


Voorwoord
Met grote trots presenteren wij de opdrachtenmap van de eerste editie van 

de Aastese DorpsQuiz! Bijna anderhalf jaar geleden zijn we gestart met dit als resultaat. 
74 teams hebben zich ingeschreven en strijden mee voor de eeuwige roem en uiteraard 

voor de prijzen. Wij willen jullie ontzettend veel plezier wensen, geniet samen, houd het eerlijk, 
en maak er een feestje van!

Lees onderstaande informatie goed door voordat jullie fanatiek aan de slag gaan: 

•	 Bij	inschrijving	heeft	iedereen	akkoord	gegeven	voor	het	reglement.	Dit	staat	op	onze		 	
 website www.deaastesedorpsquiz.nl. Wij verwijzen jullie hier graag nog een keertje naar.

•	 Je	gebruikt	enkel	de	benenwagen	of	fiets,	GEEN	gemotoriseerde	voertuigen.	Houd	je	te		
 allen tijde aan de verkeersregels en fatsoensnormen.

•	 De	opdrachtenmap	mag	uit	elkaar	worden	gehaald.	Let	op,	bij	het	inleveren	moeten	de		
 pagina’s weer terug in de juiste volgorde zitten. 

•	 Hang	de	bijgevoegde	poster	in	de	tas	zichtbaar	op	het	raam	op	de	locatie	waar	je	de	quiz		
 maakt.

•	 Foto’s	en	filmpjes	die	worden	gemaakt,kunnen	gebruikt	worden	als	promotiemateriaal.

•	 Houd	de	tijd	goed	in	de	gaten,	er	zijn	namelijk	wat	tijdsopdrachten.

•	 Vul	alle	antwoorden	in	met	een	blauwe	of	zwarte	balpen,	niet	te	lezen	antwoorden	worden		
 niet meegerekend.

•	 Uiterlijk	23.30	uur	lever	je	de	opdrachtenmap	en	mogelijke	andere	spullen	in	de	tas	in.		 	
 Mocht er iets niet in de tas passen, zorg dan dat er duidelijk je teamnaam en teamnummer  
 op staat.
 
•	 Na	het	inleveren	is	er	uiteraard	gelegenheid	om	na	te	borrelen	en	te	kletsen	in	de	Klepel!

•	 De	uitslag	(met	aansluitend	de	feestavond)	is	op	7	april	in	de	Klepel.	Over	de	uitslag	kan		
 niet worden gecorrespondeerd. 

•	 Als	laatste	nog	even	voor	de	inventarisatie,	met	hoeveel	teamleden	verwachten	jullie		 	
 naar de feest avond te komen?
 
 Noodnummer:	0627393724

Zet ‘m op en veel plezier!

Hans,	Len,	Guus,	Dirk,	Tineke,	Dries,	Sanne	en	Henk

...







AASTE KLINKT 
ALS EEN KLOK
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Aaste klinkt als een klok
1

Rapapapapaaa, een geheime opdracht! Om 20.30	uur	precies verwachten wij één 
afgevaardigde van jullie team op het sportveld van NWC. Let op:
• Stuur een sportieve/tactische speler
• Kom in sportkleren
• Neem een bal mee

Waarom geven mensen toch een naam aan hun woning? Natuurlijk zodat wij daar een 
leuke vraag over kunnen verzinnen. Onderstaande huizen in Asten hebben een naam. 
Maar wat is het adres van deze huizen? 

A

1.1 Rapapapapaaa

1.2 HUIZEN NAMEN
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b

c

d

e

f

g

h

De Plak: Hemelberg 54

De Polder: Polderweg 46

L’abri: Willem Clockgieterstraat 12

Maria Hof: Hemel 35

Het Voetenhuis: Zonnehof 14

Telegando: Polderweg 32

Thuis: Eikelaar 117 

’t Roat: Albert van Cuijckstraat 15



Aaste klinkt als een klok
1

a. In welke straat in Asten stond een brandspuitenfabriek? 

 
b. Wie was de directeur? 

c. In welke straat in Asten stond, tijdens de driedaagse bevrijdingsfeesten in 1945, een  
 bevrijdingsboom? 

d. En wat voor activiteiten vonden er plaats op 23 september 1945 in het centrum van  
 Asten? 

1.3 stukske geschiedenis

1.4 venndiagram

1975

Film met 
Monique 
van de Ven

Film met 
Rutger 
Hauer

3

  Prins Hendrikstraat, nu Monsigneur den Dubbeldenstraat, 

  de directeur was Ruud van der Weij. 

  Achter in de Molenstraat, nu Burgemeester Wijnenstraat.

Ringsteken, Openlucht film, gekostumeerd bal, Fietswedstrijd, Koppelwedstrijd en een Etalagewedstrijd. 

Heel veel mogelijk

De laatste trein

Heel veel mogelijk

Heel veel mogelijk

La Donneuse/The 
Wilby Conspiracy

Keetje Tippel

Turks fruit



Aaste klinkt als een klok
1

Sommige deuren zie je en dan weet je precies waar het is, omdat er bijvoorbeeld allerlei 
dingen in de tuin staan of omdat je oma daar gewoond heeft. Herken je onderstaande
deuren?

A

1.5 Bekende deuren

B c

d e f

4

  Wilhelminastraat 17   Marktstraat 13   Emmastraat 58

  Meteoorstraat 27   Slangekruid 11   Monsigneur den 
  Dubbeldenstraat 16



Aaste klinkt als een klok
1

De Heilige Maria Presentatiekerk in Asten is een neogotische kerk uit 1899, gewijd aan Maria 
Presentatie. De architect van deze Presentatiekerk was Caspar Franssen. De kerk heeft een 
toren van 75 m hoogte, die een carillon van 57 klokken bevat, gegoten door de plaatselijke 
klokkengieterij Eijsbouts. De zandstenen ingangspartij stelt onder meer de geschiedenis van 
Maria Presentatie voor. Naast tal van neogotische kunstvoorwerpen bevat de kerk ook een 
kostbare staakmadonna uit 1775, een beeld van de heilige Apollonia uit 1525 en een 
calvariegroep uit 1480. Het orgel stamt uit 1909 en is vervaardigd door de Gebroeders 
Franssen te Roermond.

Al heel veel informatie, maar voor de volgende vragen moet je echt in de kerk zijn. Tussen 
20.00	uur	en	21.00	uur	opent de kerk zijn deuren voor de Aastese Dorpsquiz. Weet jij alle 
antwoorden te vinden?

1.6 holy maria 

1. Welke tekst staat er onder op de preekstoel en wat betekent dit?

2. Wat draagt de H. Christoffel op zijn rechterschouder?

3. Welk jaartal staat er op de paaskaars in de gedachteniskapel?

4. Bij welke gelegenheid ontving deken Moussault de intredeklok?

5. Wat draagt de Heilige Apollonia in haar handen?

1.7 de groene poort 

5

Wie is de ontwerper van de Groene poort op het Koningsplein?

  ‘Saule, Saule, qiud meperse queris?’ – ‘Saulus, Saulus, waarom vervolgd gij mij?

  Het kind Jezus

  2016

  Zilveren priesterfeest

  Knijptang en een boek

 Ineke Visser



Aaste klinkt als een klok
1

Hij zit bij iedereen nog goed in het geheugen, de carnaval! Lerarenbal, kinderbal, prinsen-
recepties, Reundje Klot. Jorn en Hans hebben er weer iets moois van gemaakt. Dat prins zijn 
gaat al heel ver terug en bij iedere prins hoort een unieke onderscheiding. Bij wie horen de 
volgende onderscheidingen, en in welk jaar waren zij prins?

1.8 onderscheidingen

A B c

d e f

6

g h

 Hans vd Eerenbeemt 1993  John van Dam 2013  Johan van Rijssel 2011 

 Antony van den Heuvel 2011  Patrick van Erp 2006  Maarten Mollemans 2015 

 Toon Heijligers 1986  Cor Bankers 2003 



Aaste klinkt als een klok
1

Het sijhcnt neit zeeovl uit te meakn in wleke vrolgode de letrtes van een worod satan. 
Als de eestre en de ltatsae letetr op de jsitue paatls saatn kun je de mesete wreoodn 
zednor peobmerln leezn. Dit kmot ddaorot je hrneesen geen aarpte ltretes leezn, maar 
hlee woredon. Welke Aastese straten worden hier bedoeld?

1.9 w zdd g?

1e	en	laatste	letter	staan	goed:
RuaraiddoetkCgscat

BgletReemerpnstetureuin

BtnMedordsdrereraeaat

Atminnaheeof

Hsreotamnyat

a

b

c

d

e

Enkel	de	laatste	letter	staat	goed:
Orasebkoatmhcrt

Kiaatnvererslat

Nlajejrtistsat

Uarsomatslautst

ejcudasisnmp

g

h

i

j

k

Holladiee,	alles	door	elkaar,	anagram:
isaanldritneu

paocrmsmsme

atmotaartbser

eevdelsrraitnat

llbeotipenen

l

m

n

o

p
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  Rigaud de Cockstraat

  Burgemeester Ruttenplein

 Bernard de Merodestraat

  Amanietenhof

 Hemonystraat

  Hombroeckstraat

  Valkenierstraat

 Lijntjesstraat

  Moussaultstraat

  Duijssencamp

  Industrielaan

  Sommerscamp

  Tamboerstraat

  Vendelierstraat

  Boletenplein



Aaste klinkt als een klok
1

Op welke plekken zijn deze foto’s van de organisatieleden van de Quiz genomen?

A

1.10 Aastes plekske

B

b c d

e

B

f g h

Hoeveel lantaarnpalen staan er in het Klokkengieterspad? 

1.11 lichtpollekes

8

 Sanne

Polderweg

 Tineke

 Dijkstraat

 Sanne

Polderweg

Dirk

Floralaan (politie)

Dries

Wolfsberg (Heusden)

Dries

Wolfsberg (Heusden)

Hans

Floralaan (politie)

Guus

Marialaan (ommel)

Len

Floralaan (politie)

Henk

Wolfsberg (Ommel)

18



Aaste klinkt als een klok
1

We hebben er genoeg van: Aastese sporters. Afgelopen jaar stonden zij met nieuws in de 
krant. Wie zijn de personen onder het groene reundje?

1.12 aastese sporters

A b c

d e f

g h

Wie is deze, inmiddels zelfs bekende Nederlander, winnende Aastese renner?

1.13 Bn'er

9

 Evelien van Dijk Peter Verweijen  Anke Kerkers

 Frans Bruijstens  Jop Lans  Ralf van Oosterhout

 Maarten Debeij  Maikel van der Vleuten

 Herold Dat



kwats en zevere
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kwats en zevere
2

In de Drik-Jan strips wordt heel wat gezeverd. De mannen beleven van alles en eigenlijk ook 
helemaal niks. Ze zeggen niet veel, maar wat ze zeggen is vaak grappig! 
Wat hoort er in onderstaande strips in de tekstballonnen te staan?

2.1 Dirk-Jan

a

b

c

11

Er zijn 
stripdagen
in haarlem

We gaan niet henkie, 
wij willen voetbal zien

Ik kan niet 
alleen met 

de bus

Koppeling rustig 
laten opkomen 

Jenkie

Béhért, ik… Zie je niet dat we naar de 
Olympische Winterspelen zitten 

te kijken, vrouw!!

Jullie kijken naar de 
dweilpauze

Nou en?

Ja!

Ik vraag het 
nog een keer 
van Rooyen! 
Wanneer was 

de slag bij 
nieuwpoort?

Van Druten! 
Waar ben jij 
mee bezig?

Hier, neem wat 
limonade, vertel het 
nou maar gewoon. 

Wanneer was de 
slag bij nieuwpoort?

Vergeet het maar! 
Die good teacher, 
bad teacher shit 
werkt bij mij niet!



kwats en zevere
2

2.1 d

a. Das kwats! Of echt waar? Man, daar hebben ze wel efkes over gedaan. Hoeveel 
 stenen zijn er voor de bouw van de Heilige Maria Presentatie Kerk in 1888 gebruikt? 

b. Welke Astenaar schreef het eerste clublied van NWC in het najaar van 1928? Zijn  
 psuedoniem was Piet Reporter. Hoe was zijn echte naam? 

2.2 Kwats?

Wie zoet is, krijgt lekkers! Het Sinterklaasfeest ligt alweer een paar maanden achter ons. 
De chocoladeletters vlogen ons om de oren. Waarschijnlijk zoveel dat jullie er vast nog wel 
wat over hebben. Maak een zo lang mogelijk woord met jullie overgebleven 
chocoladeletters en maak hiervan een foto.

2.3 wie zoet is krijgt lekkers...

* Plak hier de foto van jullie chocoladeletterswoord
* Zorg dat de teamkaart op de foto staat.

12

Nog meer 
Olympisch nieuws…

Alle volleyballers van de 
Islamitische staat zijn positief 

gebleken bij de dopingcontrole. 
Hun gouden medaille wordt hen 

derhalve afgenomen.

Daarmee staat de 
teller voor de 

Islamitische staat 
weer op nul.

Niet
goed!

 1.722.550 stenen 

 Piet van der Zanden 



kwats en zevere
2

2.1
Asten kent vele verenigingen, wij verenigen graag. Bij verenigingen wordt er naast gesport 
of gespeeld ook heel wat kwats verteld en afgezeverd. Bij welke verenigingen horen 
onderstaande delen van logo’s?

2.4 Aastese verenigingen

Als je gezellig zit te zevere en wat kwats verkoopt, hoort daar een lekker hapje bij. Vroeger 
hadden we een fabriek met heel wat lekkers. Een roomboterfabriek.. 

a. Wanneer werd deze roomboterfabriek opgericht? 

b. En hoe was de naam van deze Coöperatieve Boterfabriek? 

2.5 LEKKER HAPJE

13

A

b

c

d

Sommige mensen kunnen zevere, die zeggen maar wat. Soms zijn juist die uitspraken, 
degene die je onthoudt. ‘Elk voordeel heb z’n nadeel’ bijvoorbeeld, wie kent hem niet. 
Van welke personages uit welke (Nederlandse) films zijn de volgende uitspraken?

 Hier hebben we de klok, in Afrika hadden we de tijd.

 Krijg toch de kolere.

2.6 UITSPRAKEN

A

b

 Tennisvereniging ’t Root

 Handbalvereniging Niobe

 Teakwon-do vereniging So Bak Gi

 Turnvereniging Molenwiek

In 1893

‘De Hoop’

Gooise vrouwen 2, Claire van Kampen

Ciske de rat, Ciske



kwats en zevere
2

14

 Regel 3, altijd beschikbaar zijn.

 Wij slaapwandelen, het is erg besmettelijk. Ik zou maar gauw gaan als ik u was.

c

d

2.1
Logiquiz. Geen kwats en zevere maar logisch nadenken. Kan jij deze logiquiz oplossen?

‘Vijf vrienden hebben elkaar uitgedaagd en ze gaan proberen zo hoog mogelijk te klimmen. 
Ze doen dit in de vorm van een 30 meter hoge klimwand in een evenementenhal. 
Op de klimwand zijn 5 routes uitgezet, waarvan route 1 de meest linkse is en route 5 de 
meest rechtse. Wie nam welke route en klom welke hoogte?’

2.7 logiquiz

Aanwijzingen:
1. De routes van de mannen die tot 19 en tot 25 meter kwamen, lagen niet direct naast  
 elkaar. Één van hen beiden heet Dries.
2. Hansie van Oosterhout klom hoger dan de man direct links van hem, maar minder  
 hoog dan de man aan zijn rechterzijde.
3. De voornaam van Hoofs is twee letters korter dan de voornaam van de man die voor  
 route 4 had gekozen, en een letter korter dan de man die tot 22 meter hoogte kwam.
4. De twee buitenste banen waren voor Guus en voor van den Eerenbeemt. Een van  
 hen beiden bereikte een hoogte van 16 meter.
5. De man in de middelste baan kwam slechts tot 13 meter hoogte.
6. De voornaam van Jansen is niet Dirk.

1

2

3

4

5

*op de volgende pagina vind je de logiquiz

Costa, Rens (Daan Schuurmans)

Ja zuster, nee zuster, Loes Luca

 Guus          Hoofs                16 meter

 Dries          Jansen              25 meter

 Dirk            Benders            13 meter

 Hansie       Oosterhout        19 meter

 Tinus          Eerenbeemt      22 meter



kwats en zevere
2
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kwats en zevere
2

2.1
In 1943 werd IKEA opgericht door een jongen in Zweden van 17 jaar. Al snel groeide het 
bedrijf uit tot een mega succes. In 1978 werd in Sliedrecht de eerste vestiging in Nederland 
geopend en inmiddels zijn dat er 13. Vrijwel iedereen zal ooit in één van deze filialen zijn 
geweest, dan wel voor iets voor in je huis, of voor in je buik. 
Misschien herken je onderstaande IKEA-producten wel. Wat zijn hiervan de namen?

2.8 IKEA

16 

A b c

d e f

g h

 Allemansratten  Busunge  Pax

 Vallentuna  Möllaro  Maglehult

 Kattrup  Gualöv



kwats en zevere
2

2.12.9 olympische spelen

17

MIN. SEC. SPORT WINNAAR
6 50,23
1 54,35
3 22.52
0 24,877
1 21,11

Bij de Olympische Spelen is geen tijd voor Kwats en Zever. Daar moeten de sporters aan de 
bak. Er zijn dit jaar weer mooie tijden neergezet, hieronder zie je er een aantal. 
Welke sport en welke winnaar hoort er bij deze genoemde tijden? 

2.12.10 OVEREENKOMST

Wat is de overeenkomst tussen deze twee foto’s?

 Schaatsen

 Schaatsen

 Bobsleeën

 Rodelen duo

 Skien

 Esmee Visser

 Ireen Wüst

 Yamanka

 Wendl/Crit

 Ledecka

 Poep (Tom Dumoulin poept tijdens Giro/Vrouw komt klem te zitten als ze,
 naar buiten gegooide, drol wil pakken).



kwats en zevere
2

2.12.11 uitbeelden maar

18

Wat ontzettend creatief waren jullie bij het bedenken van jullie teamnaam. Genoeg kwats 
en zever zat er tussen. Aan jullie de taak om jullie teamnaam uit te beelden met letters op 
foto’s, zie hier een voorbeeld: Stuur hem door naar: opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl 
met als onderwerp ‘uitbeelden’ + teamnaam + teamnummer

2.12.12
Wie zijn deze mensen en wat hebben ze gemeen?

gemeen

wie wie

wie wie

gemeen

 Henk Blok  Kathleen Huys

 Elisabeth Steinsz  Matijn Nijhuis

 Nieuwslezers op de radio



kwats en zevere
2

2.12.13 gelukkig hebben we de foto's nog!

19

Onder het motto: ‘Gelukkig hebben we de foto’s nog!’ Tijdens de Aastese Evenementen 
worden er genoeg foto’s gemaakt. Kies een van onderstaande foto’s, doe deze zo exact 
mogelijk na. Print deze uit op A4 in kleur en stop deze achteraan in de map. 

A b

dc



volluk en bisjes
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2.13.1 d'n pastorie

21

a. Vanaf de grond lijkt hij heel klein toch? Op de spits van de Aastese kerk staat een  
 torenhaan. Wat is de lengte van deze haan? 

b. Sinds een aantal jaar heeft Asten een nieuwe vlotte pastoor. Hij begeeft zich graag  
 onder  de mensen en iedereen spreekt over zijn diensten. Maar op welke datum werd 
 Pastoor Pieter Scheepers geïnstalleerd tot Pastoor in Asten?

volluk en bisjes

2.23.2 aapjes kijken
Schattig hé, aapjes! Zelfs apen zijn soms wereldberoemd, welke apen zie je hieronder?

A b c

d e f

g h

 125 cm

19 december 2015

Ham – eerste chimpansee in de ruimte
Mama – chimpansee, Burgers’Zoo, 
Stervend, verzorger Jan van Hooff Abu – Aapje van Aladdin

Aapje van de dochter van Chris Brown Aap – Noot mies Meneer Nilsson – Pippi Langkous

Tuk – Tarzan (disney) Nim – Project Nim (Kan een chimpansee 
een zin construeren, onderzoeksproject) 



3

2.13.3 aastese spreuk

22

Wat is de betekenis van de Aastese spreuk:
Hij kan mi z’n oren den Engels des Heren kleppen?

volluk en bisjes

2.13.4 Ons anneke

Iedereen in Asten weet wie ze is, of was: Anneke de Bruin. Haar huis staat ontzettend scheef, 
alles is kapot, maar hij staat er nog steeds (hoewel de sloop er nu toch door lijkt te zijn). 
Vroeger had zij een kruidenierswinkel. In welk jaar sloot Anneke de Bruin haar winkel? 

2.13.5 durhinne kieken
Een röntgen opname wordt gebruikt om de inwendige mens te bekijken. Hiermee kunnen 
allerlei ‘afwijkingen’ in de normale structuur worden opgespoord. Hieronder staan 
verschillende (medische) röntgen opnamen. Wij zoeken naar de medische benaming 
daarvan. 

a b

c d

Hij heeft wijd uitstaande oren.

In april 1999 

Clavicula (sleutelbeen) fractuur
Hallux Vlagus. 
Scheefstand van de grote teen

Holvoet (pes excavatus) + 
hamerteen + klauwteen Schouder luxatie/ dislocatie
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volluk en bisjes

E F

G H

I J

2.1
3.6 kruiswegstaties

Wie schilderde in 1912 de veertien kruiswegstaties van de Heilige Maria Presentatie Kerk? 

Heup dysplasie/ ziekte van perthes. Schouderprothese links

Pneunomie/ longontsteking Scoliose

Dubbele beenbreuk/ cruris fractuur Voorste kruisband reconstructie.

Frans Knirsch uit Boxtel 
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volluk en bisjes

2.13.7 rudimentair
Omdat we als mens rechtop zijn gaan lopen heeft de evolutie ervoor gezorgd dat sommige 
organen geen functie meer hebben. Dit noemen we rudimentair. Als voorbeeld de tepels 
van een man of de blinde darm, spieren zijn ook organen. Noem 5 rudimentaire spieren 
die wij als mens niet meer nodig hebben:

1

2

3

2.1
3.8

Hellupp het hek stond open, welke dieren zijn er ontsnapt? 

hellup!

a b

< <

<

<

<

<

<

<

c d

4

5

Plantaris (voetzoolspanner)

Palmares longus (lange handpalmspier)

Auricularis. (voorste oorschelpspier)

Psoas minor (kleine lendenspier)

6

7

Sternalis

Occipitalis minor

Pyramidalis (pyramidevormigespier)

Stier Vogel

Dino Kip
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volluk en bisjes

2.13.9 bisjes
a. Hoeveel nekwervels heeft een giraffe meer dan een mens? 
 

b. Hoe hoog kan een 2-jarig Afrikaans mannetjes olifant gemiddeld springen?  
 

3.10
De fysiotherapeut is de specialist in bewegen, zo weet hij alles over de werking van botten 
en spieren. Deze anatomische kennis kan hij gebruiken om dagelijkse bewegingen te 
analyseren om eventuele problemen in het bewegen vast te stellen. 
Kun jij de fysiotherapeut helpen bij de volgende bewegingen?

1. Welke 3 bewegingen maak je bij maximale contractie van de m.Biceps Femoris?

2. Wat draai ik en in welke richting bij aanspanning van de linker 
 

bewegen

3.11
Francien Hoeben, beter bekend als de dame met de hoed. Welke Astenaar kent haar niet? 
Wie maakt er een zo origineel mogelijke hoed? Alles mag gebruikt worden zolang het maar 
op je hoofd blijft staan. Lever de hoed voor 23.00	uur	in bij de Klepel! Zorg dat je teamnaam 
òf teamnaam in de hoed verwerkt is.

de hoedemaakster

kan niet springen

geen, hebben we evenveel

 Flexie knie/ Exorotatie knie en Extensie heup

 Rechts Rotatie van het hoofd (tevens linkse lateroflexie)



3
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volluk en bisjes

2.13.12 baby's
Tijdens de voorbereidingen van de Aastese Dorpsquiz zijn er bij de organisatie drie baby’s 
geboren! Alle reden voor een vraag over baby’s. Welke dieren zie je hier? 

a b

d

c

e

2.13.13 MAF
Met welke titel deed vriendenkring MAF dit jaar mee aan de carnavalsoptocht?

Kangoeroe Luiaard Rat

Salamander Otter

Dit carnavalsfeest wordt er met slakken geracet



3
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volluk en bisjes

D E F

aastese bekende

Hij stond op zijn 10e op biljarttafels om zijn kunsten te laten horen, studeerde en zijn talent 
werd omarmd. Hij kent Ilse de Lange en Lenny Kuhr persoonlijk, én hij woont in Asten. 

a. Over wie hebben wij het?

b. wat doet hij?

3.15

3.14 CELEBS

Als je haar maar goed zit! Van welke celebrities zijn deze kapsels?

a B CAndré Rieu Britney Spears Emma Burton

Eminem Michael Jackson Will Smith

Cor Mutsers

gitarist



3
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volluk en bisjes

D

3.16 wie bende gij?

Wie zijn deze mensen en wat hebben deze mensen met elkaar te maken?

a B

C d

gemeen

Fillemon Wesselink, 1979 Michiel de Ruyter, 1607

Tommy Hilfiger, 1951 Twan Huys, 1964

Allen geboren op 24 maart
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2.14.1 welke naam?
Uiteindelijk was het krek wak wô, maar het heeft even geduurd. Er is namelijk een straat in 
Asten die wel 5 verschillende straatnamen heeft gekend. Welke straatnamen waren/zijn dit?

4.2
Twee keer in het uur kan je met de bus van Asten 
naar Eindhoven of Helmond. Als je verder het dorp 
uit wilt kun je met de auto, de fiets of de benen-
wagen. Er is echter wel eens gesproken over een 
station, dat zou best handig zijn zo precies tussen 
Eindhoven en Venlo. Vroeger was er wel een station, 
voor de tram. Wanneer konden de eerste reizigers 
met de stoomtram van Asten naar Heusden worden 
vervoerd?

op 't station

4.3
a. Uit hoeveel getallen staat het laatst ontdekte priemgetal?  

  
b. Hoeveel groter is dit dan het vorige grootste priemgetal? 

 
c. Wat is de praktische waarde van dit grootste priemgetal tot nu toe? 

priemen

1

2

3

4

5

Korte Kerkstraat, 

Nieuwe Kruisstraat, 

De nieuwe Kerkstraat, 

Prins Hendrikstraat, 

Monseigneur den Dubbeldenstraat. 

In de winter van 1906

22.338.618  

5 miljoen getallen.  

nihil want daar is het te groot voor.  
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2.14.4 welke naam?
Netflix is niet meer uit ons leven weg te denken. Het kijken van films en series is opnieuw 
uitgevonden en gesprek van de dag. Uit welke serie, uit welk seizoen èn uit welke aflevering 
komen onderstaande ‘stills’? Als klap op de vuurpijl moeten jullie ook nog eens aangeven 
na hoeveel minuten en seconden de ‘still’ te vinden is, volgens Netflix. Zet ‘m op!

4.5
Wat wordt er bedoeld als iemand de volgende Aastese spreuk zegt:  

Toen raopen waoren spek, most ik houwen m’nen bek; mar nou de kat wier haos, 
geef ik de bliksem aan d’n baos. 

spreuk

a B

C D

SERIE:

SEIZOEN:

AFLEVERING:

TIJD:

SERIE:

SEIZOEN:

AFLEVERING:

TIJD:

SERIE:

SEIZOEN:

AFLEVERING:

TIJD:

SERIE:

SEIZOEN:

AFLEVERING:

TIJD:

Friends

Seizoen 4
Aflevering 4

14:50

Sons of Anarchy

Seizoen 2
Aflevering 1

47:21

Homeland

Seizoen 1
Aflevering 6

37:00

Breaking bad

Seizoen 4
Aflevering 10

42:18

Gezegd door een knecht over de verhouding tot zijn baas in goede en slechte tijden. 



4

31

krek wak wo

2.14.6 verzamelen maar!
Om het voor horecaondernemers makkelijker te maken worden er voor verschillende 
gelegenheden muntjes gemaakt om mee te betalen. Hoeveel verschillende (Aastese) 
muntjes kunnen jullie verzamelen? Stop deze in het plastic zakje uit de tas en lever ze, 
tegelijk met de map voor	23.30	uur	in bij de Klepel.

4.8
Krek of Kerk, das bijna krek inder. Welke kerken zijn dit en hoe hoog zijn ze?

krek of kerk?

2.14.7 krek Elsa
Let it goooo, let it goooo! Herken je dit? Dit komt natuurlijk uit het liedje ‘Let it go’ uit de 
Disneyfilm Frozen. Elsa is het hoofdpersonage, ze is een soort ijskoningin. Ze heeft ook een 
mooie lange vlecht. Maak een foto van een teamlid als Elsa en stuur deze naar:
opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl  
met	als	onderwerp:	Elsa+teamnaam+teamnummer

Let op, wat mag er niet op de foto ontbreken:

• een prinsessenjurk
• een Elsa vlecht
• ijs
• prinsessenmake-up

a BHeilige Maria Presentatiekerk

75 meter

Onze lieve vrouwen kerk – Ommel

Meters onbekend, niet meegeteld
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C D

E F

2.14.9
Lekker winkelen zi ons vrouw, daar was ik aan toe, das krek wak wô vandaag!
Van welke winkels zijn onderstaande logo’s?

1

2

3

4

shoppen!

Sint Pieter, rome

138 meter

Sint Brigidakerk – Geldrop

71 meter

Sint Jan – Den Bosch

73 meter

Sint Willibrorduskerk – Wintelre

43,45 meter

Bij Willem

De Kiem

Fiore

Slaats
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2.14.10
Als klein meisje kreeg zij een prachtige rol van een jeugdig personage. Ze stond al jong 
op de planken. Nu ze zelf volwassen is geworden, vertolkt ze momenteel het volwassen 
personage. Noteer haar voor- en achternaam.

jong geleerd, oud gedaan

3

4

2.14.11
Op 13 februari jl. werd er in de eerste kamer gestemd voor de donorwet. 
Met hoeveel stemmen was er een meerderheid?

2.14.12
Ik kan niet kiezen, help. Welk lettertype zal ik gebruiken? Er bestaan er honderden van, 
verschillende lettertypes. Weet jij welke lettertypes dit zijn van Word?

donorwet

welke word 't?

2.1

Gaia Aikman (Lion King, Nala)

38 voor, 36 tegen

Calibri Mongolian Baiti Cooper Black

Harrington Times New Roman Lucinda Console

Eras Bold ITC Century Gothic Bauhaus 93
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2.1
4.13

Das krek wak wô, op vakantie! Maar uit welke landen kan ik kiezen? Mijn topo is niet 
erg goed, en ik weet niet of ik de atlas wel helemaal recht heb gehouden……

1

2

3

4

topo

a b c

d e f

g h

Somalië Kenia

Luxemburg Suriname Irak

Letland Slowakije

Filipijnen
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2

3

4

Da’s Krek wak wilde heure, liedjes van de Klot. Alleen ontbreken er wat woorden. 
Welke zijn dit?

1. We zijn dur de joare wa meer    , van bluumke tot plentje van  
 ons Lieselot.
2. Linieijzer, wa bèènde gij. Ge bènt ’n teken van ’t vruute en ‘t    
 in de pil.
3. Mos an de kuiten, de bluumkes buiten. We deilen zult mi 
4. Dè is onze rizzidentie, wor d’n boer de prominent zie. Wor ‘t     
 hangt.
5. As ge dan zegt, dè gij in Aaste wone wult. Dan zo ik vraoge: 
 Deile wij de    ?
6. Un bloem blie ’n bluumke, ‘ne Klot blie ‘ne Klot. De hi zo d’n 
 gepland.

4.14 krek wak wilde heure

uitgebot

frotte

Li (Z) selot

linieijzer

zult

himmel
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2.15.1
Aaste klinkt as een klok, ’T is Aaste wa de klok slaat. Zo omschrijven we nu ons Asten. 
Maar vroeger omschreef iemand Asten op een andere manier. Er was een bekende 
Nederlandse schrijver die een nacht doorbracht in een hotel in Asten en de markt 
beschreef als een: Lollig gastvrij pleintje, met 3 cafétjes met lindebomen, veranda’s 
suffisante bleekgele houten stoelen en tafels. Wie was deze schrijver?

't is aaste wa de klok slaat

4

2.15.2
Welke Astenaar (goudverlegger) heeft in meer dan 55 jaren een miljoen blaadjes 
goud op wijzers, wijzerplaten, hanen, sculpturen, beelden, orgels, wapens etc. gevuld 
voor o.a. de Torenuurwerkenfabriek en Klokkengieterij Eijsbouts en stond met foto op 
de voorpagina van het bekende tijdschrift The Reader’s Digest in Amerika in 1958? 

2.15.3
Geluid kan door mensen of dieren met een gehoororgaan worden waargenomen 
wanneer het trommelvlies van het oor in trilling wordt gebracht en het gehoororgaan 
deze trillingen verwerkt tot signalen die door en met de hersenen worden 
geïnterpreteerd. Welke opvallende geluiden hoor je tussen 19.30 en 20.00 uur op Radio 
Siris?

goudverlegger

hurde gij 't?

1
2

3

4
5

Nescio (pseudoniem) van J.H.F. Grönloh, 1882-1961. 

Hub Berkers (schilder, behanger en vergulder uit de Prins Hendrikstraat 12, nu Mgr den Dubbeldenstraat 14-16)

Koe

Nokia ringtone

Fles openen

Huilende baby

Vingerknop
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2.15.4
Heb je hem al weggegooid? De Telefoongids & Goudengids 2017-2018 van de regio 
Eindhoven, Helmond, Veldhoven? Jammer joh, deze heb je nu nodig!  
Hieronder staat een som, althans de cijfers moeten nog worden opgezocht. Succes!

Blz. 302, telefoonnummer van de Hulporganisatie

Plus: Blz. 104, telefoonnummer 10e Eye Wish Opticiens (zonder kengetal)

Min: Blz. 631, het laatste (complete) telefoonnummer

Min: Blz. 471, 1e kolom, 56e telefoonnummer

Min: Blz. 437, 3e kolom, 98e telefoonnummer

Min: Blz. 168, telefoonnummer van Jongejans

Min: Blz. 552, 4e kolom, 81e telefoonnummer

Min: Blz. 229, 3e kolom, 110e woord

Min: 381129

uitcijferen

4

2.15.5 op de kast

Jans Douzé was een bekende vrouw in Asten, er is zelfs een liedje over haar turbulente 
leven geschreven.  In dat liedje komt in de tekst het woord kast voor. Welke
voorwerpen stonden er op die kast? 

=

2566033

2410988 

2308538

423944

775318

380949

381692

319626

5825

 Een heilige met een kop en een heilige zonder kop. 
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2.15.6
Asten en klokken, welbekend. Campanula is zo’n klokje, althans zo wordt deze plant 
genoemd. Op een rotonde in Asten staat zo’n Campanula. Maak deze plant na in 3d. 
Zorg dat jullie ontwerp voor 22.00	uur ingeleverd is bij de Klepel en dat je teamnummer 
erop of in staat!

CAMPanula

4

2.15.7
Onderstaande artiesten zongen over klokken en tijd. 
Wie herken je en in welk lied zongen zij over één van deze onderwerpen? 

klukskes en liedjes

1 2

3 4

5

artiest:

lied:

artiest:

lied:

artiest:

lied:

artiest:

lied:

artiest:

lied:

Jim Croce 

Time in a bottle

Heideroosjes

Time is ticking away

Muse 

Time is running out

Spookrijders 

Klokkenluiders

T-Spoon

No time 2 waste
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2.15.8
Aan het eind van de 19e eeuw waren er in Asten 3 bierbrouwerijen. Welke waren dat? 

aastese bierbrouwers

4

2.15.9
Ons durpke klinkt als een klok. En met een klok kun je hele leuke spelletjes doen. Zo 
heeft iedereen wel een stopwatch op zijn of haar telefoon. Wij willen graag het 
volgende ontvangen: 

• Een screenshot van exact 1 minuut 
• Een screenshot van exact 5 minuten 
• Een screenshot van exact 10 minuten 
• Een screenshot van het laagst aantal honderdsten 

Stuur deze door naar opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl
Onderwerp mail: Screenshot + Teamnummer + Teamnaam

bij d'n tijd blijven

1
2

3

2.15.10
Ad Bergmans is de organist van de Heilige Maria Presentatie Kerk in Asten. Hij speelde 
vanavond tijdens het open-kerk-uurtje om beurten twee nummers. Zijn deze jou 
opgevallen?

goe geluisterd?

1
2

‘Het Anker’ van A. Timmermans, later van Francis Berkers.

‘De Kraan’, van de familie Michielsen . 

‘De Hoop’ van Th. Eijsbouts. 

I don’t know how to love him – Musical Jesus Christ Super Star

The Rose – Bette Midler
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2.15.11
Aankomend jaar vindt de 20e editie plaats van Spel Zonder Grenzen, één van de vele 
mooie evenementen uit ons Aaste. Een evenement op het evenemententerrein, zie 
onderstaand bovenaanzicht. Welk spel stond er op de plek van de rode cirkel bij de 
laatste editie (2017) van SZG?

van boven

4

Eén van de Aastese volkliederen is ongetwijfeld de carnavalskraker van Wim van 
Horssen. Op welke plekken is de videoclip van dit lied opgenomen? 

1
2

3

2.15.12 aastes carnavalskraker

4
5

6
7

8

9
10

 Tobbedansen

De molen ‘Oostenwind’ in Asten 

Van Mierlo schoenen

 Stuntpaleis Hendrik 

Kasteel Heusden

De Markt 

 Koningsplein 

 TapgAsten 

Marktstraat 

 Vijver van het park 

 Prins Bernhardstraat 
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2.15.13
‘Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.’ ‘De klok hebben horen luiden, maar niet 
weten waar de klepel hangt.’ ‘Het klokje van gehoorzaamheid tikt.’ ‘Iets aan de grote 
klok hangen.’ Herken jij onderstaande klokken?

CAMPanula

1 2

3 4

2.15.14
Het klinkt als? Waar doet deze tekst je aan denken? Wie zijn de artiesten en wat zijn de 
titels van deze vertaalde stukjes uit liedteksten?

 Can I hide with you
 If I can’t do that anywhere else
 And if have to cry
 Will you dry my tears
 Because if I can be with you
 You can always be with me
 Come whenever you want
 I will safe you a room

1 artiest:

lied:

Astronomische klok op het oude stadsplein in 
Praag

Klok gemaakt bij Eijsbouts genaamd Marie die 
hangt bij de Notre Dam. 

Klok van het station in Amsterdam Klok van de Zimmertoren in Belgie 

 Claudia de Breij

Mag ik dan bij jou 
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 Als ik het zou kunnen zou ik blijven
 En als ze niet, niet in mijn weg staan
 Blijf ik hier in verte staren
 Maar ik groei op om net als jij te zijn
 Ja ik groei op om net als jij te zijn

 

 Is het je nooit opgevallen
 Al het bloed dat we vergoten
 Is het je nooit opgevallen
 Deze huilende aarde, 
 deze treurende kustlijn.
 

 I look around me
 Through a pink glasses
 Way too long alone
 I was standing still a little
 How could I know
 My world was so small

2 3

4

43

artiest:

lied:

artiest:

lied:

artiest:

lied:

Krezip

If I would stay

Michael Jackson

Earth song

Doe maar

Sinds een dag of twee
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2.16.1
Da’s toch niet te geleuve, vruger was er een bioscoop in Asten. Niet enkel spelletjes 
spelen aan de keukentafel, maar een heus filmpje pakken op z’n tijd. 

a. Waar stond in Asten de bioscoop Astra Theater? 

b. Wie was de eigenaar van deze bioscoop, café-zaal en broodbakkerij? 

niet te geleuve

1 2

3 4

2.16.2
Mens erger je niet! De een is dol op spelletjes, de ander haat ze. De een speelt het spel 
goudeerlijk, de ander speelt altijd vals. Tot welke categorie behoor jij? Ken jij 
onderstaande gezelschapsspellen? 

mens erger je niet

De bioscoop stond op de hoek van de Prins Hendrikstraat-Langstraat, 

Eigenaar was de familie Bakens- van Roy. 

Ticket to Ride Slangen en Ladders

Ganzenbord Dokter bibber
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5 6

7 8

2.16.3
Een straatje met 7 ruime herenhuizen, maar welke familie woont op welk huisnummer?

• De familie van Oosterhout woont in het midden.
• De familie Cortooms woont op het nummer dat je door 11 kan delen. 
• De familie Jansen woont op het nummer dat je door 9 en door 2 kan delen.  
• De familie van den Eerenbeemt woont op het nummer dat eindigt op een 6 als  
 je het halveert. 
• De familie Benders woont op het eerste nummer dat je met drie cijfers schrijft.  
• De familie Knoops woont op het nummer dat je door 13 kunt delen.  
• De familie Hoofs woont op het nummer dat 3 geeft als de cijfers van dat 
 nummer worden opgeteld. 

herenhuizen

Backgammon Perudo

Zeeslag Querido

106

110

108

112
100

104

102
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2.16.4
Geen last van trillende handjes? Dan is deze opdracht voor jou.
Maak een zo hoog mogelijk kaartenhuis. Bewijs met een foto dat jullie kaartenhuis het 
hoogste is. Let op: zorg dat de teamkaart ook op de foto staat!

trillende handjes

2.56.5
Wie van jullie team heeft de mastermind? Los deze mastermindpuzzels op en vertel ons 
welke kleurencombinatie wij verborgen hebben voor jullie. De pinnetjes ernaast geven 
aan hoeveel van de gekozen pinnen er in zitten (wit) of zelfs op de juiste plaats zitten 
(zwart) dit zijn de mogelijke kleuren: oranje-groen-rood-blauw-paars-geel.

mastermind

* Plak hier de foto van jullie kaartenhuis
* Zorg dat de teamkaart op de foto staat.
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2.16.6
Bij het speule van spellekes hoort ook winnen. Dan valt er wat te vieren. Carnavals-
vereniging De Plekkers heeft al 4 keer een jubileum mogen vieren in hun 48 jarige 
bestaan. Wanneer en met welke prins waren deze jubilea?
 

jubilea

2.16.7
Wie zijn deze ontbrekende knappe voetbalkoppen?

knappe koppen

1
2

3

4

1

2
3

Jo d’n Urste (Jo Beekers 1981)

Noud d’n Urste (Noud Vos 1992)

Cor d’n Twidde (Cor Bankers 2003)

Richard d’n Urste (Richard Kerkers 2014)

Yanick van Osch

Chris van der Weerden

Nicolas Isimat-Mirin Charente
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1

2
3

2.16.8
De kerk in Asten is niet te missen, ook niet op ons logo. Als je 1 letter verandert aan 
logo, kan je het woord lego maken. Grappig hè?! Aan jullie de taak om de kerk niet te 
laten ontbreken op deze avond. Maak een eigen kerk van lego. Maak hier een foto 
van (met je teamkaart) en stuur deze door naar: opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl
met als onderwerp ‘bouwwerk’ + teamnaam + teamnummer.

bouwwerk

Kasper Dolberg

André Onana

Carlo L’Ami
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2.16.9
We spelen het spelletje: Boer zoekt vrouw, wie kent het niet? Onderstaande 6 boeren 
hebben een eigen spelprogramma samengesteld. Zoek uit welke vrouw met hen mee 
wilde voor een reundje op de tractor.

Uitleg: 
• De cijfers aan de linkerkant geven aan hoeveel juiste vrouwen er in de rij staan.
• De cijfers aan de rechterkant geven aan hoeveel vrouwen er onder de juiste  
 boer staan.
 

boer zoekt vrouw

1
2
3

john lucas marco koos arthur Ruud
2 Suzan Nicole Amanda Alice Lisa Martha 0
2 Tessa Ilse Alice Natasje Iris Anneke 2
2 Anneke Martha Lisa Bertie Ellen Natasja 0
0 Bertie Iris Beatrice Nicole Ria Amanda 0
2 Monica Tessa Ellen Natasja Frida Suzan 0
2 Tessa Monica Lisa Suzan Manon Amanda 2
2 Frida Suzan Ellen Lisa Manon Ilse 2
1 Ria Bertie Nicole Martha Amanda Beatrice 1

4
5
6

2.16.10
Hoeveel vierkanten zie je op onderstaand figuur?
 

&
&
&

&
&
&

John    Frida

Lucas    Monica

Marco   Alice

Koos   Martha

Arthur   Manon

Ruud   Anneke

474
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2.16.11 gitaarles

Hieronder staan een aantal intro’s van bekende nummers, alleen dan in een gitaar 
tab. Welke artiesten en titels horen hierbij?

1

2

artiest:

titel:

artiest:

titel:

Leonard Cohen

Hallelujah

Guns ’n Roses

Sweet Child o mine 
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2.16.12 slogan

We maken overal een spelletje van bij deze quiz: Bij de posts op facebook van de 
Aastese DorpsQuiz stond ergens een wel heel bekende slogan. Van welk merk is deze 
slogan?

2.16.13 verzamelen maar
In de tas die je hebt gekregen zit een speelkaart. Hoeveel exact dezelfde kaarten kan 
jij verzamelen? (Heb je een schoppen 8, zoek je dus zoveel mogelijk schoppen 8 
kaarten.) doe deze in het zakje in de tas en lever deze in voor 23.30	uur bij de Klepel.

2.16.14 kilometers tellen
Tel alle kilometers van deze wegwijzer bij elkaar op.

3

4

artiest:

titel:

artiest:

titel:

Ed Sheeran

Shape of you 

Adele

Someone like you 

Nike

104
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2.17.1 sterretjes

1

Sommige kinderen zijn al jong bekend. Ze spelen in een film of serie en worden jaren 
later nog steeds herkend, of toch niet? Weet jij wie deze kind sterren zijn, hoe ze ‘in het 
echt’ heten en waar wij ze van kennen?

2

3 4

kindster:

echte naam:

film/serie:

kindster:

echte naam:

film/serie:

kindster:

echte naam:

film/serie:

kindster:

echte naam:

film/serie:

Madelief

Madelief Verest

Madelief

Wednesday Addams

Lisa Loring

The Addams Family

George Little

Jonathan Lipnicki 

Stuart Little

Alfalfa

Bug hall

Little Rascals (De boefjes)
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5 6

7 8

9 10

kindster:

echte naam:

film/serie:

kindster:

echte naam:

film/serie:

kindster:

echte naam:

film/serie:

kindster:

echte naam:

film/serie:

kindster:

echte naam:

film/serie:

kindster:

echte naam:

film/serie:

Julie Thompson

Ashley Olson

To grandmothers house we go

Christopher Garden

Jaden smith

Pursuit of happiness

Dik Trom

Tonny van Schendel

Dik Trom

Giosué Orefice 

Giorgio Cantarini 

La vita è bella 

Marta von Trapp 

Debbie Turner

The Sound of Music

Cole Sear

Haley Joel Osment 

The Sixth Sense
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2.17.2 strohuls

1

Welke drie strohulzenfabrieken waren er rond 1920 in Asten? 

2

3 4

2.17.3 ouw gereedschap

Een accuboormachine, een afkortzaag, een multitool, ga zo maar door. Allerlei 
gereedschappen waar we tegenwoordig mee werken. Vruuuger war het allemaal 
anders! Herken jij onderstaande gereedschappen?

1 2

33 4

J.B. Caron, (1911)

P.C. van Heugten, (1924

J. van Gogh, (1934)

Dorsvlegel Hekel

Juk Spanzaag
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2.17.4 peelbelang

Iedere donderdag verschijnt het Peelbelang in de bus al sinds 1920. Hieronder een 
aantal fragmenten van oude kranten, weet jij de antwoorden?

Uit welk jaar komt deze evenementenkalender?

Dit viertal werd eens kampioen in de 2 Klasse bij ’t Root. 
Wie is de eerste vrouw van links?

1990

Dorette Derks



uit de aauw doos

7

59

Dit is een zaalteam van korfbalvereniging Klimop, 
wie zijn de mensen in de groene rondjes?

2.17.5 aauw krant

In een aauw doos liggen meestal nog wel wat spullen van lang geleden. Van die 
dingen die je graag wil bewaren, maar waar je eigenlijk nooit iets mee doet. Behalve 
nu! Lever een zo aauw mogelijke krant, tegelijk met de opdrachtenmap in de tas, 
om	23.30	uur in bij de Klepel.

2.17.6 aauw dozen

In NL zijn verschillende Aauw Dozen, weet jij uit welke Aauw Doos deze kinderen 
komen?

1 21 2

Gerria van Laarhoven

Toine Maas

Christina Curry – Dochter van Patricia Paay Patty – Dochter van Anita Meijer
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2.17.7 aauw bekende

Wie zijn deze twee aauw bekende uit Aaste?

1 23 4

1 25 6

naam:

beroep:

naam:

beroep:

Constantijn – Zoon van Prinses Beatrix Noa Vahle – Dochter van Linda de Mol

André Hazes jr – Zoon van Rachel Hazes Priscilla – Dochter Patty Brard

Caatje welten

Verloskundige

Frits de Bruijn

Vrijheidsstrijder
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2.17.8 aastese geschiedenis

Een aantal vragen over de geschiedenis van Asten.

 Welke straat is hier te zien? Hoe heet deze boerderij?

Welke straat is hier te zien? 
Wat was de functie en is de functie van 
dit gebouw?

11 2

13 4

Wilhelminastraat / Monseigneur Den Dubbeldenstraat Keulse Kar op de Voordeldonk

De Markt in Asten(pand links is nu Jan van Hoek) Vroeger was het een Jongensschool, nu een basisschool: De 
Bonifatius.
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2.1 Dit mooie huisje stond vroeger op het 
Zandpad in Asten. Het huisje is in de 
jaren zestig afgebroken. Hoe heet de 
straat nu waar vroeger dit huisje heeft 
gestaan? 

De straatnaam van de straat op de afbeel-
ding had vroeger een andere naam dan nu. 
Hoe heet de straat nu?

15 6

297.9
In 2013 bestond deze Scandinavische 100 jaar. En dat terwijl ze al twee keer is 
onthoofd. In de jaren 60 en 90. Wie bedoelen wij?

297.10
Een reeks getallen, dit zou je wat kunnen zeggen. 
2584 – 4181 – 6765 – 10946 – 17711

a. Welk getal hoort er in deze reeks 3 stappen verder?

b. Hoe wordt een dergelijke reeks genoemd?

c. Waar ken je deze naam (van antwoord b) nog meer van?

Ik wil omhoog

tellen maar

Bergweg Vroeger Molenstraat, nu Burgemeester Wijnenstraat

De kleine zeemeermin / Den lille  havfreu (Kopenhagen)

 75025

Fibonacci

Een personage in Prison Break, hij heeft John Abruzzi verlinkt.



uit de aauw doos

7

63

2.17.11 gemeen

Wat hebben deze afbeeldingen met elkaar te maken?

1

12.17.12
Samen zijn wij in ieder geval  heel erg oud, maar hoe oud? Hoeveel jaar is de organisa-
tie van de Aastese DorpsQuiz vandaag (24 maart 2018) bij elkaar?

opgeteld

Dit was allen in het nieuws op 24 maart: Hitler werd dictator, MAC OS X wordt gelanceerd, 
Bacterie Tuberulose, Dirk Frimout naar de ruimte.

Sanne 29, Tineke 34, Dries 34, Dirk 32, Guus 37, Hans 60, Len 30, Henk 58 = 314
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2.17.13 Bonifatius

Toen deze school 40 jaar bestond is er een foto van de hele school gemaakt vanaf het 
dak. Wie zie je in de groene rondjes?

1
2
3
4
5

Rik Verkampen

(meester) Theo Swinkels

Ramon Lingg

Maurice Martens

Stefan Vaas
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uit de aauw doos

2.1
7.14 

Foto’s uit de aauw doos. Ze zien er nu misschien niet meer zo uit, maar vruuuger waren 
ze Miss Nederland. Ze hebben er wel eens beter uitgezien, wie zijn deze dames?

1

miss

a b cJessie Jazz Kim Kotter Nikki Opheij
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2.18.1 d'n teugeler

a. Waar woonde de teugeler, Jan Zwanenberg in Asten? 

b. Wat is een teugeler? 

1

12.18.3
Men neme de Top 2000 en men beantwoordt onderstaande vragen: 

1. De 2e letter van de titel van de hoogst genoteerde Nederlandse, Engelstalige  
 productie in het jaar waarin de ex-man van Connie Witteman overleed. 

2. De 11e letter van de titel van een lied van Robert Zimmerman dat is gebaseerd  
 op het oude slavenlied ‘No More Auction Block’. 

3. De middelste letter van de titel van de enige notering in 2003 van Barry Alan  
 Pincus. 

top 2000

2.18.2 figurerunning

Schilderen is leuk, tekenen is leuk, stoepkrijten is leuk, maar hoe leuk is het dat het 
tegenwoordig met je telefoon ook kan terwijl je beweegt. Open de RunKeeper of 
Strava app en maak daarmee een figuur door te gaan lopen/fietsen. FigureRunning 
ook wel genoemd. Let op: maak een screenshot van de app+ datum, het zou 
natuurlijk jammer zijn als er wordt gesjoemeld. Stuur de screenshot naar: 
opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl,	onderwerp	mail	‘figurerunning’	teamnaam	+	
teamnummer.

Het huisje stond in de buurt van de molen (Oostenwind)

Een teugeler is een man die met paarden de schepen door het kanaal trok. 

A

E

N
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2.1 4. De 3e letter van de laagste notering uit 2013 van de band die het    
 bekendste nummer van The Korgis hebben gecoverd voor een 
 Nederlandse film. 

 
5. De eerste letter van het aantal noteringen in 2001 van de twee bands   
 voor wie in maart 2018 een Tribute wordt gegeven in De Klepel. 

 
6. De 1e letter van de drummer van de band welke in 2010 met drie 
 nummers genoteerd stond in de Top 2000 en  in 1981 het album ‘Merlin’   
 uitbracht. 

7. De op twee na laatste letter van de titel van de laagst genoteerde 
 Nederlandse artiest uit de lijst van 2004.

8. De 1e letter van de tweede naam van de grootste zakker van de 
 negende editie van de Top 2000.

9. De 5e letter van de voornaam van de Amerikaanse president die deze   
 functie bekleedde tijdens het jaartal van het oudste nummer uit de lijst 
 van het jaar dat het EK Voetbal werd gehouden in Oekraïne en Polen. 

 
10. De 4e letter van de geboortestad van de zangeres die in het jaar van   
 de val van Balkenende-II op plek 235 van de Top 2000 stond.

11. De meest voorkomende medeklinker in de titel van het lied dat samen   
 een couple A-Side vormt met het lied wat in 2015 pas voor de eerste   
 keer in de Top 200 staat en gaat over een onderzeeër van een bepaal  
 de kleur. 

 Met de gevonden letters maak je het volgende Aastese woord:

E

Z

P

R

K

K

E

R

PRAKKEZEREN
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2.18.4 lengte- en breedtegraden

Elke vierkante meter van de wereld is tegenwoordig ontdekt, satellieten houden alles in 
de gaten en kunnen elke centimeter van de wereld bekijken. Om de locaties 
wereldwijd door te kunnen geven zijn lengte- en breedtegraden bedacht. Hieronder 
staan 8 lengte- en breedtegraden. Zoek op waar deze combinaties bij horen en wat 
de link met Asten is.  

2.18.5 voetbalplaatjes

Van heinde en verre kwamen ze naar de Albert Hein in Asten om voetbalplaatjes te 
scoren. Verzamelen, verzamelen. Niet compleet? Hop d’n hort op om te ruilen. Wij 
hadden er ook nog een paar. Herkennen jullie deze voetbalhelden? Vertel ons de 
naam, en het nummer van het voetbalplaatje.

1 wat:

waar:

link met aaste:

lg: 14.591528 Bg: 120.973635

2 wat:

waar:

link met aaste:

lg: 29.749829 Bg: -95.368727

3 wat:

waar:

link met aaste:

lg: 35.308715 Bg: 138.93487

4 wat:

waar:

link met aaste:

lg: 39.969108 Bg: 116.337852

5 wat:

waar:

link met aaste:

lg: 48.218823 Bg: 14.420281

6 wat:

waar:

link met aaste:

48.852968 Bg: 2.349902

7 wat:

waar:

link met aaste:

lg: 51.183076 Bg: 8.488162

8 wat:

waar:

link met aaste:

lg: 51.402308 Bg: 5.744761

Kathedraal van Manilla

Manilla filipijnen 

klok van Eijsbouts

Co-Cathedral of the Sacred Heart

Houston, USA

klok van Eijsbouts

Gotenba

Japan

Klok van Eijsbouts

the Ancient bell museum 

Beijng, China

klok van Eijsbouts

 plaatsje Asten

Oosterijk

Asten

the Notre Dam

Parijs

klok van Eijsbouts

Kahler Asten Bergtop

Sauerland Duitsland

 Asten

De Klepel

Asten

Gemeenschapshuis
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2.18.6

aastese vloggers

Als je tegenwoordig aan onze jeugd vraagt wat ze willen worden is het regelmatig: 
Vlogger. Enzo Knol, StukTV, Kwebbelkop, ga zo maar door, allemaal voorbeelden. Voor 
jullie nu de opdracht om een hortje te gebruiken om een vlog te maken over jullie 
quizavond. Stel jullie team voor en laat zien hoe het gaat bij jullie. Post deze voor	23.00	
uur op onze facebookpagina en vermeld er jullie teamnaam en nummer bij! Wij zijn 
benieuwd! https://www.facebook.com/aastesedorpsquiz/  

a b d e

2.18.7 achtbanen

Met de familie, het gezin, de vriendenclub, de buurtvereniging gezellig een dagje de 
hort op. In Nederland bezoeken we massaal pretparken. Herken jij onderstaande 
achtbanen? Wat is de naam van de achtbaan en waar staat deze?

naam:

park:

naam:

park:

naam:

park:

naam:

park:

a b d enaam:

nummer:

naam:

nummer:

naam:

nummer:

naam:

nummer:

8.6

Iris van Stiphout

644

Joep van Dijk

470

Jesper ten Thije

482

 Kai Sukel

146

Python

Efteling

Fam.achtbaan

Billybird Hemelrijk

Troy

Toverland

Robin Hood

Walibi
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d'n hort op

8

2.18.8 racen

Formule 1 is weer helemaal populair. Max Verstappen zorgt ervoor dat iedereen weer 
kijkt en trots is op ons NL. Hij is een groot talent. In 2017 klonk er twee keer het Wilhelmus 
voor hem. Maar wanneer was de eerste keer dat het Wilhelmus te horen was na een 
F1 –race?

a

2.18.9 olympische spelen

Welke Nederlandse sporter deed mee aan zowel de Olympische Zomerspelen, de 
Olympische Winterspelen, als aan de Paralympische spelen?

2.18.10 olympische spelen

Welke Stadions zijn dit, waar is dit en wat is de capaciteit hiervan? 

bnaam:

waar:

capaciteit:

naam:

waar:

capaciteit:

f g h inaam:

park:

naam:

park:

naam:

park:

naam:

park:

Gold rush

Slagharen

El Condor

Walibi

Baron 1989

Efteling

Dragonfly

Duinrell

In 1978 (Het verkeerde volkslied werd gespeeld bij de Zweed Ronnie Petterson.)

Jeroen Straathof

Olympiastadion

Berlijn
74.475

Kyocera

Den Haag
15.000
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c bd

2.18.11 rokken

In Schotland dragen mannen regelmatig een rok, een kilt welteverstaan. Maar in 
Frankrijk is dit iets minder de normale gang van zaken. Toch waren er afgelopen jaar 
een aantal mannen die in een rok gingen werken. Wat was hun beroep?

2.18.12 trimbossen

Hoe vaak gaan jullie nog naar het bos om te sporten? Niet vaak he! En er ligt nog wel 
zo’n mooi trimbos in de Schietbaanse bossen. Zet de volgende oefeningen op goede 
volgorde, en break a light (not a leg). 

a b c d

naam:

waar:

capaciteit:

naam:

waar:

capaciteit:

Wembley

London
90.000

Camp Nou

Barcelona
99.354

Buschauffeur

Goede volgorde: C-F-A-H-E-B-G-D 
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e f g h

2.18.13 vreemde voorwerpen

‘Denkt u bij het verlaten van de trein aan uw bezittingen?’ klinkt het door de trein. 
Echter komt deze boodschap niet bij iedereen binnen. Er worden iedere keer nog 
vreemde voorwerpen in de trein gevonden: ski’s, een schootmobiel, kunstgebit. 
In België verloor de trein zelf iets, wat was dat?

2.18.14 autopech

Waarom is de bestuurder van deze auto opgepakt?

Twee wagons met passagiers

Omdat hij niet wilde meewerken aan een blaastest.
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2.18.15 selfie

Maak een selfie met 2 personen van jullie team met de Molen, ook het logo van de 
quiz (teamkaart) moet duidelijk zichtbaar zijn. Plak deze foto hieronder op.

a

2.18.16 Aastese evenementen

Tijdens welke evenementen en in welk jaar zijn de volgende foto’s gemaakt?

bevenement:

jaar:

evenement:

jaar:

* Plak hier de foto met de molen
* Zorg dat de teamkaart op de foto staat.

Fam.hockeytoernooi

2011
Kringdag (st. Jorisgilde)

2015
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c d

e

evenement:

jaar:

evenement:

jaar

evenement:

jaar:

Zeskamp

2016

Vocaal op de pedaal

2016   (Puur Sangh) 

Crazy Bike Ride, TWC

2017
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2.19.1

geshopt

Je trekt je mooiste kleren aan, krijgt een prachtige laag make-up, staat uren voor de 
camera en uiteindelijk wordt er van alles aan je lijf gefotoshopt. Het zal je maar 
gebeuren. Onderstaande foto’s kloppen helemaal niet meer, niet alleen gefotoshopt, 
maar uit elkaar geritst. Herken jij de 4 mannen en vrouwen?

a b

2.19.2 kende gij 'm?

Een groene rib-broek, een blouse, een stropdas, misschien een hoedje? Braaf, 
meegaand, ideale schoonzoon. Wat wordt er omschreven? Juist een burgemeester, 
althans dat dachten wij. Maar soms is ’t niet wa ’t is.. 

a. Welke oud burgemeester van Asten (die in 1910 Asten verliet) is een tijdje in het  
 huis van bewaring in Breda verbleven? 

LB. Ronald de Boer

RB. Sander Lantinga

LO. Koos van Plateringen

RO. Lange Frans/ Frans Frederiks

LB. Annechien Steenhuizen

RB. Wende sneijders

LO. Koningin maxima

RO. Marlijn Weerdenburg

J.L. Switzar



t'is nie wa't is

9

77

9.1 b. Waarom zat hij vast?

c. en in welke plaats was hij toen burgemeester? 

a

2.19.3 echte kunst

Soms weet je het al heel vroeg, je wordt brandweerman, juf of multimiljonair. Maar 
soms is ’t nie wa ’t is, of wordt ’t niet wat je wilt. Onderstaande tekeningen zijn gemaakt 
door kinderen uit groep 3, schilders in de dop al zeggen wij het zelf. Herkennen jullie het 
origineel? Wat is de naam van het schilderij? En welk jaar is het geschilderd? En wie is 
de schilder?

b

c d

naam:

jaar:

schilder:

naam:

jaar:

schilder:

naam:

jaar:

schilder:

naam:

jaar:

schilder:

hij werd beschuldigd van malversaties bij waterschap ‘De Donge’ waar hij penningmeester van was. 
Het zou gaan om een bedrag van 10.000 gulden. 

Dongen

De Sterrennacht

1889

Vincent van gogh

Kippen en haan

1651

Albert Cuyp

De gitaarspeler

1670-1672

Johannes Vermeer

Tuin der Lusten

1490

Jhernonimus Bosch
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2.19.4 't cas

1996 werd ’t Cas het Varendonck College. Geef een verklaring voor de naam van het 
Varendonck College.

2.19.5 klinkers leggen

Welke spreekwoorden/uitdrukkingen worden hieronder zonder klinkers weergegeven? 

.ll. g..ds k.mt v.n b.v., b.h..lv. d. .rp.l, d.. k.mm. ..t d. gr.nd!

.p n. ..w. f..ts m..t. g. ‘t l.r.n! 

L..fd. .s h.t .n.g. spr..kj. D.t ..nd.gt m.t: ‘.r w.s ..ns’ 

.ls h.t m..sj. n..t k.n d.ns.n, z.gt z. d.t d. m.z.k.nt.n n..t k.nn.n sp.l.n 

..m.nd b.rg.m..st.r v.n ..n .fg.br.nd d.rp m.k.n 

.n z..n v..stj. l.ch.n  

De Varendonck is een landschapselement met een lichte verhoging op de grens van Asten en Someren. 
Ongeveer 500 meter ten noorden van de weg Asten-Someren en ongeveer 300 meter ten wensen van de 
Zuid-Willemsvaart.

Alle goeds kumt van bove, behaalve de erpel, die komme uit de grond! 

Op ne auwe fiets moete gu ‘t leren! 

Liefde is het enige sprookje dat eindigt met: ‘er was eens’ 

Als het meisje niet kan dansen, zegt ze dat de muzikanten niet kunnen spelen. 

Iemand burgemeester van een afgebrand dorp maken. 

In zijn vuistje lachen. 
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2.19.6 2 woorden?

Dit is een moeilijke vraag voor deze avond. Het klopt dat er in onderstaand figuur twee 
woorden staan. Welke woorden staan er?  

1. Wij zijn genoodzaakt u te moeten melden dat u ziek bent.

2.19.7
Onze taal is een van de moeilijkste, zeggen mensen die dit willen leren. Dat komt 
misschien omdat we soms dingen niet helemaal zeggen op de makkelijkste manier. 
In onderstaande zinnen staan stijlfiguren, noem bij elke zin de naam hiervan.

2. Jan zit momenteel tussen twee banen.

3. Er klonk een oorverdovende stilte.

4. Ik heb lekker liggen zonnen op het groene gras.

das duidelijk

Aastese Quizavond 

Tautologie

Eufemisme

Oxymoron

Pleonasme
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5. Ik er niet blij mee, hoe het nu gaat bij ons op het werk.

6. Dat mag je nooit meer doen, ik schrok me dood!

7. De knapperd, ze kan gewoon al zitten!

8. Wat een lekker weertje, hè?!

2.19.8 tattoo
Maak een (nep)tattoo van het logo van de Aastese Dorpsquiz op iemands lijf, 
hoe origineler hoe beter! Stuur je foto naar: opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl 
met	als	onderwerp:	Tattoo	+	Teamnummer	+	Teamnaam

2.19.9 plaatsnamen

We zijn op zoek naar de plaatsnamen die horen bij de beschrijvingen: 

1. Als mijn fietsband onderweg lek gaat dan ……

2. Ik vertrouw die jonge tandarts nog niet zo. Ik denk dat ik maar naar de ……

3. De babyspullen waren allang verkocht via marktplaats, dus voor ’t nakomertje 
 was er geen ……

4. Ik ben ’n echte zoetekouw maar zet die suikerklontjes maar weg. 
 Mijn thee hoeft niet ……

5. Met z’n zessen in ’n mini gaat misschien nog net, maar je kunt er zeker geen 

6. Waarom wil jij die haak recht buigen? Nou, ik hoef zo’n ……

Litotes

Hyperbool

Prolepsis

Retorische vraag

Lopik

Oudega

Boxmeer

Zoetermeer

Zevenbergen

Krommenie
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7. De spar stond verscholen in de dicht mist, maar de boswachter zag de ……

8. Ik kom geregeld in het klooster, omdat ik graag met ……

9. Het keukentje is te klein, waar moet ik nu mijn ……

10. Als de kapper is afgewerkt, vindt je er alleen nog maar een ……

2.19.10
Haal het antwoord van vraag	6.14	van	vraag	5.4 af. Wat heeft deze uitkomst met Asten 
te maken?

11. Zij hoeft maar even in de zon te liggen en ……

12. De stier had geen zin dus de ……

2.19.11
Asten heeft een eigen wapen. Het wapen van Asten. Nee niet het café/bowlingbaan 
maar deze:

Dit wapen staat vanuit vroeger voor twee families. 
a. Welke twee families waren dit?

b. en waarom staan juist zij op het wapen van Asten?

aastes wapen 

husselen

Den Helder

Monnickendam

Zevenbergen

Bergharen

Bruinisse

Koewacht

5825-104=5721: De postcode van Asten

Links: Familie van Doerne

Rechts: Familie van Boecop.

In de tweede helft van de zeventiende eeuw en het begin van de acht-
tiende eeuw was het echtpaar Everard van Doerne en Anna Catharina 
Constantia van Boecop heer en vrouwe van Asten. 



t'is nie wa't is

9

82

2.19.12 emoticons

1

2

3

4

Tegenwoordig staat achter iedere zin in alle berichtjes die we naar elkaar sturen een 
emoticon. Kan jij onderstaande emoticons lezen?

Films:

5

6

7

8

artiesten:

9

10

11

liedjes:
2.1 12

12 Monckeys

Mannenharten

 IT

 Batman

Elbow

Red Hot chilli peppers

The Beach boys

Scooter

Snoop Dogg

Pet Shop Boys

Deadmaus

Heartbreak Hotel
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2.1 13

14

15

16

2.19.13 uit de kast 

a. Op 1 april 2001 vond het eerste homohuwelijk ter wereld plaats in ons land,  
 in Amsterdam. Inmiddels is dit huwelijk in bijna 25 landen toegestaan. Te weten  
 er zijn 195 landen. Bob Katter, een van de leden van het Australische lagerhuis,  
 wil dat de homogemeenschap het woord ‘gay’ teruggeeft. Hij vindt dat   
 LHBT’ers door het woord te annexeren de oorspronkelijke betekenis wordt 
 vervaagd. Wat is de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘gay’? 

b. Wie is er in 2017 na 186 jaar uit de kast gekomen? 

2.19.14 fysiotherapie

Dezelfde fysio als waar we het eerder over hadden moet van alle handelingen 
opschrijven wat hij doet en waarom. Voor het gemak zijn er veel afkortingen bedacht. 
Geef de andere benaming/betekenis van deze afkortingen die fysiotherapeuten 
dagelijks gebruiken in de verslaglegging van patiënten:

1. M. Trapezius descendens
 

2. Eerste cervicale wervel

3. # 

4. M. Gluteus Maximus
 

5. ACL

6. BIG

7. CTO

8. ADL

Het dondert en het bliksemt

Liefs uit London

Niet of nooit geweest

Sinds een dag of twee

Vrolijk

Jonathan, de oudste schildpad ter wereld

 Monnikkapspier

Atlas

Fractuur/ruptuur

Bilspier

Anterior Cruciate Ligament (voorste kruisband)

Beroepen Individuele Gezondheidszorg

Cervico Toracaal Overgang

Algemene Dagelijks Levensverrichtingen/
Activiteiten dagelijks leven
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2.19.15 taalkrakers

We hadden het eerder al over onze taal, daar kan je ook gekke dingen mee doen. 
Een drietal taalkrakers, snap jij wat er staat?

a. Jry od Sdyrm esy fr lapl jppty 

b. Llb sw feirw jkij muaawb 

c. Zhgvm pormpg zoh vvm pvip 

9.16
Filmpjes a la slimste mens. 4 van de organisatieleden stellen jullie een vraag via een 
filmpje. Bekijk ze en geef hieronder antwoord.

de slimste mens

https://www.youtube.com/watch?v=vfv_xyiyIp8&feature=youtu.be

1

2
3

4

5

Het is Asten wat de klok hoort 

Aan de grote klok zitten 

Asten klinkt als een kerk 

Disneyland Parijs

Mickey Mouse

Walt Disney

Pretpark / Themapark

Films
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https://www.youtube.com/watch?v=QbkDpzhFUUw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=vfv_xyiyIp8&feature=youtu.be

1

2
3

4

5

1

2
3

4

5

Baguette

 Centre (Georges) Pompidou

 Notre dame

 Seine

Louvre

 1945

Duitse bezetting

5 mei

Nederlands-Indië

Hotel de wereld
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https://www.youtube.com/watch?v=vfv_xyiyIp8&feature=youtu.be

2.19.17 zoek de verschillen

Onlangs is er in het Peelbelang een foto van de organisatie geplaatst, niets is wat het 
lijkt en er zijn wat dingen van de foto verdwenen. Zoek de 5 verschillen!

1

2
3

4

5

bron: Peelbelang

Maxima

Messi

 Buenos aires

Andes gebergte

Gaucho’s
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Tis niet wat ’t is, een uitspraak van de beroemde schilder Leonardo Da Vinci. Hij is de 
maker van de muurschildering Het Laatste Avondmaal. Imiteer deze muurschildering 
met je groep, maak er een mooie foto van en stuur deze foto door naar 
opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl.	Onderwerp	mail:	Laatste	avondmaal	+	
Teamnaam	+	Teamnummer	

1

2
5

3

2.19.17 't laatste avondmaal

4

Duif

Streep, schoen Dries Sjaal Sanne

Alluminium fiets-hekje

Knoop, jas Tineke
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2.110.1 Notaris Kessels

Wanneer bestond Notaris Kessels 20 jaar en hoe werd dit gevierd?’

10.2
Welke bekendheid is er te vinden op de website van Buro3? En wat is zijn/haar grootste 
hit? Hij/zij bevindt zich op  een foute pagina... Iedere (goede) website heeft zo’n 
pagina!

buro 3

10.3
Welke kleur staat centraal bij van Geffen Reclame?

van geffen reclame

In 2016. Men kreeg de kans om op zondag 20 november 2016 gratis antieke spullen 
te laten beoordelen op de Kunsttaxatiedag ‘Kunst en Curiosa bij de notaris’.

Lionel Richie - Hello

Roze
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2.1
Bij de Gym in Asten kun je terecht om fit te worden, te zijn en te blijven. Jouw lichaam 
staat centraal, er wordt gebruik gemaakt van dagelijkse bewegingen ondersteunt met 
materialen. Bijvoorbeeld gewichten. Bij The Gym Asten zijn een aantal gewichten 
klaargelegd, kunnen jullie inschatten wat het gewicht hiervan bij elkaar is? Jullie 
kunnen daar terecht tussen	21.00	en	22.00	uur	

10.4 The Gym Asten

10.5
Tom Kunen van de Kantine in Asten is zelf een echte quizmaster. Naast de beste 
hamburgers van de Peel en verschillende speciaal bieren organiseert Tom pubquizzen. 
Hij mag natuurlijk niet ontbreken als onderdeel van deze quiz. Kijk het filmpje en 
beantwoordt de vraag:
https://www.youtube.com/watch?v=oM6UZt7kkQ0&feature=youtu.be

de kantine

2.110.6 moswens

Welke naam van een bekende televisieserie komt voorbij in het filmpje over Moswens?

1235 kg.

Jasmijnstraat

Soof
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10.7
Waar gelooft het kantoor sterk in?

tinnemans en van loon

10.8
Dit jaar organiseert Grand Café Markt 8 met Hemelvaart weer een leuk programma in 
het centrum! Op woensdag 9 mei is het grote galabal, als je daar als best geklede gast 
uit de bus komt win je zelfs een diner voor 2! Op donderdag 10 mei vindt de 5e editie 
plaats van het jaarlijkse Food Festival. Hoeveel gerechtjes werden er vorig jaar tijdens 
het Food Festival geserveerd?

markt 8

10.9
El restaurante Ibiza Style se encuentra en España. ¿A qué aeropuerto vuelas cuando 
quieres comer deliciosamente y disfrutar del sol en el sur de España?

ibizastyle restaurant

Een persoonlijke aanpak

3200

Malaga
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2.110.10 d'n engel

Hoeveel rode krukken staan er in d’n Engel?

10.11
Bij Willem in de etalage kan je vanalles vinden met betrekking tot sport. Schoenen, 
bidons, kleding, ga zo maar door. Speciaal voor de Aastese DorpsQuiz heeft hij nog iets 
extra’s in de etalage gehangen. Wie hangen er Bij Willem in de Etalage?

bij willem

10.12 De klepel

2

Hoeveel zalen zijn er in de Klepel?

15

Prins Hans van den Eerenbeemt en Jeugdprins Arian

4 zalen
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2.110.12 Eten bij guus

Er zijn afgelopen jaar diverse thema avonden geweest in ons pop up restaurant Eten bij 
Guus. Vul de bijpassende gerechten in die geserveerd werden bij de volgende 
avonden:

1. voorgerecht 
australische avond
2. voorgerecht
zuid amerikaanse avond
3. soep
wildavond
4. hoofdgerecht
italiaanse avond
5. dessert 
belgische avond

2.110.13 witte gij ut?

Voor de oplettende teams nog een een extra vraag/opdracht. Het Peelbelang heeft 
ons goed gepromoot. Zo was er bijvoorbeeld een persbericht met foto bij het het 
gemeentehuis. En er waren nog wat verborgen hints, hebben jullie deze gezien?

a.  Wie ontbrak er op de hierboven genoemde foto? 

b. Wat stond er verborgen in een gekleurd artikeltje? 

c.  En oh ja, wij zitten met smart te wachten! 

Australisch zeevruchtensalade

Ceviche van kabeljauw

Wildbouillion

Gevulde kippenborst met mozzarella

Belgische chocoladeproeverij

Henk van Moorsel

Witte gij ut

 Hint naar zoekertje, streuf


