieten van een buffet? Bij Swinkels Catering Service kan 
dat! Een bedrijf met een lange historie en een ruime ervaring. 

In welk jaar startten de ouders van Henri Swinkels Catering Service het bedrijf?  

Wat was toentertijd de naam van het bedrijf? 

€ 108,33   (mits ze de upgrades ongewijzigd houden)
De 1e in de groep die instapt, betaalt € 27,50 instapgeld en betaald het basisabonnement. Dat 
geldt niet voor de rest van het gezin, die betalen alleen de upgrades.

1. Wintersfeer Brunch  € 17,50

2. Mosselavond  € 17,95

3. Paasbrunch  € 19,50

4. Gekke donderdag  € 23,95

5. Vaderdag/Moederdag menu      3 gangen - € 24,50      4 gangen – € 29,50

1985

Hay Ton´s Party Service
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Categorie 10: Sponsorvragen Teamnummer: 

7. ONS Installatiebedrijf

ONS Installatiebedrijf is een jong en dynamisch bedrijf met jarenlange ervaring in de 
installatiebranche, voor zowel particulier als utiliteitsbouw. 

Op welke datum is O.N.S. installatiebedrijf opgericht? 

Naast jarenlange ervaring  in o.a. Cv-installaties en onderhoud, sanitair en dakbedekking kunt u 
bij O.N.S. ook terecht voor moderne airco-installaties. 

Van welke 2 topmerken levert  en installeert O.N.S. installatiebedrijf  voornamelijk airco's?

8. Bunthof Bouwservice

Naast de kerntaken van verbouw, onderhoud en specialisme in (woning) aanpassingen voor 
ouderen en gehandicapten heeft Bunthof Bouwservice nog nevenactiviteiten. 

Wat is de naam van deze onderneming en wat is de slogan hiervan?

9. Handelsonderneming Ad Manders

Het display van Handelsonderneming Ad Manders staat regelmatig aan de Hoekstraat te pronken. 
Deze hangt vol met handige hulpmiddelen voor in en rondom het huis. Heb je deze al eens goed 
bekeken? Deze komen altijd van pas!

Met welk speciaal hulpmiddel zet je een zeil vast, welke niet voorzien is van ringen? Noem de 
naam waaronder Ad Manders deze verkoopt?

10. Brasserie/Café De Kruik

Zijn er inwoners uit Nederwetten die nog nooit bij brasserie De Kruik binnen zijn geweest? 
Grijp vanavond dan je kans! Tussen 21.00 en 22.00 uur is er 1 persoon van je team van harte 
welkom en krijg je een speciale opdracht. Deze opdracht duurt een paar minuten. Na deze 
opdracht vul je hieronder het antwoord in

7 februari 2011

General en LG

Naam: Pure Air 

Slogan: Laat uw huis opgelucht adem halen.

Naam:  Zuid Afrikaanse paprikasoep

- Gele, rode, groene paprika - Groentebouillon
- Water - Spaanse peper
- Room - Kurkuma
- Gembersiroop - Gefermenteerde melk

Kwikclips
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Wij willen alle deelnemers en 
sponsors van de Wèttegij’t?! 
Quiz 2017 hartelijk danken!

Vergeet niet om het korte evaluatie formulier, op de volgende pagina,
in te vullen!

We zien jullie graag terug tijdens de prijsuitreiking op 8 april 2017.
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!

Vergeet niet onze nieuwe Facebook pagina te volgen, zodat je altijd op 
de hoogte bent van de laatste nieuwtjes!

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

xxx xxx
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Je kan extra punten verdienen door dit evaluatie formulier serieus en volledig in te vullen. 
Wij zijn namelijk erg benieuwd naar jullie ervaringen en bevindingen om de volgende 
Wèttegij’t?! Quiz nog beter te kunnen maken. 

Team:
Uit hoeveel personen bestaat je team? 

Was dit aantal personen voldoende?

Hoeveel apparaten met internetverbinding heb je gebruikt?

Zou je de volgende keer weer mee doen?

Hoe vaak mag de Wèttegij’t?! Quiz plaatsvinden?

Quiz in het algemeen:
Geef een rapportcijfer voor de Wèttegij’t?! Quiz in het algemeen?
(1 = laag, 10 = hoog)

Wat zou je veranderen aan de quiz?

Heb je verder nog opmerkingen, tips of ideeën?

Bedankt voor jullie reacties. Kleine moeite, groot plezier! 

Teamnummer: 




