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Voorwoord 

Beste Deelnemers, 
 
Leuk dat jullie meedoen aan de tweede editie van Gôolse Dorpsquiz. 
Na het enthousiasme van vorig jaar hebben wij als organisatie ons best 
gedaan om ook dit jaar een leuke en uitdagende dorpsquiz neer te zetten. 
 
We hopen dat dit tweede vragenboek jullie ruim dan voldoende spanning 
en plezier op gaat leveren in een gezellig samenzijn met jullie team. 
We zijn er van overtuigd dat we jullie door de diversiteit aan onderwerpen, 
opdrachten, puzzels en vraagstukken optimaal uitdagen.  
 
Na het inleveren op 24 november is de Gôolse Dorpsquiz nog niet voorbij, 
want op 22 december gaan we verder met het optimale vragen van jullie 
kennis. Ook dan zal er voor jullie team nog een en ander te doen zijn. We 
gaan nog niets verklappen, maar je zult véél actiever worden betrokken 
dan je nu nog kunt bevroeden. Kom dus met zo veel mogelijk mensen van 
jullie team naar de feestavond van Gelden vûr Helden om de kansen te 
vergroten. 
 
 
Wij wensen jullie een geweldig gezellige, leerzame en uitdagende avond, 
maar zeker ook veel succes met het beantwoorden van alle vragen. 
 
De organisatie van de  
Gôolse Dorpsquiz
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Lees vooral ook de tips op pagina 3 aandachtig door.



Van d'n burgemister 

100 vragen… Meer dan 80 teams.. 800 bezoekers. 
 
De eerste editie van de Gôolse Dorpsquiz was vorig jaar een feit. Cijfers 
die klinken als een klok en die ieders verwachtingen ruimschoots hebben 
overtroffen. 
 
Vriendinnenclub Red Puddle mocht zich de eerste winnaar noemen. Een 
ding was zeker: dit smaakte naar meer! 
 
Na het overdonderende succes van de eerste editie heb ik me laten 
verzekeren dat de tweede Gôolse Dorpsquiz nog leuker wordt.   
 
Nu is het dan zover: jullie gaan als teams zo meteen het kennisgevecht 
met elkaar aan. Op allerlei manieren komt ons dorp aan bod in de 
vragen en opdrachten die hierna volgen. Voor de inwoners uit Goirle, 
door inwoners uit Goirle. Gôolse kennis 
en samenwerking zijn de twee ingrediënten voor succes, maar ook de 
klok tikt stilletjes door… 
 
De komende uren wens ik u wijsheid, kennis en doorzettingsvermogen 
toe in uw zoektocht naar de juiste antwoorden. Wij zien elkaar in ieder 
geval zeker tijdens de finaleavond op 22 december, ook dit jaar weer 
tijdens de feestavond van Gelden vûr Helden. 
 
Veel succes! 
 
Mark van Stappershoef 
Burgemeester gemeente Goirle. 
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LET OP ! 

1. Er zijn geen regels verbonden aan de samenstelling van jullie team. 
 
2. Je mag tijdens de Gôolse Dorpsquiz gebruikmaken van alle hulpmiddelen die je kunt 
     bedenken. GSM's, laptops, rekenmachines, Opa, Oma, de Enkhuizer Almanak, 
     tijdschriften, navigatiesystemen enzovoort enzovoort enzovoort. 
 
3. De antwoorden op de vragen moeten duidelijk in het antwoordenboek worden          
    geschreven. Niet of slecht leesbare antwoorden krijgen géén punten. 
 
4. Bekijk het HELE vragenboek vooraf goed, zodat je geen opdrachten of vragen 
    mist die je op een bepaalt tijdstip ergens moet gaan doen. 
 
5. Het antwoordenboek dient zaterdag 24 november uiterlijk 23:30 uur te zijn inge- 
    leverd bij 't Kelderke. Na 23:30 uur worden geen quizboekjes meer aangenomen. 
    Leg alle pagina's weer op volgorde zoals je het van ons hebt ontvangen en niet het 
    aan elkaar. Doe het boekje in het tasje waarin je het hebt ontvangen en lever het 
    dan in. 
 
6. We hebben 12 categorieën aan vragen waar per (sub)vraag 1 punt is te verdienen. 
    Bij de opdrachten worden de te behalen punten apart aangegeven. De laatste, wel- 
    licht beslissende, punten zijn op de finaleavond van 22 december 2018 te ver- 
    dienen. 
 
7. Nieuw is de Jokercategorie. Geef voor op je boekje aan voor welke categorie je je 
    Joker in zet. De punten voor de Jokercategorie tellen dubbel. 
    Je kunt de Joker NIET inzetten op categorie 1 en 4. 
 
8. Wanneer je ons iets toe moet sturen per app kan dan naar: 06 - . 
    VERGEET NIET JE TEAMNUMMER ER BIJ TE VERMELDEN. 
 
9  Als je een teamfoto maakt, deze deelt op Facebook op 24 november met 
    #GôolseDorpsquiz #GDQ2018 en #[teamnaam], kun je een bonuspunt verdienen. 
    Dat is wel een heel makkelijke manier  om aan de eerste punten te komen!  
 
10. De algemene voorwaarden gelden tijdens de Quizavond en wij gaan er 
      van uit dat alle teams hiervan op de hoogte zijn. Ze zijn te vinden op onze website: 
      www.http://goolsedorpsquiz.nl/reglement/
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Sponsors 

De organisatie van de Gôolse Dorpsquiz dankt onze sponsors die ons 
hebben gesteund om deze tweede Gôolse Dorpsquiz mogelijk te maken. 

blz 4



1. Lekker bezig zijn 
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Uit de evaluatie bleek dat jullie voor de Gôolse Dorpsquiz van 2018 graag wat meer 
doe-opdrachten zouden krijgen. Daar hebben wij dan ook goed naar geluisterd en 
hebben twee doe-opdrachten voor jullie. 

 1. Brei een lekker warme sjaal 
     van minimaal 15 cm breed en 
     met minimaal 3 verschillende 
     kleuren. De kleuren moeten 
     om- en om verwerkt worden in 
     de sjaal. 
     Lever de sjaal samen met het 
     antwoordenboek in. 

2. Download het spel 1010 op een gsm 
    en ga het spel spelen. Probeer zo 
    veel mogelijk punten te scoren met 
    dit spel. Maak op tijd een screenshot 
    en app dit vóór 23:30 aan ons, onder 
    vermelding van je teamnummer. 
    Voor de top 30 score zijn er punten  
    te verdienen. 



2. Culinair 
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 Lekker, we eten vanavond ‘auto-onderdelen’ !
Je hebt een nieuwe ruitenwisserschakelaar nodig voor je auto;  geen probleem je 
dealer klopt het in de PC en het onderdelennummer komt op zijn of haar scherm te 
staan, zodat deze voor je besteld kan worden. 
Maar, nu ga je een avondje heftig Quizzen en je wilt iets lekkers bestellen bij je  
dealer, kan dat? 
Ja, want er is één automerk dat officieel iets lekkers verkoopt. 

 3a. Over welke lekkernij hebben we het hier? 
 3b. Van welk automerk is de lekkernij? 
 3c. Wat is het onderdelennummer, zodat je het kunt bestellen?

Kuukske d'r bij? We zijn in een gulle bui, en daarom 
hebben wij voor lekkere koekjes  
gezorgd voor tijden het quizzen.

4. In elk genummerd zakje zit een stuk van koekje. Schrijf bij de 
    nummers 1 tot en met 10 van het antwoordenboek de naam van 
    het koekje dat je denkt te herkennen. (TIP: combineer met vraag 9) 
    



2. Culinair 
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De Michelingids vermeldt de toprestaurants van 
Nederland, dus daar wilden we meer van weten. 
We hebben een menuutje samengesteld en een lekker 
flesje wijn uitgekozen. 
Jullie krijgen de straatnaam van het restaurant én de 
naam van een gerecht of de fles wijn.

Amuse:           Oudezijds Voorburgwal : Umami Fines de Claire 
Voorgerecht:   Panoramaweg: Kreeft 
Hoofdgerecht: Valkenswaardseweg: Black Angus entrecote 
Nagerecht:      Hoogstraat: Sabayon Muskaatwijn & Sorbetijs 
Fles wijn:        Spinhuisplein: 2015 Domaine Karel de Graaf, Meursault  ‘Les 
                                               Narvaux’ Chardonnay 

5a. Aan jullie de vraag in welke restaurants 
      waren we? 
5b. Wat moesten we afrekenen voor 2 per- 
       sonen (we hebben in totaal 1 flesje wijn 
       gedronken)?

6. Dat vegetariërs geen vlees of vis eten, dat weten de meesten van 
    ons wel, toch? Geef in onderstaande tabel aan wat deze overtuig- 
    de eters, wel of niet eten. Wel geef je aan met een V en niet geef je  
      aan met een X (in het antwoordenboek !)



2. Culinair 
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Ja, ja we weten het echt wel hoor! Maar af en toe een vette hap of een andere soort 
fastfood kunnen we niet laten. Het is zelfs zo erg dat we jullie alleen maar wat 
restanten van fastfood kunnen laten zien.

7. Welke fastfood 
   gerechten herken 
   jij en van welke 
   fastfood keten 
   zijn ze?

Van enkele internationale Chefs hebben wij een receptenboekje achterover gedrukt.
8. Van welke gerechten staan hier de hoofdingrediënten 
    opgeschreven?



2. Culinair
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Gezellig een kopje thee drinken. Maar herkennen 
we de verschillende smaken?
9. We hebben 10 soorten thee voor jul-  
    lie geselecteerd. Zet een paar potjes 
    thee en vertel ons welke soorten jul-  
    lie hebben geproefd.

We zijn op zoek naar een plant uit de duizendknoopfamilie, die meer dan 5000 jaar 
werd beschouwd als geneesmiddel en die pas sinds de achttiende eeuw een plaats 
had veroverd in de culinaire wereld. Het heeft grote, driehoekige bladeren met vlezige 
bladstelen en kleine, groen-witte bloemen die groeien in groep.
10. Wat is de naam van deze groente, die in de Verenigde Staten 
      sinds 1947 wordt beschouwd als een fruitsoort?
U kent ongetwijfeld dat heerlijke dessert dat gemaakt kan 
worden op basis van het volgende recept: 
Meng de mascarpone, de eidooier, de melk en de Amaretto. 
Klop de slagroom op. Doe de slagroom bij het 
mascarponemengsel. Voeg de mix toe en meng goed. Haal 
de lange vingers door de koffie. 

Leg de lange vingers in de dessertcups. Breng daarop een laagje mengsel aan. Maak 
eventueel nog een laagje lange vingers en nog een laagje mengsel. Werk af met wat 
cacaopoeder. Laat het geheel minstens 1 uur opstijven in de koelkast.
11. Welk dessert staat er in je koelkast, als je dit gedaan hebt?  



2. Culinair 
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Wenen is tot op vandaag de koffiehoofdstad 
van Europa. In Weense cafés waren 
vroeger zoveel soorten en kleuren van koffie 
dat de gasten op creatieve wijze kenbaar 
maakten welke koffiekleur ze wilden. Zo 
vergeleek men de gewenste koffiekleur met 
de kleur van het monniksgewaad van een 
bepaalde kloosterorde. Franziskaner-koffie 
hoor je vandaag de dag niet meer, maar de 
naam voor een donkerder koffie vind je nog 
steeds op de menukaarten, in het Italiaans 
dan. 

12. Aan welke kloosterorde, welke een afsplitsing is van de orde 
      van de Franciscanen, dankt deze koffie haar naam? 



3. Sport 
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1 Juli 1996, héél Goirle loopt uit want de Tour de France komt door het dorp. We 
kennen de jaarlijks terugkerende beelden van de renners die nat van het zweet 
kilometer na kilometer afleggen. Nat werden ze zeker die dag in Goirle en de toe- 
schouwers ook, maar héél Goirle genoot. 
Op de Tilburgseweg was na 31 wedstrijdkilometers de eerste tussensprint voor het 
puntenklassement. 

13 a. Wat was de geplande tijd dat de renners door Goirle zouden 
         komen? 
13 b. Welke renner kwam in de Groene trui door Goirle? 
13 c. Welke renners kwamen er als eerste, tweede en derde over de 
         streep op de Tilburgseweg bij de tussensprint voor het 
         puntenklassement?



3. Sport 
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De belangrijkste voetbalprijs die er voor Europese clubs is te winnen is de 
Champions League

 15. Deze inmiddels oude man is stinkend rijk gewor- 
       den van de sport. Hoewel hij zichzelf tot twee 
       keer toe heeft ingeschreven om zelf mee te 
       kunnen doen, heeft hij echter nooit aan een wed- 
       strijd in deze sport deelgenomen. 
 15a.  Over welke sport hebben we het hier? 
 15b.  Wie is deze persoon?

16. Bekende sporters krijgen vaak een bijnaam. Hieronder 
      staan vijf afbeeldingen van bijnamen. Welke sporter 
      die de bijnaam als eerste kreeg, hoort hier bij? (dus de 
      naam van de sporter, niet de bijnaam) 

14. Hieronder staan een vijftal jaartallen. Vul in 
      het antwoordenboek het ontbrekende 
      jaartal in. 
      2000 / ...... / 2008 / 2013 / 2014 / 2016



3. Sport 
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17. Hieronder afbeeldingen van niet gangbare sporten. 
      Schrijf van alle sporten de Engelse benaming in het 
      antwoordenboek. 

Voetbalclubs pronken maar wat graag met sterren op hun borst. Sterren zijn te 
verdienen met landskampioenschappen.

18. Hoeveel landskampioenschappen hebben deze 4 clubs in 
      totaal (dus bij elkaar opgeteld) minimaal nodig gehad om tot de 
      onderstaande verzameling sterren te komen? 



3. Sport 
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In de vorige eeuw is er in Goirle een motorcross- 
vereniging geweest met de naam” MC de Valk”. De ver- 
eniging had zelfs een eigen wedstrijdparcours. Op het 
parcours bij de Regte Heide hebben vele Goirlenaren 
mogen genieten van de vrijheid en de snelheid, meestal 
met hun eigen gebouwde 50cc crossmotors. 

19. De voorzitter van de club was een fanatieke en 
      gedreven man als het over de motorsport ging. 
      Wat was zijn naam? 

20. Wat is bij mannen 800 gram wat bij vrouwen maar 600 gram is? 
      Ook is 'het' bij mannen 0.4 tot 0.5 meter langer. 

21a. Waarom kwam deze pianist en      
        (sport)wereldkampioen en 4-voudig 
        Nederlands kampioen 3 uur te laat 
        aan op een toernooi in Nederland? 
21b. Wat was de titel van het carnavals- 
         liedje dat hij ooit maakte?

We zijn op zoek naar een sport én een provincie die in 
deze sport naamgever is aan een techniek binnen deze 
sport. Zwaartekracht is de enige wijze die de voortbe- 
weging kan starten en in gang kan houden. De manier 
waarop je kunt winnen, is op punten en op afstand. De jury 
heeft per persoon 20 punten te verdelen.  
Vallen kost je 7 punten aftrek en het niet toepassen van de 
techniek die naar deze provincie is vernoemd, kost je 2 
punten aftrek.

22a. Over welke sport hebben we het hier? 
22b. Wat is de naam van de provincie die naamgever is van de 
techniek          die je 2 punten kan kosten, als je deze niet toepast?



4. Geheime vraag 
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Eén van jullie teamleden moet tussen 21.00 en 21:30 aanwezig 
zijn op een locatie in Goirle. Waar, dat mag je zelf uitpuzzelen door 
middel van onderstaande puzzel en de aanwijzingen daarbij.

Verdere instructies volgen ter plaatse.



4. Geheime vraag
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1. Volgens een oud gezegde leiden alle wegen tot een hoofdstad, welke? 
2. Voor wat is Phasmaphobia de vrees? 
3. Wat is de naam van de munt die in Polen wordt gebruikt? 
4. Als u zich op alle planeten in ons zonnesysteem kon bevinden, welke zou de 
    heetste zijn? 
5. Wat is de gemeenschappelijke achternaam in Engeland en de VS? 
6. Wat was het eerste Europese land dat bankbiljetten gebruikte? 
7. Welke kleur had Coca-Cola oorspronkelijk? 
8. Van welke steen werd Taj Mahal gebouwd? 
9. Wie is de grootste voertuigfabrikant in Frankrijk? 
10. Welk automerk is genoemd naar het Latijnse woord dat betekent “ik hoor”? 
11. Wat is de grootste zoekmachine op internet? 
12. Welke kleur komt in vlaggen over de hele wereld het meeste voor? 
13. Wat is de nationale dans van Spanje? 
14. Welke alcoholische drank is heel bekend in Rusland? 
15. Welke munteenheid gebruikt men in Engeland? 
16. Welk land heeft de grootste Christelijke populatie? 
17. Met wie was Olave St. Clair Soames getrouwd? 

Één van de antwoorden is de link naar de locatie waar we samen met jullie een 
opdracht willen uitvoeren. Voor velen is muziek een moment van rust, geluk en 
plezier en de meesten kunnen er opgewekt van raken. Luisteren naar wat de 
teksten je te vertellen hebben, lekker wegdromen of beelden waarnemen en een 
plaatsje geven in je eigen gedachten. 
De link naar het antwoord is een luitenant-generaal en een schrijver die samen 
met zijn vrouw en zus een vereniging heeft opgericht. Nu jullie allemaal aan het 
Googelen zijn gegaan, met misschien wel een biertje in de hand om rustig het 
antwoord te zoeken, moet je weten dat wij jullie naar de locatie willen navigeren, 
waar de vrijwilligers van deze vereniging in hun vrije tijd gezamenlijk een biertje 
drinken. 
Nu jullie weten waar dit souterrain is, vraag je degene die het meeste van muziek 
weet om tijdig aanwezig te zijn op locatie. 
 
Let op! Het 'spel' wordt op locatie gespeeld tussen 21:00 en 21:30 uur! 
 
23. Het antwoord of de oplossing geef je in het antwoordenboek 
      



5. Muziek
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24. Herkennen jullie alle muziekinstrumenten die we op 
      Youtube hebben geplaatst? Scan de QR-code en check Youtube. 
      Schrijf de naam van de instrumenten in het antwoordenboek. 
      

Goirle kent al weer een aantal jaren het 
muziekfenomeen Johnny Purple. 
Het 'typetje' Johnny Purple is ontstaan uit 
een tonpraatact van Bart Melis. 

25a. In 2007 maakte Bart Melis zijn debuut in de ton bij CV De Luxe 
        Bène. Als welk typetje debuteerde Bart? 
25b. In welk jaar verscheen Johnny Purple voor het eerst in de ton?

26. Welke band heeft Elvis 
      Presley met Noord Brabant ?



5. Muziek
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27a. Vul de ontbrekende songtekst aan in het antwoordenboek 
         Komt  ...... hier 
         .......... U het lied van .....    
         .....  een toffe........ 
          ...... was nog nooit ...... 
27b.  Van welke band was dit lied? (alleen de volledige naam is juist) 
27c.  Op welke LP verscheen dit lied?

28. Uit welk nummer komen onderstaande (vrij in het Nederlands 
      vertaald) fragmenten? Van welke band of artiest is het nummer? 

28a. Als je het wilt weten waarom er 
        liefde bestaat die niet kan liegen 
        Liefde is sterk, Het geeft alleen 
        om vreugdevol geven 
        Als we het proberen zullen we 
        zien, in deze zegening 
        Kunnen we geen angst of 
        bangigheid voelen 
        We houden op met bestaan 
        en beginnen met leven 

28b. Ze regeert tot het eind van de tijd. 
        Ze geeft en ze neemt. 
        Ze regeert tot het eind van de tijd. 
        Ze gaat haar eigen weg. 

28c. Ren snel door rivieren 
        Ren snel door het licht 
        Voel het breken en branden 
        Totdat alles in elkaar botst 
        Brandt een lucifer, houdt het vuur hoog  
        Laat het uitstralen in de lucht

28e. Oh waarom kan ik geen gewoon meisje zijn 
        Brood en kaas als ontbijt elke dag 
        Mijn kookkunsten laten zien, omdat 
        ik hou van m'n ovenwant 
        Laat me iets afstoffen! Ik word gek! 
        Nooit lui, Oh het leven is mooi 

28d. De wilde honden huilen in de nacht 
        Als ze rusteloos worden verlangend 
        Naar wat eenzaam gezelschap 
        Ik weet dat ik moet doen wat goed is 
        Zo zeker als de Kilimanjaro 
        boven de Serengetti uit stijgt 



5. Muziek
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Muzikanten en acteurs, allemaal hebben 
we een idool of anders toch een idool 
gehad. 
Dan zijn er altijd nog muziekkanten of 
acteurs die denken over beide talenten te 
beschikken. Zo kunnen jullie er nu waar- 
schijnlijk zo een paar opnoemen.  
Misschien even oefenen met elkaar? 
Ga even achterover hangen met zijn allen 
en kijk eens of het lukt! En wie weet zit er 
het juiste antwoord al tussen. 

Wij zijn op zoek naar een beroemde acteur die ooit ook een zang- 
carrière heeft gehad. 
29a. Welke acteur bedoelen wij? 
29b. Wat was de titel van de CD? 
        In het boekje bij de CD heeft de acteur geschreven waarom hij 
        het nummer zingt. 
        Jullie krijgen enkele hints van ons: 
        1 “A random note, from me to myself” 
        2 “ A toe-tapper from my-boppin’ days” 
        3 “well I’m crazy ain’t you heard”  

Een artiest met als voornaam George, heeft in de geschiedenis van de Nederlandse 
Top 40 twee hitnoteringen uit zijn discografie mogen beleven, [waarvan 1 Alarmschijf]. 
In één van die hits wordt een oude Engelstalige uitdrukking gebruikt.  

30a. Over welke George hebben we het hier? 
30b. In welk boek wordt deze uitdrukking voor het eerst benoemd? 



5. Muziek
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Elke Soera van de Koran (op 1 na) wordt vooraf gegaan 
door een kreet in het Arabisch. 
31a. Welke band heeft naar deze kreet gere- 
         fereerd in een van hun grootste hits? 
31b. Wat is die kreet volgens de songtekst? 

32. Volg de link naar Youtube . Welke 6 artiesten met 
      welke bijbehorende titelnaam hoor je? 

De voornaamste oorzaak van alle vertragingen was het weer. De vliegers hadden een 
soort lijflied dat de omstandigheden van deze High Flight vluchten goed weergaf.

33. Wat is de titel van dit lied en welke band speelde het nummer?

Eind 1969 werden de nieuwste vliegtuigen 
voor de Koninklijke Luchtmacht vanuit de USA 
naar Nederland gevlogen. Gezien de grote 
afstand voor dit soort toestellen moesten er 4 
tussenstops gemaakt worden om te tanken. 
Gedacht werd dat een vlucht zo’n 3 vliegdagen 
zou duren, dit liep echter FLINK uit tot een 
gemiddelde duur van iets meer dan 8 dagen.



6. Puzzelen & uitzoeken
blz 21

Wat is dat voor een vreemd getal zeg? 
Stap 1: Schrijf een willekeurig getal van vier cijfers op die niet allemaal gelijk zijn. 
             Noem dat getal bijvoorbeeld Y, en ga dan naar stap 2. 
Stap 2: Zet de cijfers van Y van groot naar klein en ga dan naar stap 3. 
Stap 3: Zet de cijfers van Y van klein naar groot en ga dan naar stap 4. 
Stap 4: Neem de uitkomst van stap 3 en trek dat af van het getal uit stap 2 en ga 
            naar stap 5. 
Stap 5: Noem het getal dat hier uitkomt nu Y, en ga naar stap 2. 
Blijf dit doen tot het moment dat het getal Y niet meer verandert.

34a. Op welk getal van vier cijfers ben je nu uitgekomen? 
34b. Naar wie is dit getal vernoemd? 

35. Ontcijfer de code die door onze  
      marconist op Youtube is gezet. 
      (10 punten!)

36. Los de berekening die hiernaast 
      staat even voor ons op aub. 

Kunnen jullie achterhalen wanneer Karin jarig is? 
Ze verklapt 10 data op welke dag haar verjaardag zou kunnen zijn, eentje is juist. 
15 mei            16 mei            19 mei 
17 juni            18 juni        
14 juli             16 juli 
14 augustus   15 augustus   17 augustus 
Karin verklapt aan Peter in welke maand ze jarig is, en aan Jos op welke dag haar 
verjaardag is. 
 
Peter: "Ik weet niet wanneer het Karin's verjaardag is, maar ik weet dat Jos het ook niet 
            weet" 
Jos:    "eerst wist ik niet wanneer het Karin's verjaardag is, maar nu weet ik het wel" 
Peter  "Nu weet ik ook wanneer Karin's verjaardag is"
37. Op welke datum is Karin jarig?  



6. Puzzelen & uitzoeken
blz 22

We hebben deze kast gekocht maar we twijfelen of het allemaal wel in de auto 
geladen kan worden

39a. Uit hoeveel paketten bestaat deze 
        kast?  
39b. Als we de kast vanuit de winkel in 
        Goirle laten bezorgen, wat zijn dan 
        de bezorgkosten? 

 38. Los deze woord- 
       zoeker op 
 



6. Puzzelen & uitzoeken
blz 23

Ons Bankven kennen we natuurlijk allemaal. Prachtig en sereen, maar wat is er te zien 
op de eilandjes? Alleen als je op Bankven kunt schaatsen of na deze snikhete zomer 
kon je, na het droogvallen van het ven, door naar de eilandjes lopen en erachter komen. 

Maar nu staat (daar gaan we nu van uit) het Bankven 
weer vol met water en toch wil je naar een eilandje. 
Jullie team heeft de beschikking over een aantal 
drijflichamen planken en touwen. 
Je snapt het al, jullie gaan een vlot bouwen, 
maar………….. kunnen we er allemaal wel op? 
Je hebt 8 rechthoekige holle drijflichamen die elk 15 kg 

wegen en een volume hebben van 216 liter. Het hout en de touwen wegen in totaal 
200 kilogram. Het uitgangspunt is dat het Bankven voldoende diep is en je gebruikt alle 
drijflichamen, hout en touwen voor het vlot.

40a. Wat is het maximale gewicht dat deze constructie dan 
        kan dragen? 
40b. We willen niet te nat worden, dus moet het vlot 12.5% 
        boven het wateroppervlak uit blijven steken. Wat is 
        dan het maximale gewicht dat we op het vlot mogen 
        plaatsen?

41. We kennen ze allemaal wel, een sprookje! 
      Hoe goed heb je geluisterd of wat heb je onthouden tijdens het 
      (voor)lezen? Zet de juiste letters onder de slechteriken.  



6. Puzzelen & uitzoeken
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42. Geef van iedere Amerikaanse vlag de datum dat deze werd 
      geïntroduceerd en de naam van degene die toen President van de 
      V.S. was of is.

Vlag 1.                                        Vlag 2.                                         Vlag 3.

Vlag 4.                                        Vlag 5.

43. Wie herkennen jullie 
      in deze negatieven?



7. Goirle
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44. Wie kreeg je in de jaren 70 aan de telefoon als je 
      dit nummer draaide: 04247-2151? 

Ook wij hebben in Gôol dit jaar gemeenteverkiezingen gehad. Om ons Goirlenaren 
naar de stembus te krijgen, is er iemand op het idee gekomen om met graffiti allerlei 
teksten op de openbare weg te spuiten op het Kloosterplein en bij het Cultureel Cen- 
trum Jan van Besouw.  
Deze teksten hebben er lang gestaan, wie weet staan ze er nog! Trek je jas aan en 
ga op zoek....

45. Welke teksten stonden daar? 

Gôol heeft ooit drie kerken gehad, in één daarvan, de 
St. Jan, kun je gewoon nog kerkdiensten bijwonen. 
Dan is er de Mariaboodschap nog, daar wordt nu een 
poging gedaan om er appartementen van te maken. 
Dan is er de Heilige Geest ook nog geweest, daar 
waar nu het Koningsschild staat. 
Ter gelegenheid van de sluiting van de Heilige Geest 
is er een boekje uitgekomen ”vruchten van de Geest” 
met liedjes, pentekeningen en gedichten.  

46. Wie heeft het onderstaande gedicht geschreven? 
Een schamele schare 
goedgelovige Goirlenare, 
bidt vertwijfeld en telkens weer 
éénzelfde litanie tot hunnen heer: 
 
D’n Geest heej ’t begeven, 
komt d’n Boodschap nog wel aon? 
Zal onze ouwe Gôôlse Jan 
d’n tijd des tands nog wel deurstaon? 
 
D’n heer aanhoorde deze beden 
en sprak tot engel Michaël: 
met twee of drie ben ik tevreden, 
GÔÔl zal blèven, dè wel ! 



7. Goirle
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 Hoe schrèèfde dè?

 C D E F G H 
      Welke letter is de 
tweede letter links van 
de letter 
       

47. Geef in het antwoordenboek in de 1e kolom het juiste Goirlese 
      dialectwoord en in de 2e kolom de vertaling in het Nederlands 

48. Wat was de naam 
      van de straat, in de 
      tijd van deze kaart, 
      welke met een  
      zwarte lijn in de 
      kaart is ingetekend?  
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49. Welke persoon    
      is de link tussen 
      deze 3 afbeel-      
      dingen? 

50. Op zoek naar vragen voor jullie, hebben we de dashcam 
      aangezet. Je kunt het filmpje bekijken op Youtube. Hoeveel 
      kilometer hebben we gereden? 
      Het filmpje staat 
      hier: 
   



7. Goirle
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Gôôl, klein dörpke in ons Brabant 
iedre meter gaafde prèès ! 
 
Huizen, straoten, en wè onplaant 
is wè bleeft : Kultuur in’t grèès. 
 
‘k Heb m’n dörpke hôôg gehaauwe, 
en geschreeve wè dè’k kon. 
 
‘t Heej nie geholpe, niks wordt behaauwe 
De nuuwe kwaam en overwon ! 
 
Mar de herinring zal nog blèève in prenten 
die ik heb bewaord van Gôôl, waor’k ins 
begin te lèève nog dur gin nuuwighei 
bezwaord ! 
 
JoHannes. 

Dit gedicht is geschreven voor een 
gebeurtenis in Goirle onder pseudoniem 
JoHannes.  
51. Voor welk evenement is dit  
      gedicht geschreven?

52. Welke twee straatnamen horen 
      er niet in het lijstje te staan? 
      Waarom niet?

Spinnerijstraat - Klein Kraaivenstraat - 
Nieuwe Rielseweg - Oude Maasje - 
Kerkstraat - Schets van Grobbendoncklaan 
- Irenestraat - Oude Kerkstraat.

53. De Sint Jan, zoals we de kerk 
      nu kennen, kwam gereed in 
      1899. 
      Wat was de aanneemsom (in 
      Guldens) waarvoor de aan- 
      nemer de kerk zou bouwen?



8. Algemeen
blz 29

Uit het dagboek van Maaike: 
 
Als we op zondagochtend vroeg opstaan, is het al 24 graden Celcius. Ik stel aan mijn 
man voor om even snel iets te eten en er dan lekker op uit te gaan. 
Ik zet de oven op 1200 Watt voor lekkere worstenbroodjes en ik maak nog een 
sandwich voor onderweg. 
Mijn man stelt een lekker tochtje naar de Veluwe voor, maar ik zeg ‘dan laten we de 
diesel thuis, en huren bij Hertz een Tesla. Zo’n oliestoker in en om zo’n mooi natuur- 
gebied is niet meer van deze tijd’. 
Tot mijn verrassing stemt hij nog in ook. Hij trekt zijn colbert aan, pakt een zakje hopjes 
en zegt ‘kom op schat we gaan er op uit’. 
 
Genietend van de rit zet hij vanuit zijn Spotifyaccount muziek op van Hans Dulfer,…. 
Grrrrr ik haat muziek van een saxofoon, wat een sadist om dit nu te doen. Hij heeft 
geluk dat ik hem niet lynch. Dan kijkt hij me lief aan en zegt ….’ik plaag je maar, kom 
we gaan ergens lekker lunchen en dan naar huis via de binnenwegen’. Mijn lekkerste 
gerecht was een Pêche Melba en voor mijn man biefstukreepjes met een gepoft bintje. 
We hebben een leuke dag gehad. 

54a. Maaike gebruikt in haar dagboekje 
        namen en woorden die naar personen 
        verwijzen. Hoe worden deze verwijzing- 
        en genoemd? 
54b. Naar welke personen is er in de tekst 
        verwezen? 
54c. Wat is de som van hun geboortejaren? 

Bij ernstige ongevallen of andere medische nood is het soms nodig dat het ambulance- 
personeel hulp krijgt van trauma-artsen. De meldkamer roept dan de hulp in van een 
traumahelikoper. Deze worden met een code(getal) opgeroepen.
55a. Welke 7 nummers ontbreken op de plaats van de ???  
55b. Wat zijn de standplaatsen van deze toestellen?
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Je neemt een trechter en doet er vervolgens honing in. Het zal wel even duren 
voordat de honing langzaaaaaam uit de trechter begint te druppelen. Maar hiervoor 
valt het geduld nog wel op te brengen.
Er is echter een materiaal dat wel erg lang op 
zich liet wachten totdat de eerste druppel uit 
de trechter viel. Het duurde zelfs jaren. 
56a. Over welk materiaal hebben we het hier? 
56b. Hoeveel jaar duurde het alvorens dat op 
        film kon worden vastgelegd?

57. LET OP: Uitsluitend tussen 22:00 en 22:10 uur kun 
      je deze vraag komen lezen op het volgende coördinaat: 
      51.519818, 5.075940                       
      (GA OP DE FIETS. AUTO'S KUN JE DAAR NIET PARKEREN!)

Zwarte of spijkerhesjes met daarop hun emblemen, ook wel hun colours genoemd, 
onderscheiden de diverse 'motorclubs'. Menig burgemeester, maar ook de politie vreest 
confrontaties of erger.
58. Welk(e) logo('s) is of zijn niet van een 'motorclub'? 
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Het educatieve tv-programma Sesamstraat is in 1969 in Amerika ontstaan. Niet 
lang daarna wilde men het ook in Nederland uit gaan brengen. In 1974 werd 
eerst een aflevering gemaakt om te kijken hoe het programma aan zou slaan.
Aan deze aflevering werkten ook al een aantal (toenmalig) be- 
kende Nederlanders mee. 
59a. Wie vertolkte de rol van koopvrouw? 
59b. Wie speelde de winkelier? 
59c. Wat probeerde de winkelier te verkopen? 

We gaan nog even terug naar de gemeenteraadsverkiezingen van begin dit jaar. 
Uiteraard zijn alle stemgerechtigde deelnemers van de Gôolse Dorpsquiz hun stem uit 
gaan brengen in een van de stemlokalen. 
Daarvoor heb je natuurlijk de kieslijst goed bestudeerd om weloverwogen je stem uit te 
brengen. We hebben er nog een paar vraagjes over:
60a. Schrijf in de tweede kolom welke partij past bij het lijstnummer. 
60b. Geef het aantal personen dat voor die partij op de lijst stonden. 
60c. Wie was per partij de lijsttrekker? 
60d. Wie was per partij de lijstduwer? 
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61. Welke militaire vliegtuigen spotten jullie?
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62. Welk Nederlands woord kent naast de 
      meest gangbare betekenis ook de vol- 
      gende drie omschrijvingen? 
      • een synoniem voor de wiek van een 
        kaars; 
      • een werkplaats bij auto- en motor- 
        sporten; 
      • een speciaal gebied vóór het podium 
        dat wel eens ontstaat bij concerten met 
        wat ruigere muziek. 

We zijn op zoek naar een gamereeks die zichzelf pro- 
fileert als “racegames”, hoewel “crashgames” misschien 
een betere optie was geweest. Het tweede spel in de 
reeks, met ondertitel “point of impact”, heeft zelfs een 
speciale Crash-modus. Er verschenen in deze reeks 
spellen voor zowat alle platforms, van Xbox tot Nintendo 
DS.

63. Welke gamereeks dankt zijn bekendheid 
      aan slowmo’s van botsende bolides? 
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Meej de trein! 
We gaan met kerst naar Wenen. 
Daarom vertrekken we op 24 december 
vroeg zodat we nog naar de nachtmis 
in de Stephansdom kunnen.  
We vertrekken om 07:34 vanaf spoor 1 
in Tilburg met de intercity IC3622 naar 
Arnhem om daar over te stappen op de 
Duitse hogesnelheidstrein. Onderweg moeten we op station Frankfurt Flughaven 
overstappen. We komen daar aan om 11:49 en hebben 13 minuten overstaptijd.  
64a. Welke InterCity-Express moeten we nemen om om 18:45 in 
        Wenen te arriveren. 
64b. Op welk spoor komen we dan aan in Wenen? 
64c. Hoeveel tussenstops hebben we gemaakt vanaf Tilburg? 
64d. Wat is het gemiddelde inwoneraantal van de plaatsen waar onze 
        laatste trein een tussenstop maakt? 

65a. In welke plaats zou dit bord  
        staan als de afstanden hemels-  
        breed zijn aangegeven? 
65b. Welke fabrikant was hier in de 
         beginjaren van zijn bestaan 
         gevestigd?
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Van deze kerk is de nok van het dak precies op de 
Europese waterscheiding gelegen. Dat wil zeggen dat al 
het regenwater wat op de noordelijke helft valt via de 
Rijn naar de Noordzee stroomt. Het water dat van het 
zuidelijke deel van het dak stroomt komt via de Donau in 
de Zwarte Zee terecht. 

66a. Hoe heet deze kerk? 
66b. In welke stad of dorp staat deze kerk? 

67a. Welke Duitser schreef 
        hier wereldgeschiedenis? 
67b. Hoe lang moest hij daar-  
        voor boeten?

68a. Naar welke feestdag verwijst de 
        locatie van dit vliegveld          
        hiernaast? 
68b. Naar wie is het vliegveld oor-  
        spronkelijk vernoemd?
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Herken jij de plekjes op aarde net zoals onze 3 Nederlandse astronauten, Lodewijk van 
den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers ze vanuit de ruimte zagen?
69. Noteer de 8 plaatsen die je herkent in het antwoordenboek.
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 70. Welke grenzen tussen landen herkennen jullie op onderstaande  
       foto's?
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Je zal het maar meemaken! Nietsvermoedend neem je 
een schip van de stad Jafo naar Tarsis. Plots breekt er 
een vreselijke storm uit. Het blijkt dat God deze enkel in 
het leven heeft geroepen om jou te straffen. Wanneer 
de scheepslieden dit achterhalen, werpen ze je de zee 
in. Alsof dit allemaal nog niet erg genoeg is, besluit een 
toevallig voorbij zwemmende gigantische vis om je met lijf en leden volledig op te 
slokken.
71. Welke profeet was dit vreemde lot toebeschoren? 

We zijn op zoek naar de naam van de op 
de kaart aangeduide Indiase deelstaat. 
Voor wie de 29 deelstaten van India niet bij 
naam kent, hebben wij naast begrip ook 
nog een kleine tip. In deze staat is namelijk 
ook een muziekstijl ontstaan die we 
kunnen onderbrengen bij de psychedelic 
trance.
72. Geef de gemeenschappelijke 
      naam van deze muziekstijl en 
      deelstaat. 

Het leven kent pieken en dalen en dat geldt ook 
voor onze prachtige, maar o zo kwetsbare planeet 
aarde.
73a. Hoeveel meter is het verschil tussen het 
        hoogste en diepst punt op onze aarde? 
        (gemeten vanaf zeeniveau) 
73b. Wat is de naam van deze plaatsen?
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74. Hieronder zie je acht bekende fotomodellen. Plaats de acht 
      modellen op volgorde van kleinst naar grootst (in lengte) door de  
      letters te noteren achter de cijfers.

75. Welke achternamen horen bij de volgende voornamen? 
      A. Vera                                F. Karl 
      B. Christian                        G. Ralph 
      C. Calvin                             H. Michael 
      D. Elie                                  I. Donatella 
      E. Marc                                J. Giorgio 
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Foundation wordt gebruikt om de huid een egale kleur te geven. Het is dus belangrijk 
om een kleur te kiezen die goed past bij jouw huidskleur. Hieronder zijn veertien 
kleuren getest op een huid.
76. Naast de foto zijn veertien namen te vinden die horen bij deze 
      tinten. Match de juiste foundation aan de juiste naam door het 
      nummer achter de naam te schrijven
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Een merk is een teken, symbool of uiterlijke verschijning waardoor een product of 
dienst zich onderscheidt. Vaak uitgevoerd in een naam en/ of een logo. Ze geven 
herkenbaarheid, vertrouwen en hebben daarnaast een symbolische functie. Kortom: 
een merknaam staat ergens voor, heeft een betekenis.

77. We herkennen een merk dan ook aan een logo; laat hier je kennis 
      zien welk merk hoort bij welk (minder bekend) logo?

We hebben in Goirle een rijke historie 
in de textielindustrie, met bedrijven als; 
H.T.I, de Wijs, van Besouw en de 
Havep. Als we langs het meanderend 
riviertje de Leij lopen, zien we nog 
steeds de gebouwen met hun prachtige 
schoorstenen.  Zou het de kracht van 
een riviertje zijn om een stukje historie 
te kunnen schrijven?
78. Verder in het land ligt nog 
      een meanderend riviertje,      
      'de Angstel'. Wat heeft dat 
      riviertje, en een plaats waar 
      het doorheen loopt  te ma- 
      ken met Goirle en textiel? 
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Mannen besteden ook aandacht aan hun uiterlijk, en gelukkig overdrijven we het niet. 
We hoeven niets aanstellerigs te doen om een compliment te krijgen over ons uiterlijk. 
Maar het is ook niet alsof het ons niet interesseert, we bevinden ons in een mooie 
balans. 
Dat we ons zo voelen, heeft dan ook met een stuk geschiedenis te maken, de 
antwoorden krijgen jullie uit de onderstaande vragen en antwoorden. 
Vroeger werd roze gezien als een rood-tint en mannen droegen de kleur vol 
zelfvertrouwen. In het begin van de achttiende eeuw droegen de machtigste mannen 
roze, zijden pakken met geborduurde bloemen erop.  

79. In welke jaren is hierin verandering ge-      
      komen en is roze een typische vrouwen- 
      kleur geworden?

De Egyptische aristocratie wordt op muurschilderingen 
afgebeeld met……  ……. ………   ……..waren ceremo- 
niële kleding, en werden gedragen om, letterlijk, boven 
het volk uit te stijgen. De Franse nobelen herhaalden 
deze truc. Zonnekoning Lodewijk de Veertiende was re- 
delijk kort, en probeerde zo een indrukwekkend figuur te slaan.
80a. Welk woorden missen we op de …..  …….? 
         Oeps, de puntjes staan niet gelijk aan het aantal letters dat je 
         zoekt.

10.000 jaar geleden werd het gebruikt door krijgers, die 
hun gezicht camoufleerden, of een indrukwekkendere 
uitstraling wilden. In het oude Egypte werd het gebruikt 
door de farao’s.

In China en Japan droegen mannen het.  En de Romeinen waren misschien het ijdelst 
van de antieken. Zij droegen het om er gezond uit te zien, en ze schilderden zelfs hun 
hoofdhuid, zodat hun kaalheid niet opviel. Pas in de 18e eeuw begonnen vrouwen het 
te dragen om zichzelf op te dossen. Dit gebeurde eerst enkel door courtisanes, pas 
later werd het algemeen geaccepteerd.
80b. Wat was het dat mannen in de geschiedenis vooral gebruikten? 
        Let op! we kunnen hier maar 1 woord goedkeuren.  
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81. Maar wie zijn deze beroemdheden nou? 

Zo zien we deze dames 
niet dagelijks. Om jullie 
niet af te leiden hebben 
we de gezichten onher- 
kenbaar gemaakt.

Op YouTube groeien de 
beauty guru’s steeds meer. 
Hiernaast vind je vijf foto’s 
van de bekendste YouTubers 
in de make-upwereld.  

 82. Hoeveel abonnees 
       heeft iedere You- 
       Tuber op zijn/haar 
       kanaal? 
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In de make-upwereld worden er veel begrippen gebruikt die voor niet-kenners 
behoorlijk ingewikkeld kunnen zijn. 

83. Geef per begrip aan wat het betekent in de make-upwereld. 
      1. Primer 
      2. Cut Crease 
      3. Baking 
      4. Exfoliate 
      5. Beauty Blender 
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84. Wat is de verbindende factor tussen het 'Zeemaneffect', het 
      materiaal Grafeen en de 'fasecontrastmicroscoop'?

85a. Op welke datum 
        is deze weer- 
        kaart gepubli- 
        ceerd? 
85b. Wat voorspelde  
        deze weerkaart 
        ons? 

86. Deel de straal van de zon door de 
      straal van de maan. Rond deze waarde 
      af op een heel getal.

87. In voornamelijk Noordwest Europa komt 
      een 'geit' voor die vroeger 100 gulden 
      waard was. Welke 'geit' bedoelen we?

88a. Wat is de bijnaam van deze 
        boom? 
88b. Geef de coördinaten (bij 
        benadering) waar deze boom 
        staat?
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We zijn er met de camera in onze prachtige Gôolse natuur op uit gegaan en met oog 
voor detail hebben we wat mooie foto's gemaakt. We hebben er blijkbaar oog voor! 
89. Van welke dieren zijn dit de ogen?

Ergens rond de eeuwwisseling is er een 
nieuw dier opgedoken in Nederland, dit 
dier zie je vooral in de Veluwe en 
Brabant.
90. Hoe heet dit dier, die volgens 
      zijn naam wel eens van het 
      Verre Oosten zou kunnen 
      komen?

91. We zoeken de naam van een papegaaisoort, 
      zijn naam komt van het Maorische en Polyne- 
      sische woord voor papegaai. Omdat uw ken- 
      nis van papagaaien misschien niet zo groot is, 
      willen we meegeven dat  zijn nauwste verwant 
      van de Norfolkeilands in 1851 uitstierf.
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Bomen; binnen Goirle hebben we ze zelfs een tijdje genummerd. Zo ook één van de 
onderstaande bomen. We hebben dan ook de volgende vragen:
92a. Welke bomen zie je op de foto’s? 
92b. Welke van de vier is in Goirle genummerd? 
92c. Welk nummer heeft deze boom gekregen?
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Stel, je belandt in een uitgestrekt woud. Als ervaren survivaldeskundige 
weet je dat het aanmaken van een vuur je overlevingskansen drastisch zou 
verhogen. Hiervoor heb je aan ontstekingsmiddel en brandstof, zoals hout, 
niet genoeg. Om het vuur aan te maken heb je licht ontvlambaar 
ontstekingsmateriaal nodig. Elke ervaren vuurmaker weet dat de 
gedroogde pluizen van een bepaalde plantenfamilie hiervoor uiterst 
geschikt zijn. Aan de uiteinden van de stengels van deze planten vinden 
we de karakteristieke sigaarvormige aren.

93. Welke plant zoeken we?  
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Onze wethouder van Kunst & Cultuur weet 
dat er ongeveer 250 kunstwerken in bezit zijn 
ven de gemeente Goirle, maar niet exact. We 
zullen hem een handje helpen. We hebben 11 
kunstwerken in een route verwerkt. De route 
scan je hiernaast. 

94a. Bezoek de 11 kunstwerken, en 
        achterhaal wat de naam van het 
        kunstwerk is en door wie het is 
        gemaakt. 
94b. Maak een leuke fotocollage van 
        de kunstwerken en stuur ons 
        deze voor 23.30 uur. 

Je ziet hier 4 wereldberoemde 
schilderijen die helaas een trieste 
overeenkomst hebben. 
De vier schilderijen zijn ten prooi 
gevallen aan vandalisme. 
Daardoor zijn ze in meer of  min- 
dere mate ernstig beschadigd.

95. Welke schilderijen van welke 
      kunstenaar zie je, en op welke  
      data werden deze schilderijen  
      beschadigd?

Totaal 30 punten 
voor vraag 94
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96. Welke films herkennen jullie in de 
      compilatie die we op Youtube 
      hebben geplaatst? (24 punten)

In het Stedelijk Museum voor Actuele Kunsten in 
Gent, is dit werk te bewonderen. Het is geschilderd 
door een Nederlands kunstenaar wiens werk onder 
het expressionisme gerekend kan worden. Hij staat 
vooral bekend als lid van de groepering Cobra. Zijn 
internationale befaamdheid verwierf hij echter in 
New York waar hij, na een fase van portret- 
schilderen, zich meer en meer toespitste op een 
eigen vorm abstracte kunst waar altijd wel iets in te 
herkennen valt.

97. Wat is de naam van deze kunstenaar? 

98. Deze dans gaat over leven, dood en een behaarde man. Over 
       welke dans, waarbij ook 'gezongen' wordt, hebben we het in dit 
       geval?
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U ziet het befaamde architectenduo 
Richard Rogers en Renzo Piano. Hun 
beroemdste verwezenlijking is een gebouw 
in de High-Tech architectuurstijl, ook wel 
laat-modernisme genoemd. Het valt vooral 
op door een veelheid aan fel gekleurde 
pijpen en buizen die zich over de buiten- 
gevel kronkelen. De kleuren zijn toegekend 
volgens functie, zo staat een blauwe kleur bijvoorbeeld voor airconditioningsleidingen. 
Het gebouw herbergt o.a. een publieke bibliotheek, een museum voor moderne kunst 
en een centrum voor muziek- en geluidswetenschappen.
99. Welk gebouw, dat wij misschien vooral kennen van het grootste 
      modernekunstenmuseum in Europa, werd door dit beroemde duo 
      ontworpen? 

                                                                    Na het vertrek van de mensheid bleef deze    
                                                                    arme robot achter om al het afval dat onze    
                                                                    soort achtergelaten had, op te ruimen. De      
                                                                    robot in kwestie ontwikkelt een zelfbewust-    
                                                                    zijn en slaagt erin om zichzelf te herstellen    
                                                                    wanneer nodig. Zevenhonderd lange jaren    
                                                                    werkt hij eenzaam voort. Het is dan ook niet  
                                                                    te verwonderen dat hij onmiddellijk verliefd  
 wordt wanneer hij op een dag een vrouwelijke robot ontmoet, die vanuit een ruimte-  
 schip naar de aarde werd gestuurd op zoek naar sporen van leven.
100. Op wie wordt deze afvalsorteerder verliefd?

101. Onlangs is een schilderij verkocht dat door middel van 
        kunstmatige intelligentie is gemaakt. Welke handtekening staat 
        op het schilderij?



12. Kunst & Cultuur
blz 52

Defensie kent in Nederland een eeuwenoude traditie van militaire muziek. Binnen 
defensie bestaan een aantal orkesten, kapellen en fanfares.
102. Hoeveel van deze orkesten, kapellen en fanfares kent de 
        Koninklijke Landmacht? 

Tijdens de bezetting van Nederland verkocht 
een Amsterdammer een schilderij aan een 
hoge Duitse Officier. Na de oorlog werden 

de door deze Duitser gekochte en geroofde kunstwerken in beslag genomen. Uit de 
administratie bleek dat één van de werken werd gekocht bij de Amsterdammer. 
Hij werd gearresteerd en stond voor het dilemma of hij ging opbiechten dat hij een 
schilderij had vervalst, óf hield hij zijn mond maar liep hij het risico om voor collaboratie 
te worden opgesloten. Hij koos voor het eerste, en biechtte nog vele vervalsingen op 
van beroemde schilderijen.
103a. Wie was deze vervalser? 
103b. Aan welke Duitse officier werd door hem een schilderij 
          verkocht? 
103c. Welk 'schilderij' verkocht hij aan de Duitse officier?



Bijna klaar !
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Wij hopen dat jullie vanavond veel plezier hebben gehad met het 
beantwoorden van de vragen en het uitvoeren van de opdrachten. 
 
Zorg dat je het tasje met daarin het antwoordenboek, voorzien 
van jullie jokercategorie, en de sjaal uiterlijk 23:30 uur hebt inge- 
leverd bij Het Kelderke. 
 
Wij zien jullie graag terug op de finaleavond op 22 december in de 
feesttent van Gelden vûr Helden op het Kloosterplein. 
Daar zullen de laatste vragen worden gesteld en de laatste op- 
drachten worden verstrekt.  
 
Heb je zin om nog even met ons na te kletsen, of wellicht om ons 
uit te horen over de finaleavond, je bent van harte welkom in Het 
Kelderke.
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Aantekeningenjaor
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Volgend jaor
blz 58

2018
Dank jullie wel voor jullie deelname, en    nu snel inleveren !



Volgend jaor
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2019 !
Doede dan wir mee?  Jullie plezier is onze         motivatie !


