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Voorwoord
Met trots presenteren wij de opdrachtenmap van de tweede editie van 

de Aastese DorpsQuiz! Ruim een jaar aan voorbereiding, met deze map als resultaat. 
Dit jaar hebben maarliefst 87 teams zich ingeschreven! Daar zijn we erg blij mee en natuurlijk erg 

trots op. Jullie strijden allemaal mee voor de eeuwige roem en uiteraard voor de prijzen. Wij 
wensen alle teams ongelofelijk veel plezier. Maak er samen een gezellige, eerlijke en 

onvergetelijke topavond van!

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

• Bij inschrijving heeft iedereen akkoord gegeven op het reglement. Dit reglement staat 
 tevens 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	poster	welke	in	de	tas	zit,	zichtbaar	tegen	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 beoordeeld en meegerekend.

• Uiterlijk 23.30 uur lever je de opdrachtenmap en mogelijke andere spullen in de tas in bij   
 de Klepel. 
 
•	 Na	het	inleveren	is	er	uiteraard	gelegenheid	om	na	te	borrelen	en	te	kletsen	in	de	Klepel!	 	
 Dit jaar met DJ!

• De uitslag (met aansluitend de feestavond) is op 25 mei in de Klepel. Over de uitslag kan   
 niet worden gecorrespondeerd. 
 
 Noodnummer:	06-30969408

Zet ‘m op en veel plezier!

Sanne,	Tineke,	Thijs,	Dirk,	Dries,	Guus,	Hans,	Jasper,	Laurens,	Lisette	en	Mieke
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Vanaf maart waren er al een aantal tokens te vinden, de hints en clues verschenen in 
allerlei hoeken. Vanavond zullen er nog een aantal tokens te vinden zijn voor extra punten. 
Houd je ogen open op de plekken waar je vanavond moet zijn!
Mocht jij er één (of meerdere zelfs) vinden, lever deze dan in, tegelijk met de map om 23.30 
uur bij de Klepel.

Kun je het zien? Soms kan je iemand herkennen uit duizenden. Aan een moedervlek, aan de 
kleur ogen, aan de wallen misschien wel. Maar soms is het erg moeilijk. Ik herken ze wel, maar 
wie is het ook al weer? Wij zijn op zoek naar de namen die horen bij onderstaande ogen! Mis-
schien een reundje Aaste doen?

A

1.1 reundje dur aaste

1.2 aastese ogen

2

b

c

d

e

f

g

h

i

j

Wouter Bierings Luong T. Diep

Christian van de Bosch Henk van Moorsel

John van LieshoutTineke Hoofs-Munsters

Mirjam Ockers Harrie Verberne

Wim van der Loo Jan van Hoek
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Soms is het goed om even te gaan zitten en de tijd te nemen om te genieten van al het 
moois dat Aaste te bieden heeft. Dat hebben we gedaan. Er zijn heel wat bankjes om op te 
zitten. Die hebben we daarom even geprobeerd. Hieronder hebben we ze  
beschreven. Waar staan deze openbare bankjes in Aaste?

a. Trouwen in de rug of van voren, en altijd wat te eten of drinken bij de hand.

b. Ik zat ooit achter de politie of te wachten op een prik.

c. Met speels gemak sla ik hier kruiskes nadat ik bij de kerk ben geweest.

d. Het is Aaste wat de klok(ken) slaat! Kei goed, maar hoe goed ik ook luister, ik hoor  
 ze hier niet.

e. Gelukkig heb ik altijd iets bij me voor de dorst, zelfs ’s nachts.

f. Henricus is hier al ruim 30 jaar niet meer, heb ik hier vlakbij geleerd.

g. Met een tafeltje om rustig een tijdschrift te lezen waarin ik eindeloos naar 
 beroemdheden en mijn horoscoop kan turen.

1.3 'n Benkske

1.4 oeps...

3

In Aaste is er een straatnaam waarvan de straatnaambordjes op twee verschillende 
manieren zijn gespeld. 

Welke straat is dit?

Ingang gemeentehuis Koningsplein

Moussaultstraat (tegenover Maagdenhuis)

Speeltuintje Kerkstraat – Kruiskensweg

Stenen klokken (Schoolstraat – Burgemeester Wijnenstraat)

Speeltuintje Sterappel

Hoek Bergweg – Voordeldonk

Terrein sterrenwacht (Ostaderstraat)

‘t Hoogvelt en ‘t Hoogveld / Albert van Cuijckstraat en Albert van Cuyckstraat
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1

Zeven basisscholen heeft Aaste, althans nóg wel. Over 4 jaar moet het één en ander veran-
derd zijn. Reden genoeg om eens te kijken naar al die basisscholen. En wat werken hier leuke 
Aastese. Herkennen jullie onderstaande dames? En weten jullie ook waar ze werken?

A

1.5 primair onderwijs

B c

d e f

4

g

Ellen Loomans
Het Toverkruid

Suzanne Aarts
St Lambertus

Sanne Ceelen-Welten
Voordeldonk

LInda Janssen
St. Bonifatius

Debbie Verdam
De Horizon

Jacqueline van Gerwen
Het Lover

Hilde Verhagen-van Mierlo
Het Talent
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Hoe kun je indruk maken met je team op andere teams om te laten zien wie jullie zijn? In Nieuw 
Zeeland gebruiken ze daarvoor de HAKA!! Heb je totaal geen idee wat de HAKA is dan kijk 
maar eens op YouTube. Voorbeelden genoeg!

Maak met jullie team een HAKA en zet deze voor 23.30 uur op de facebookpagina van 
De Aastese DorpsQuiz. Het zou natuurlijk extra leuk zijn om een ander team op te zoeken en 
samen de HAKA te maken. Wij wachten met smart!

1.6 haka

1.7 brand!

5

In 1982 stonden onderstaande mannen voor Aaste e.o. klaar wanneer er nood aan de man 
was. Ze staan hier voor de oude kazerne op de hoek van de Logtenstraat en de 
Burg. Frenckenstraat. Er worden vast een paar jonge koppies herkend.

Omcirkel drie Jannen → met een groene stift. Welke Jannen zijn dit?

Jan Waals Jan van Hoek

Jan de Wit
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a. Ieder team heeft een Aastes goed doel of een van de vele Aastese verenigingen opge -
 geven om voor te spelen. En wat blijkt, niet alle verenigingen zijn even bekend bij iedereen.   
 Herkennen jullie onderstaande (delen) van logo’s van verschillende Aastese verenigingen?

1.8 bij 'n vereniging

A B c

d

e

6

g

F

OVA (Ondernemers 
Vereniging Asten)

Gemengd koor Amuze     Kleindiersportvereniging 
Asten     

Zwemvereniging
De Punderman

HSV Ons genoegen

BV den Hemelberg

TWC Asten
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1.9 iets weiter weg

a

b

c

d

e

g

h

i

j

k

l

p

7

b.  We hebben ook van een aantal grote, bekende merken de logo’s bewerkt. Herkennen  
 jullie onderstaande logo’s?

A b c

d e f

hg

De Donau is de op één na langste rivier van Europa. Hij is maarliefst bijna 3000 km lang. 
Je kan je voorstellen dat hij dan door een aantal landen heen loopt. 
Door hoeveel landen loopt de Donau? En welke zijn dit?

Chocomel Hello Kitty Monopoly

FedEx Nestle Starbucks

Staatsloterij Wikipedia

Door 10 landen: Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Kroatië, Servië, 
Roemenië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne.
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Een puzzeltje met Aastese straatnamen:

A

1.10 Aastese straten

e f g h

Die buxusmot, wat een ellende! Zijn er überhaupt nog buxushagen die groen zijn? Wij zijn heel 
benieuwd. 

Lever in de tas, bij de map, vanavond om 23.30 uur een takje van een groene buxusheg in.

1.11 op zoek naar een buxus

8

Verticaal
1. …….. Waa bende gij
2. De zaadbol van het vlas scheiden
3. In Den Haag vergadert men hier
4. Hier woont dus echt helemaal niemand
5. Zitplaats voor feeën
6. Net niet het zwarte woud
7. Hij staat in de weg. Hij ………..
8. Ik ben mijn hert kwijt 
9. Die blie wel plekken 
10. Die staat er maar wat te zwaaien

Horizontaal
1. Blok tien
2. Cyclo-oxygenase   
3. De hele zooi in de hens
4. Mowhawk
5. Gerschtanowitz
6. Belangrijkste NL klokkengieters in de 17e eeuw
7. Gedood door Artemis
8. Dit stuk metaal duurt niet erg lang
9. André Rieu zou zich hier op zijn plaats voelen
10. Hier wonen alleen mensen die hard snurken

De letters in het geel vormen de Aastese straat: Vezelvlas
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Een logo van een bedrijf zorgt ervoor dat mensen in 1 opslag weten over welk bedrijf het gaat. 
Bij welke Aastese bedrijven horen onderstaande (delen) van logo’s?

1.12 aastese logo's

A b c

d e f

Hoe heet deze boom?

1.14 boom!

9

1.13 't is kunst!

Waar staan onderstaande typische Aastese kunstwerken? 

Grafisch Servicebureau Berkers De Dokterspraktijk Gemeente Asten

Heilige Fransiscus Parochie 
(Kerk Asten)

Legro Onis

Nobis

Van Eijk transmissie

Wilhelminaboom 31-05-2001 
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kwats en zevere
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Welke spreekwoorden of gezegden horen bij de plaatjes? 

2.1 wa zeverde nou?

11

A

b

c

d

e

Beter 1 vogel in je hand dan 10 in de lucht

Een kat in het nauw maakt rare sprongen

Waar een wil is, is een weg

Soort zoekt soort

Rozengeur en maneschijn
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2.1

Jaaaa, wederom een vlog. Maak een vlog met je team. Deze keer met wat dingen die aan 
bod moeten komen tijdens de vlog:
 - Een rode clownsneus
 - Rijksdaalder
 - Een levende baby
 - Een flippo

Zorg dat je vlog voor 23.30 uur op de facebookpagina van de Aastese DorpsQuiz staat. 
Wij zijn benieuwd!

2.2 tijd voor kwats en zever van jullie!

Wat zit in een jaar maar nooit in een eeuw? Altijd in een maand maar niet in een week? Wel in 
een dag maar niet in een uur?

2.3 aa, zo!

12

f

g

h

Je kan geen omelet maken zonder eieren te breken

Het kan vriezen, het kan dooien

Vele wegen leiden naar Rome

De letter A
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2.1
Over welke nieuwsberichten gaan onderstaande foto’s en wanneer was dit?

2.4 nieuwsflits

Sommige Aastese ‘cabaretiers’ hebben een sketch waar ze altijd aan herinnerd zullen 
worden. Zo heeft Timper het anti-carnavalslied en Kos Koijer de lompe Sinterklaas. 
Bij welke landelijk bekende cabaretiers horen de volgende begrippen/woorden?
    
Ikea stapelbed         Schoolreisje
   
Broodje shoarma         Tekening
     
Kamperen          Maxima die vreemd gaat   
   
 

2.5 sketches

13

A

c

b

d

A

D

nieuws:

datum:

nieuws:

datum:

nieuws:

datum:

nieuws:

datum:

Maarten van der Wijden zwemt
Elfstedentocht
18-08-2018 - 20-8-2018

Bruiloft Prins Harry en Meghan
15-07-2018

Vrouw uit Merkelbeek zakte door 
het trottoir
14-09-2018

19-05-2018 
Frankrijk wint WK finale

Youp van ‘t Hek

Najib Amhali 

Bert Visscher

Jochem Myjer

Hans Teeuwen

Ruben van der Meer
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14

c

d

2.1

a. Wat hebben de volgende woorden met elkaar gemeen?

 Hotel - Tango - Echo - Whiskey - India

b. Wat hebben de volgende getallen met elkaar gemeen?

 1 - 13 - 19 - 31 - 44

2.7 overeenkomst

4

5

Heeeeel ver is ze familie van onze Hans, maar hoe heet deze oude Aastese spinster met de 
voornaam?

2.6 die ken pas zevere

Cijntje

NAVO-alfabet

Gelukkige getallen
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15

2.8 met de handen en voeten dan maar?

Er zitten weliswaar twee taaldocenten in de organisatie, maar verder dan Nederlands, En-
gels & Duits zal onze gezamenlijke talenkennis niet reiken. Wij schatten jullie uiteraard wel iets 
hoger in. Wij hebben het woord ‘quiz’ in een aantal talen laten vertalen. De vraag is: in welke 
talen?

A

B

C

D

E

F

H

J

I

G

2.9 even serieus nu

Niet iedereen zal het nog dagelijks nodig hebben, maar rekenen/wiskunde blijft altijd een 
wezenlijk onderdeel van onze basiskennis. In deze opdracht gaan we jullie rekentalenten eens 
testen. Vul de juiste cijfers in. Note: oeps, de cijfers zijn nog niet ingevuld. Succes!

Het aantal bouwvakkers op ‘Lunch atop a skyscraper’ X het huisnummer van Tineke + het 
aantal meisjes wat in de meidengroep K3 heeft gezeten - de laatste 2 cijfers van het jaar 
waarin onze Hans Prins van de Klot was + het aantal keer dat Nederland het Eurovisie Song-
festival heeft gewonnen X het nummer van de afslag Aaste op de A67 - het getal dat ver-
schijnt bij de foutmelding die door een webserver wordt afgegeven als een bepaalde pagina 
niet (meer) bestaat of geladen kan worden: het getal dat wordt gebruikt bij universiteiten om 
aan te geven dat een cursus een inleiding is/basisinformatie bevat over een bepaald onder-
werp =

Russisch

Thais

Zoeloe

Japans

Hindi

Bengaals

Keltisch

Nepalees

Koreaans

Grieks

87
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2.1
 Pokeren lijkt op het eerste gezicht best makkelijk. Toch zitten er nog complexe, tactische   
 ideeën achter. Een goede pokerface is niet voldoende. In principe gaat het erom dat je   
 de beste combinatie kunt maken met de kaarten in je hand en die op tafel.

a. Onderstaande foto’s geven 5 handen weer die je kunt maken in poker. Wat zijn de namen   
van deze handen?

2.10 pokerface

16 

A b c

d e f

g

b. Zet bovenstaande handen op volgorde van slecht naar goed.

Straight Royal Flush Full House

Flush Straight Flush

A-D-C-E-B
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2.12.11 trouwens...

17

Iedereen trouwt op zijn of haar manier. Hebben jullie nog trouwjurken in de kast hangen? Trek 
zoveel mogelijk verschillende trouwjurken aan en maak daar een foto van, met 
jullie teamkaart.
Stuur deze foto voor 23:30 uur naar het mailadres: opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl 
Vermeld hierbij: Trouwjurk + teamnummer

2.1
2.12 een puzzeltje tussendoor

Een kleintje maar!
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2.12.13 letterlijk of figuurlijk?

18

De Nederlandse taal is 1 van de moeilijkste talen van de wereld. Alleen al omdat wij voor 1 
woord meerdere betekenissen kennen. Neem nou ‘slip’, ‘wacht’ of ‘kan’. Hieronder staan 
drie betekenissen van steeds hetzelfde woord. Welk woord zoeken wij?

1. Vrouwen willen het behouden
2. Je kunt het knippen
3. Je kunt hem zagen

2.1

2.14
Onder water valt er niet zoveel te zevere. Dan zul je jezelf op een andere manier 
‘verstaanbaar’ moeten maken. 

Wat betekenen onderstaande gebaren bij het duiken? 

Enne?

A B

c

Figuur

Alles is OK Ik heb spierkramp 

Zit vast aan een lijn 
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2.12.15 anananagram

19

De Nederlandse taal is ontzettend gevarieerd. Woorden kunnen bestaan uit twee letters, maar 
er zijn ook woorden die meer dan 20 letters bevatten. Hier volgt een moeilijke 
taalkundige test. Los de volgende anagrammen op en herschrijf ze als 10-, 15-, 20- en 25- 
letterwoorden.

              10 
     letterwoorden

              15
     letterwoorden

              20 
     letterwoorden

              25
     letterwoorden

tmneHooxie

eizpsieDve

efhemTseat

Uiknskilue

ileaanPros

nskikedbenubolW

tcruetmrwZunise

lainakOejnrkaps

smhlnimnMuieeid

bnednaKrgleibiv

gddnrupmaeocireieAsn

tcamopSenhasikasphca

maenpIgntaemrrvroet

ngtirrlamataQeeueaan

npgantcitlclsVuyoros

trnevetiirvSeienekilasorg

iribCstiittiasrnnjemedilg

oinirdirvereGrawentotnngg

iitgriotrtrnTisbeleieaesl

ncWtotwehlaneikidokrosng

Hemotoxine

Diepzeevis

Themafeest

Uilskuiken

Personalia

Wiskundeknobbel

Zweminstructeur 

Onaansprakelijk

Minimumsnelheid

Kabelverbinding

Aanmeldingsprocedure

Schaatskampioenschap

Interventieprogramma (19)

Quarantainemaatregel

Voortplantingscyclus

Soevereiniteitsverklaring

Criminaliteitsbestrijding

Grondwaterverontreiniging

Territorialiteitsbeginsel

Woordenschatontwikkeling (24)
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2.13.1 visje visje, in het water

21

Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen ieder één vis en nemen deze mee naar 
huis. Ze verliezen geen vis, maar toch komen ze met maar 3 vissen thuis. Hoe kan dit?

volluk en bisjes

2.2

3.2 volluk mi blaauw bloed

Marc van der Linden is onze koningshuisverslaggever. Hij weet alles over de royals. 
Appeltje eitje om onderstaande leden van koninklijke families te herkennen, toch? Wie zijn deze 
leden van verschillende koninklijke families?

A
b c

b c d

e f g h

Er zijn maar 3 mensen: een opa, zijn zoon en zijn kleinzoon.

Vorst Hans-Adam 
II - Liechtenstein

Kroonprinses 
Masako - Japan

Prinses Madelei-
ne - Zweden

Prins Bernhard jr
Nederland

Prinses Ubol Ra-
tana Rajakanya -
Thailand

Prinses Lalla Has-
na - Marokko

Prins Amadeo -
België

Koningin Letizia -  
Spanje
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2.13.3 uit de oude doos

22

Wie is onderstaande man en wat was zijn beroep?

volluk en bisjes

2.1

3.4 kliiiiiiik!

Naam: Beroep:

Een duik in het diepe. We hebben een paar foto’s gemaakt van vissen die we daar 
tegenkwamen. Hoe heten deze vissen? 

a

c

b

d

Dirks Schapenboer

Zeeprik Koraalduivel 

Clownvis Blobvis 
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23

volluk en bisjes

2.1

3.5 woef!
Vorig jaar gaven we jullie een aantal bekende apen. Dit jaar gaan we het over een andere 
boeg gooien. Wij willen weten wat de namen zijn van onderstaande bekende honden. 

A b c d

e f g h

i j k l

Clownvis

Idéfix Lassie Laika Whisky

Samson Hond van Pavlov Tobias Rataplan

Brian Griffin Bobby Blondi Pluto
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volluk en bisjes

2.13.6 onze lieve vrouwe(N)
In 1595 werden zes vrouwen gearresteerd. Elke vrouw werd urenlang ondervraagd. Nu is de 
vraag: wie was een verrader en wie was een loyalist? Tijdens het verhoor zeiden de vrouwen 
het volgende:

→ Aagje:   ‘Fransisca is een loyalist, Elisabeth is een verrader’
→ Bernadette:  ‘Aagje is loyaal’
→ Clara:   ‘Fransisca is loyaal, Bernadette is een verrader’
→ Dorothea:   ‘Clara is loyaal, Bernadette is een verrader’
→ Elisabeth:   ‘Dorothea is een verrader’
→ Francisca:   ‘Aagje is loyaal’

Het was vroeger bekend dat loyalisten de waarheid spraken voor zover zij deze wisten, ofwel 
de opmerkingen over verraders kunnen voor waar worden aangenomen, echter niet de op-
merkingen over loyalisten. Verraders, aan de andere kant, weten wie één van hen is en wie 
niet, en geven altijd verkeerde informatie.

Wie is loyaal en wie is een verraadster?

2.1

3.7 een raadseltje

Aagje:

Bernadette:

Clara:

Dorothea:

Elisabeth:

Francisca:

Hoeveel eeuwen geleden leefde Cleopatra?
Ik zie op het dek sterke mannen staan. 
Aha, anders ga je zeker niet mee? 
Is in Europa uw hoofdkantoor gevestigd? 
Zij werd vanwege het maken van teveel poeha gediskwalificeerd.
Een toegewijde yogi raffelt zijn oefeningen nooit af.
Ik denk dat ik mezelf nu wel de winnaar mag noemen. 
Ik zal maar op tijd naar bed gaan vanavond.
De marathon duurde ongeveer 2 uur.
Het nieuwe huis gaan we zelf wel opknappen.

Welke dieren zitten verstopt in de volgende zinnen?

Verrader 

Loyalist 

Verrader 

Verrader

Loyalist 

Verrader

Leeuw
Ekster
Haan
Pauw
Hagedis
Giraffe
Gnoe / Ezel
Zalm
Hond / Ara
Wezel / Ezel
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volluk en bisjes

2.13.8 pietermans
Zwarte piet ging uit fietsen toen klapte zijn band. Toen moest hij gaan lopen met z’n fiets in zijn 
hand. Toen kwam hij bij een dorpje en zei tegen de smid. Ik geloof dat er in mijn achterband 
een pepernootje zit……..
Wie zitten er onder een dikke laag roet op de foto’s hieronder?

3.9
 Op 29 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad van Aaste geïnstalleerd. De gemeenteraad   
 bevat 6 verschillende partijen en vertegenwoordigt de inwoners van Aaste in het 
 gemeentelijk bestuur. Tijd om ons even te verdiepen. Beantwoord onderstaande vragen.

a. Welke 6 partijen zijn verenigd in de gemeenteraad en wie zijn hun voorzitters?

Partij Voorzitter

ut volluk

A b c

d e f

Erik Vogel Thijs van Moorsel Gemke Sauvé (Van Houts)

Frans van der Aa Hans van den Eerenbeemt Jeroen Spitzberger

CDA
Algemeen Belang
Leefbaar Asten
PGA
D66-Hart voor Asten
VVD

John Bankers
Frans van Helmond
Math Vankan
Ingrid Naomi Welten-Wamsteker
TIny van den Eijnden
Ton van Egmond
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volluk en bisjes

2.1b. Wie staan er onder de groene rondjes?

c. Eén van bovenstaande personen heeft de landelijke tv gehaald. Wie was dit en    
 waardoor?

1

2

3

2.1

4

d.  Welk lid van een Aastese politieke partij zit graag op de fiets?

e.  Wie zijn naast lid van een Aastese politieke partij ook nog ergens penningmeester?

f.  Welk lid van de gemeenteraad zal steeds de d’s en t’s verbeteren?

g.  Dure taal in het gemeentehuis. Wat wordt er bedoeld met bezoldigd/onbezoldigd?

Daniël van Schijndel

Ingrid Naomi Welten-
Wamsteker

Jos Leenders

Ellen Bekers-Coolen

Daniël van Schijndel - Vanwege zijn verkiezingsfilmpje

Pieter Slegers (Spinning instructeur)

Susanne de Groot (CDAV Brabant)

Maarten van den Boomen (VVN)

Ilse van Oosterhout-Swinkels (Centrum Management Asten)

Lilian Vossen (Docent Nederlands)

Betaald/Onbetaald



3

27

volluk en bisjes

ssssss3.11

3.10 oh boy

C

h.  Hoeveel inwoners telde het dorp op januari 2018 waar burgemeester Vos is geboren?

i.  Lid zijn van de gemeenteraad betekent ook lid van een commissie. Onder welke 
 categorie vallen de volgende zaken?
 
 Volksgezondheid
 
 Financiën

These boys… Excuses, deze Engelstalige jongens moeten koppeltjes vormen om samen te spe-
len. Maar wie hoort bij wie? Zet de volgende namen op de juiste plek zodat ze logische twee-
tallen vormen.

Abraham – Bill – Dwight – George – Gerald – Herbert – Lyndon – Warren – William – Zachary

16 Millard
19 Hannibal
28 Garret
34 John
36 Charles
42 Richard
45 Hubert
47 Nelson
52 Albert
54 Dick

Kijk eens even om je heen, daar staat veel lekkers op tafel hè?! Al iets gehad? Neem nog maar 
een hapje. Niet iedereen heeft echter zoveel op de tafel staan. Aan jullie de taak om deze 
huishoudens iets te spekken.

  Lever vóór 21.00 uur een houdbaar/eetbaar product in      
  bij de Klepel voor de Voedselbank Asten/Someren.
  Let op: dit artikel moet beginnen met een S!

3482

Burgers

Algemene zaken en Control

Zachary

Abraham

William

Warren

Herbert

Dwight

Lyndon

Gerald

Bill

George
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look-a-like3.12
Men zegt dat iedereen een dubbelganger heeft. Of dit ook echt waar is, weet niemand. Maar 
dat er look-a-likes bestaan is wel echt waar. Kijk maar eens naar onderstaande 
personen. Wie is wie?

A b

c d

e

Elijah Wood / Daniel Radcliffe Matt Damon / Mark Wahlberg

Katy Perry / Zooey Deschanel Amanda Seyfried / Gemma Ward

Chad Smith / Will Farrell
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aastese meerlingen3.13
Dat je een eeneiige meerling krijgt is vrijwel altijd toeval, maar het krijgen van een twee-
eiige tweeling is erfelijk bepaald. Het vrijkomen van meerdere eitjes is iets wat in sommige fa-
milies nu eenmaal meer voorkomt dan in andere. Deze genetische aanleg kan trouwens ook 
worden doorgegeven van vader op dochter. Ook in ons Aaste hebben we 
verschillende meerlingen. Herken jij ze?

A b c

d e f

gotta catch em all3.14
Inmiddels zijn er al 7 generaties van. In totaal zijn er 809 verschillende. Een 8e generatie staat er 
alweer aan te komen. We hebben het natuurlijk over: Pokémon.
Wat zijn de namen van onderstaande Pokémons?

A b c d

Martien/Wim
van Oosterhout

Marit/Lian/Anke
van Kemenade

Ruud/Dennis Baltussen

Roel/Jan SandersDaphne/LIeke
van der Meule

Lucas/Ruben/Floris Caris

Lunala Alomomola Swampert Giratina
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D

3.15 giraffffff

Kleur deze kleurplaat op je allermooist en beantwoord de vragen!

Omcirkel het juiste antwoord:

1. Giraffen eten / drinken meer dan dat ze 
    eten / drinken

2. Een giraffe is een 
    carnivoor / herbivoor / omnivoor

3. De goede wetenschappelijke naam van 
    een giraffe is Giraffa camelopardalis / 
    Giraffa camelpardalis

4.	De tong van de giraffe is ongeveer 
    een halve / een hele meter lang.

5. Een giraffe wordt in het Zuid-Afrikaans 
    kameelpaard / langnek genoemd.

e f g h

f g

Aegislash Walrein Magmortar Sudowoodo

Chandelure Hydreigon
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3.16 ken ik u niet ergens van?
Aaste als middelpunt van de aarde: allerlei prominenten hebben door de jaren heen ons 
mooie dorp kunnen vinden. Welke prominent is hier in Aaste op bezoek en in welk jaar?

prominent:

jaar:

prominent:

jaar:

prominent:

jaar:

prominent:

jaar:

prominent:

jaar:

Prins Bernhard

1975

Martin Koolhoven

2018

Generaal (Bernard) Montgomery

1945

Dries van Agt

1981

Koningin Juliana

1951
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krek wak wo

2.14.1 'n auto, das krek wak w0
Wat was het kenteken van de eerste auto in Aaste die omstreeks 1910 gekocht werd? 

4.2 krek wak nie wo

4.3 krek wak lus

‘Big Brother is watching you’, is een bekend citaat uit het boek 1984 van George Orwell. En ge-
lijk heeft hij, zeker tegenwoordig. Nergens kun je meer heen of er hangen wel camera’s om je in 
de gaten te houden. Zo ook op de snelwegen. Camera’s langs de kant of zelfs 
hangend over de snelweg. Gelukkig hoeven de bestuurders van deze auto’s zich daar geen 
zorgen (meer) over te maken. Waar kennen we onderstaande nummerplaten van?

A-313          OFP-857

GG-300         376-PCE

LMW-28-IF         SLW-28-7-R

IS-51          03-84-SJ

FZ-VL-03         42-38-ZK

JX-74-NB

Aaaah heerlijk, op zondag naar opa en oma en dan een lekker plekske zelfgemaakte cake 
eten. Ja, jullie raden het al, daar mogen jullie voor zorgen!

Tussen 20.00 en 21.00 uur kunnen jullie een zelfgemaakte cake inleveren bij de Lisse. Wees 
creatief en zorg ervoor dat je teamnummer zichtbaar is.

N 375

Auto Donald Duck

Auto waarin JFK werd vermoord

Kever op achtergrond ‘Abbey Road’

Kever op achtergrond ‘Paul is Live’

Suzuki Swift van Karst Tates Koninginnedag 2009

Auto Bassie en Adriaan

Herbie

Gran Torino uit ‘The Big Lebowski’

Mini van Mr. Bean

Auto Johnny uit Flodder

DAF 33 Cabrio uit ‘Toen was geluk heel gewoon’
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2.14.4 das krek wak nu moet
Als je moet, dan moet je… Waar in Aaste kan je onderstaande wc-potten vinden?

4.5
Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitda-
gende manier hun vrije tijd in de natuur. Er zijn verschillende soorten 
Scouting: landscouting, waterscouting en luchtscouting. Voor vele van 
deze soorten scouting is het handig als je kennis hebt van de knopen. 
In jullie tas zit een stuk touw. Let op: knoop dit goed in je oren: Zorg dat 
deze weer in de tas zit bij het inleveren van de map in de Klepel en wel 
met de knoop die je rechts ziet!

knoop in je zakdoek

A b c

d e f

Missiezusters De Grutter De Kantine

Openbaar toilet Midas Pesos Toff
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2.14.6 logisch
Wie is de ontwerper van ons super gave logo?

4.8
Precies wat we nodig hebben, liefde! 

Wie was de stichter van het Liefdeshuis Huize Bartholomeus in Aaste? 

precies dat

2.14.7 op de bank geploft

Mama gaat even koken, kijken jullie even tv? Of het nou op tv is, op de tablet of telefoon, over-
al zijn er filmpjes/series te vinden, ook voor kinderen. Met een schuin oog kijk je wel eens mee 
misschien. Handig, want dan zou je onderstaande foto’s misschien herkennen van 
filmpjes/programma’s. Bij welk programma horen ze?

a B

A b c d

e f g h

Len van Oosterhout

Bumba Troetelbeertjes Paw patrol Peppa Pig

Seabert Teletubbies Tip de muis Snorkels

Pastoor Bartholomeus Kemps (1787-1863)
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2.1

4.9 de relatietest

A b c

d e f

Het goed in elkaar zetten van meubels kan als echt vakwerk gezien worden. Onderstaande 
afbeeldingen komen uit diverse montage-instructies. Welke IKEA-naam hoort bij onderstaande 
plaatjes uit het montage-boekje?

g h

Lillangen Lön Set Micke

Kallax Solleron Lurvig

Tofteryd Sammanhang
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2.14.10
Gedurende welke maand slapen mensen het minst?

zzzzzzzzzzzz

3

4

2.1

4.11
Van wie zijn onderstaande snorren?

2.1

Dat zit wel snor

2.1

A b

c d

e f

g h

Februari

Borat

Chiel Montagne

Hulk Hogan

Rudi Völler

Charlie Chaplin

Hans van Gorp

Jeroom Snelders

Salvador Dalí
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2.1
4.12

Ga op de foto als jouw favoriete disneyheld (inclusief teamkaart). Stuur deze foto voor 
23.30 uur op naar opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl.

Vermeld hierbij: Disneyheld + teamnummer.

1

2

3

4

disney wak wo

4.13 i'm lovin it
Wij spreken allemaal een aardig woordje Duits, vaak komen we echter niet in 
Duitsland. Hamburg is wel zo’n beetje het verst waar we zijn gekomen. Nu we het toch 
over Hamburg hebben, kennen jullie de namen van de volgende hamburgers?

a b

d

fe

c

Big King

Quarter Pounder

Double Krunch Five

Big Mac

Whopper

McChicken
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aaste klinkt as un klok

2.15.1
Welke muziek zit er onder het aankondigingsfilmpje van de 2e editie van de Aastese 
Dorpsquiz?

ta-tata-ta-tata-tatadaaa

4

2.1

5.2
Tweetalig onderwijs? Google Translate! Van welke landen zie je hier de eerste regel van 
het volkslied vertaald? En naar welke taal is het vertaald?

2.1

wa zi tie?

Vertaling Land volkslied Vertaald in het

1 Oh, diga, você pode ver pela luz do amanhecer?

2 La oss gå barn i morslandet

3 Vi ste stari, slobodni, Vi planine visoko na sjeveru

4 Usłyszeli od Ipiranga do spokojnych banków

5 Chúng tôi là miên phí, chúng ta hãy luôn biêt, chúng 
ta hãy luôn biêt

6 Mūsu valoda ir bagātība

7 Helden van de zee, nobele mensen

8 C’è un bel paese, si erge con ampi faggi

9 As jo yn ‘e moarn stappe, sjoch ik jo yn’ e see fan re-
gen

10 Til að berjast, hlaupa, Bayamese!

Droomvlucht - Efteling

Verenigde
Staten

Portugees

Frankrijk Noors

Zweden Kroatisch

Brazilië Pools

Peru Vietnamees

Moldavië Lets

Portugal Nederlands

Denemarken Italiaans

Zwitserland Fries

Cuba Ijslands
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2.15.3
Hoe goed kennen jullie ons als organisatie? In de Klepel staan spullen die bij een ieder van ons 
horen. Weet jij ze goed te koppelen?

Laurens         Dries

Hans          Guus

Mieke          Tineke

Dirk          Sanne

Thijs          Lisette

      Jasper

In de klepel

4

2.1

5.4 d'n hermenie

a. Hoeveel jaar bestaat harmonie St. Cecilia dit jaar?

b. Wie gaan dit jaar strijden om de titel Maestro van Aaste bij harmonie St. Cecilia?

Baton

Geld

Spaghetti

Margriet

Pot schminck

Trui

8-ball

Mariabeeld

Uil

Krijtjes

Wandelschoenen

125

Joyce van de Burg

Karin van Tilburg - Van Doren

Arian Verrijt

Nils van Hoek

Roel Ermers
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2.15.5
Wees eens lekker creatief en laat zien hoe trots je bent op ons mooie Aaste. Maak een kijk-
doos over ons dorp. Creativiteit wordt beloond, maar de volgende aspecten moeten in ieder 
geval te zien zijn:
 - Klok
 - Bord ‘Asten’
 - Groene poort
 - Pastoor Pieter Scheepers

Lever deze kijkdoos uiterlijk om 22.45 uur in bij de Klepel en zorg ervoor dat je teamnummer 
duidelijk zichtbaar is.

't is aaste wat de klok slaat

2.1

5.6 Emoji's

aaste klinkt as un klok

Tegenwoordig gebruikt iedereen ze, emoji’s. Een berichtje wordt haast niet meer verstuurd 
zonder een of meerdere emoji’s. De jeugd kan er zelfs mee praten, geen woorden meer, 
maar emoji’s. Hieronder staan 9 setjes van emoji’s, die allemaal een titel van een liedje weer-
geven. Welke liedjes zijn dit?

A

b ca

e fd

h ig

Relight my fire Dancing queen Baby one more 
time

Rainbow in the 
sky

I love rock ‘n roll Broodje bakpao

It’s raining men Sex bomb Boom boom 
boom boom
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2.15.7
In de kerk hangt ‘n klok, nou ja, meerdere klokken. Voor deze speciale gelegenheid is er 
wat kerst in de kerk gebracht. 
Zorg ervoor dat er om 21.00 uur één persoon bij de kerk is. 
Let op: niet op tijd aanwezig, betekent geen deelname.

in de kerk hangt 'n klok

4

2.1

5.8
Wie kent ze niet? De liedjes van Michael Jackson! Zoek de juiste letter in de 
bijbehorende liedjes.

Single Woord en letter Uitkomst

Black or white 99e woord, 1e letter

2 Bad 91e woord, 3e letter

Free 54e woord, 3e letter

Remember the time 195e woord, 3e letter

Smooth criminal (album version) 382e woord, 3e letter

Thriller (single) 84e woord, 7e letter

Earth song 217e woord, 4e letter

Scream 264e woord, 3e letter

Man in the mirror 194e woord,1e letter

You rock my world 225e woord, 1e letter

They don’t care about us 256e woord, 7e letter

You are not alone 306e woord, 3e letter

dat klinkt als muziek in de oren

2.1

aaste klinkt as un klok

Wat vormen de gevonden letters tezamen?

D

D

E

E

O

T

I

N

O

S

N

W

De Oostenwind
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2.15.9
Patrick Smits is nu trotse voorzitter van Harmonie St. Cecilia. Uiteraard was dit vroeger 
anders. Uit welke 5 functies bestond het bestuur van Harmonie St. Cecilia toen zij voor het 
eerst een concert hielden? En welke mensen hoorden hierbij?

veur zitte

4

Niet uit de kist, maar er achter vandaan. Prins Joost d’n urste was dit jaar Prins Carnaval 
van De Klot. Er gingen hem natuurlijk veel mannen voor. Wie waren Prins Carnaval van De 
Klot in de onderstaande jaren?

Jaar Prinsennaam Eigen naam

1968

1988

1995

2011

2018

2.1

5.10 alaaf!

aaste klinkt as un klok

1

2

3

4

5

functie:

naam:

functie:

naam:

functie:

naam:

functie:

naam:

functie:

naam:

Voorzitter
Louis Hoefnagels

1e commissaris
A. Michielsen

2e commissaris
M. Knaapen

Penningmeester
L. Hoefnagels

Secretaris
L. Hoefnagels

Prins Martien d’n Urste

Prins Hans d’n Derde

Prins Marius d’n Urste

Prins Johan d’n Twidde

Prins Jorn d’n Urste

Martien Loomans

Hans van Gorp

Marius Thijs

Johan van Rijssel

Jorn van Laarhoven
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2.15.11
In deze steeds digitaler wordende maatschappij zitten we steeds vaker op een beeld-
scherm te kijken. Op die beeldschermen worden we vaak doodgegooid met 
aanbiedingen, reclames etc. Gelukkig zijn er een aantal reclames op tv geweest die wel 
de moeite waard waren om te kijken. Hieronder staan beknopte beschrijvingen van recla-
mes. Waarvan waren deze reclames?

Een olifant slaat een bezoeker van de dierentuin na jaren in zijn gezicht.

Gezin op vakantie, vader rijdt door rood omdat zijn zoontje roept dat ‘het groen is’.

Zes kabouters springen in hun trainingspak op en neer.

Bingoavond wordt opgeleukt door fitnessinstructrice, met opzwepend muziekje.

Racend omaatje verkoopt haar oude auto aan een nietsvermoedende knul.

Menneke kan niet voetballen, dus duikt dan maar een sloot in.

een tijdje terug

1

2.1 ‘T is Aaste wat de klok slaat. Maar wat is dat nou precies? Wat maakt Aaste, Aaste? Wij zijn 
de straat op gegaan en hebben onderstaande vragen gesteld aan het Aastese 
volluk. Wat zouden de meest voorkomende antwoorden zijn geweest op deze vragen?

Wie is de bekendste persoon in Aaste?

Wat is het mooiste plekje van Aaste?

Als je aan Aaste denkt, dan denk je aan:

aaste klinkt as un klok

2

3

4

5

6

5.12 wat zegt 't aastes volluk?

Rolo

Fruit Joy

Mazda

Specsavers

Volkswagen

Calvé Pindakaas

Burgemeester Hubert Vos

Centrum Markt / Ploegmakerspark

Klokken
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5.13 Codekraker

Tijd om een code te kraken. Hieronder staan een 22-tal cryptogrammen. Helemaal opge-
lost komt hier de naam van één van de organisatieleden uit en een codewoord. Succes!

1 Ik bevind mijzelf in Oregon (3)
2 Wegwerkzaamheden (7)
3 Door elkaar komen er dertien binnen (7)
4 Voor de nacht gaat het fout in de kerk (8)
5 Europeaan met een plantaardig orgaan (7)
6 Het gevolg van Engelse rust (5)
7 Tellen hoeveel brandstof er is (6)
8 Dwarslopende schram (4)
9 Dichterbij de S, T en U (5)
10 Hij houdt het aantal ritjes bij in zijn auto (12)
11 Zonder partner op de tennisbaan (6)
12 Meermaals draaien (5)
13 Heeft dit dier de zenuwen? (5)
14 Voetballer die na de middag voor drukte zorgt (10)
15 R U N D (13)
16 Zweetplek (5)
17 Maar in Frankrijk is het een graansoort (4)
18 Die zalf zegt hallo (8)
19 Tegenhanger van een zomerorkest (10)
20 Onmogelijke prooi voor een koe? (4)
21 Twee dieren die in de weg zitten (8)
22 3112 (7)

Organisatielid:

Codewoord

    T          H        I           J          S         V        A        N         M        O        O         R        S          E         L

    A          A        S           T          E         S        E

Ego
Ontslag
Intrede
Avondmis
Bosniër
Sleep
Turven
Krab
Nader
Toerenteller
Single
Keren
Bever
Avondspits
Koeienletters
Sauna
Maïs
Dagcrème
Winterband
Haas
Zebrapad
Oudjaar
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5.14 songfaasteval

Wie wint het Eurovisie Songfestival 2019?

...denken jullie...?

5.15 wil je me nu?
Inmiddels best wel trek gekregen na al die vragen. Het is tijd om iets te kiezen van ons 
menu. Maar wa ne boer nie kènt da vrit ie nie, dus ik wil wel eerst weten wat ik kan bestel-
len. We hebben het even ingesproken en op het cassettebandje gezet.
 
Wat staat er op het menu en in welke taal staat het?

1 gerecht:

taal:

2 gerecht:

taal:

3 gerecht:

taal:

4 gerecht:

taal:

5 gerecht: 

taal:

Nederland

Pappardelle met haasragout en wild zwijn medaillon
Italiaans

Gemarineerde kabeljauw met aardappelen
Zweeds

Gedroogde, gezouten kabeljauw
Portugees

Gevulde tomaatjes met rijst
Bosnisch

Lamsvlees met aardappelgratin
Frans
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2.16.1
In hun sportoutfits kan je ze vaak wel plaatsen. Maar wat als ze een ‘gewoon’ oranje of 
wit shirt aan hebben. Weten we dan nog wie het zijn? 
Wie zijn onderstaande Olympische sporters?

't is maar een spelleke

2.1

6.2 miljaar!

A b c d

e f g h

Onze Hans heeft ze (bijna) allemaal, Suske en Wiske stripboeken. Welke titels horen er bij 
onderstaande (delen) van voorkanten van Suske en Wiske stripboeken?

A b c

Kai Verbij Amber Gersjes Arno Kamminga Mink van der 
Weerden

Selena Piek Jur Vrieling Lilian de Geus Sjef van den 
Berg

De Krimson crisis De toomige tjiftjaf Het verborgen volk
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2.1

d e f

g h

i j

De jungleboom Amoris van Amoras De hellegathonden

De regenboogprinses De snoetige snowijt

De wervelende waterzak De krachtige krans
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2.16.3
Dit is de Aasteseweg, hier wonen 5 gezinnen. Maar wie woont waar? Welk huisdier heb-
ben deze mensen? Wat is hun lievelingseten? Welke kleur heeft het huis?  Welke auto 
rijden ze?

▪ Familie de Groot woont in het oranje huis. 
▪ Familie Visser heeft slangen. 
▪ Familie van den Akker eet het liefst lasagne. 
▪ Het turquoise huis staat links van het grijze huis. 
▪ De eigenaar van het turkuoise huis eten het liefst frietjes met ketchup. 
▪ Deze familie rijdt een Volkswagen en heeft hondjes. 
▪ De familie in het bruine huis rijdt in een Mazda.
▪ De familie die in het middelste huis woont, eet het liefst wraps.
▪ Familie Kos woont in het eerste huis. 
▪ De familie met de Multipla, woont naast de familie met katten. 
▪ De familie met de hamsters woont naast de familie met de Mazda. 
▪ De familie met de Ford eet het liefst een stoofpotje.
▪ Familie Bakens rijdt een BMW.
▪ Familie Kos woont vlak naast het blauwe huis. 
▪ De familie met de Multipla heeft buren die het liefst Hollandse pot eten.

1e huis 2e huis 3e huis 4e huis 5e huis

Familie

Huisdier

Lievelingseten

Kleur huis

Auto

beter een goede buur...

2.5

6.4 1.... 2..... 3..... 4.....
Welk getal krijg je als je achtereenvolgens de getallen 1 tot en met 100 bij elkaar optelt 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5…)?

Kos

Katten

Hollandse pot

Bruin

Mazda

vd Akker

Hamsters

Lasagne

Blauw

Multipla

De Groot

Hondjes

Wraps

Oranje

Volkswagen

Bakens

Geen

Frietjes

Turquoise

BMW

Visser

Slangen

Stoofpotje

Grijs

Ford

5050
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6.5 voor je het weet ben je geveld

Maar jullie laten je vast niet uit het veld slaan! Bij welke sport horen onderstaande velden?

b ca

e fd

6.6 spellinkje leggen

Wat kan het Nederlands fascinerend zijn, toch? Er zijn zoveel verschillende manieren om dui-
delijk te maken wat je wilt zeggen. Je kunt het letterlijk zeggen, maar ook met een (figuurlijke) 
omweg een nagenoeg abstracte zin in elkaar zetten. In de volgende zinnen zit een aantal 
stijlfiguren verstopt. Kunnen jullie de naam van het stijlfiguur geven en de woorden markeren 
die de stijlfiguur aangeven?

1. Ik heb een Herman Brood boven in mijn woonkamer hangen.

2. Het was echt een georganiseerde chaos bij de belasting.

3. Hij was helemaal bont en blauw geslagen.

4. Waar bleef je zo lang? Ik heb een eeuw op je staan wachten.

5. Pietje betrapte per ongeluk zijn vader met iemand anders.

American football Ijshockey Lacrosse

Padel Turnen Hurling

Metonymie

Oxymoron

Alliteratie

Hyperbool

Contaminatie
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2.16.7
Het wordt ooit wel eens gekscherend de Europese freakshow genoemd en qua 
objectiviteit mag je er ook wel flinke vraagtekens bij zetten; het Eurovisie Songfestival. 
Ieder jaar is er wel weer discussie over de winnaar. Wij willen van de volgende foto’s het 
volgende weten:
1. In welk jaar werd het betreffende Songfestival gehouden?
2. Welk land werd er vertegenwoordigd?
3. De titel van het lied.
4. De uiteindelijke klassering.

meedoen is belangrijker dan winnen

2.1

1

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

2008
Oekraïne
Shady Lady
2e

2011
Griekenland
Watch my dance
7e

2012
Rusland
Party for everybody
2e

2010
Turkije
We could be the same
2e
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2.1

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

2004
Servië
Lane moje
2e

2016
Bulgarije
If love was a crime
4e

2017
Italië
Occidentali’s karma
6e

2006
Finland
Hard rock hallelujah
1e

2018
Israël
Toy
1e

2011
Zweden
Popular
3e
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2.16.8
Darten: sommige mensen vinden het een kroegsport die niet op TV thuis hoort en andere men-
sen vinden het geweldig om naar te kijken. Enkele vragen over deze ‘sport’:

a. Van welke (ex)-darters zijn onderstaande bijnamen:  
Jaws
The Machine
The Matchstick
The Darth Maple
The Viking
Jackpot
Hawaii 501
The Count
Snakebite
The Hurricane

b. Het eerste PDC-wereldkampioenschap ging nog aan zijn neus voorbij, maar daarna   
 haalde Phil Taylor maarliefst 7 wereldtitels op rij. Wie stopte zijn zegereeks?

c. Eenmaal was er een qualifier op het PDC WK die vanuit de eerste ronde doorstootte   
 naar de finale. Wie was hij? In welk jaar deed hij dat? Tegen welke speler verloor hij?

d. Maak de volgende finishes af. Eén worp is telkens al voorgedaan.

Finish 1e pijl 2e pijl 3e pijl
141 Bulls-Eye
140 Double-20
130 Triple-19
106 Single-19
119 Single-19
139 Triple-19
126 Triple-20
132 Triple-16
129 Double-18

onehundredandeightyyyyy!

2.1

naam:

jaar:

verloor van:

Colin Lloyd
James Wade
Co Stompé
John Part
Andy Fordham
Adrian Lewis
Wayne Mardle
Ted Hankey
Peter Wright
Kim Huybrechts

John Part

Kirk Shepherd
2008
John Part

Triple-17
Triple-20

Bulls-Eye
Triple-20

Triple-20
Triple-19

Double-20
Double-20
Triple-19
Triple-20

Bulls-Eye

Double-8
Double-19
Bulls-Eye
Double-11
Double-8
Double-17
Double-18

Meerdere antwoorden mogelijk.
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2.16.9 verzamelwoede

Wie doet er niet aan mee: spaaracties van supermarkten/tankstations. Van airmiles tot 
wuppies en van koopzegels tot serviessets. Aan jullie de taak om het een en ander te ver-
zamelen. 
Maak een foto met zoveel mogelijk van onderstaande artikelen van spaaracties, samen 
met jullie ‘teamkaart’. Mail deze voor 23.30 uur naar opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl. 
Vermeld hierbij: Verzamelwoede + teamnummer.

• Vita Mini: Aukje Aubergine
• Wuppie WK 2006: Rood-Blauw-Wit
• Douwe Egberts zegels: 20 waardepunten
• Aastese voetbalplaatjes: Nr. 470, Joep van DIjk
• Plusbricks: Vlag met Plus-logo
• LEGO Ferrari raceauto: Ferrari 458 Italia
• Albert Heijn Mini: Boodschappenkratje
• Super Mario Kart coin: Super star met blauwe ring
• Freek Vonk’s wonderlijke wereld: Nr 106, Tijgersalamander
• Reis door de ruime met André Kuipers: Nr. 083, Quarantaine

6.10 zoek de 10 verschillen

Let op: Gebruik een groene pen/potlood/stift!
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2.1

6.11 jij bent de zwakste schakel.. o nee... de mol!

Wie is de Mol is één van de best bekeken programma’s op de Nederlandse televisie. Op 
onderstaande foto’s zie je stills van een executie in progress. 
We zijn per foto op zoek naar 2 antwoorden:
1.  Welke deelnemer wordt naar huis gestuurd?
2.  In welk jaar nam deze persoon deel aan Wie is de Mol?

2.1

2.1
6.12 wat wil je later worden?

Welke beroepen zitten verborgen in onderstaande zinnen?

De bak kersen viel op de grond.
Toen we van het droogdok terugkwamen, regende het.
Kom je vanavond mee sterren kijken?
Te koop: Mantel van zuiver lamsleer.
Toen stond Hans midden in de groep te blozen.

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Coen Swijnenberg
2008

Tim Kamps
2012

Victor Brand
2015

Pepijn Gunneweg
2011

Hans Schiffers
2009

Loes Haverkort
2018

Bakker
Oogdokter
Meester
Koopman
Smid
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6.13 bonobo
Wij houden wel van een puzzeltje. In onderstaande woordzoeker zijn wij op zoek naar het 
woord ‘bonobo’. Kunnen jullie ‘m vinden? Omcirkel het met een rode pen/stift.

6.14 chop chop

Een echte uitdaging voor de kappers onder ons. Maak één van de onderstaande 
kapsels na, zet het op de foto samen met je teamkaart en stuur het voor 23.30 uur door 
naar opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl. Vermeld hierbij Kapsel + teamnummer.
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2.17.1 het belang van de peel

Net zoals vorig jaar hebben we een aantal foto’s gemaakt uit het Peelbelang. We hopen 
dat jullie het hele jaar het Peelbelang goed hebben gelezen. Al is dat bij deze foto’s niet 
altijd nodig geweest. 

In welk jaar is deze advertentie in het Peelbelang gezet en 
mochten de kinderen gratis in de draaimolen?

Advertentie uit het jaar 1926. Wat was er te koop op de Ste-
gen 8 bij P. v. Lierop?

In 1978 was Jan Bakens met zijn bakkenist doorgestoten 
naar de subtop van de Nederlandse zijspancrossers. Welk 
startnummer had hij bij de race op getoonde foto?

Op welke datum werd in 2008 het Brabants kampioenschap 
dammen voor jeugd gehouden in De Klepel?

7.2 hul aauw

Hoe oud zijn alle organisatoren van de Aastese Dorpsquiz vandaag bij elkaar? 

1965

Grote biggen

N54

20 januari 2008

415
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7.3 stop de tijd

A b c

d e f

We kennen al deze huizen/ panden/ locaties wel in Aaste. Maar door de jaren heen is 
er veel veranderd. Vroeger stond er op onderstaande plaatsen iets anders, of zat er een 
ander bedrijf in dit pand. Weten jullie welke dit zijn?

g h i

Bakkerij Van de Heuvel Pietje Geven (sigarenwinkel) De Smitse of Tapmarin

D´n Elephant (fietsenmaker) Klokkengieterij Eijsbouts Van der Loo (slijterij)

Jan Bosch (fietsenmaker) Annie Vaalman (drogist) Macrete woningen
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2.17.4 de gitsels

1

Tegenover het gemeentehuis zijn in 2014 24 appartementen gebouwd. Het appartemen-
tencomplex heeft de naam ‘De Gitsels’. Vroeger was er in Aaste al een gelijknamig (al-
leen dan met een z) gebouw. Wat was dit voor een gebouw?

2

3 4

2.1
7.5 hij leest de krant

Het gezin rond de kachel in de jaren vijftig. Vader leest de krant, moeder schilt 
aardappels, de dochter helpt mee, de theepot staat te pruttelen en de radio staat aan. 
In wiens keuken gebeurt dit allemaal?

3

7.6 home is where the heart is
Hoeveel huizen stonden er in 1736 in de woonkern Stegen in Aaste?

Hotel

Familie Graad Janssen (Keulse Kar)

24
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2.17.7 aauw foto's
Terug in de tijd en een duik in de boeken heeft heel veel mooie foto’s opgeleverd van de 
geschiedenis van ons mooie Aaste. De foto’s zijn allemaal uit boeken gehaald die ooit 
over Aaste zijn gemaakt.

Op deze foto is de markt van Aaste te 
zien met daarbij het Raadhuis. Voor het 
raadhuis staat een mooie kiosk waarin de 
fanfare en later de harmonie veel optre-
dens hebben gegeven. Helaas zijn deze 
gebouwen afgebroken. Wanneer zijn deze 
afgebroken?

De familie Bakens-van Roy hadden 12 
kinderen. Samen vormden de mannen een 
voetbalelftal. Op 2 juli 1950 voetbalden zij 
tegen een andere familie. De KNVB vond 
het niet goed als de wedstrijd bij NWC 
werd gespeeld dus speelden ze op een 
zandvlakte aan de Dijkstraat. Hoe heet de 
speler met de cirkel om zijn hoofd? 

Te Strake & Verkouteren had zijn fabriek 
staan aan de Kerkstraat in Aaste. In de 
bloeitijd werkten er 220 mannen en vrou-
wen. In 1970 werd de fabriek overgeno-
men door Ten Cate. De fabriek is gesloopt 
en daar staan nu appartementen voor be-
jaarden. Wat was de slogan van Te Strake 
& Verkouteren?

Met vlijt en geduld werd de tijd verguld. 
In 1951 waren koningin Juliana en prinses 
Beatrix in Aaste en kwamen naar deze 
man kijken. Hij belegde voor Eijsbouts 
torenhanen, wijzerplaten en wijzers met 
bladgoud. Wie is deze man?

eind 1939 / begin 1940 Janus

Geen goed zo goed als Novana ondergoed Hub Berkers



uit de aauw doos

7

64

Wie zijn de mensen op onderstaande foto’s?

7.8 bookselfie

Selfies maken kunnen we, dat doet iedereen wel eens. Dat is dus ook niet de opdracht. Een 
Bookselfie daarentegen, daar is niet iedereen bekend mee. Tijd voor verandering.
Maak een zo origineel mogelijke Bookselfie (inclusief teamkaart) en stuur deze voor 23.30 
uur naar opdrachten@deaastesedorpsquiz.nl.
Let op: Vermeld hierbij: Bookselfie + je teamnummer.

Harrie van de Steen Jo Mutsers

Toon Loverbosch Janus Verberne
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2.1

2.1

7.9 verloren in de tijd

a. Hoe heet het koor van Muziekvereniging Jong Nederland Asten?

b. Voor welke gelegenheid is dit koor opgericht?

c. Wat is de naam van het nummer wat het koor toen mee moest zingen?

1 2

7.10 juuuhuuuffff

a. In welk jaar is hier juf Jo van Helmond de kleuters aan het helpen op de 
 kleuter school?

b. Hoe heet het jongste kleinkind van deze lieve juf?

Incantare

Deelname percussie-ensemble MJNA aan Wereld Muziek Concours 2005

Lost in time

1961

Pleun Vestjens
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2.1

7.12 wie is wie?

Uit de aauw doos. Wat waren we schattig vroeger! Hieronder zie je alle organisatieleden 
als kind. Maarja, wie is nou wie?

1 2

1
2

1 2

4
3

7.11 Nodig: iets uit de aauw doos

Onder iedere reclame zit een liedje. En dat wordt niet zomaar gedaan. Iedere keer dat een 
liedje op de radio komt, zou het zomaar kunnen zijn dat jij denkt aan die ene 
hamburger, of dat lekkere drankje, of die mooie auto. Bij welke reclames horen de 
nummers op het casettebandje?

A b c

d

e

Ikea

Sourcy

Dr. Oetker Pizza

Toyota Aygo

Lisette Jasper Tineke

Guus

Thijs
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2.1

1

1

f g h

i j k

7.13 flower power

In de jaren zestig en zeventig hadden ze in Aaste ook de Flower power en de nieuwe jeugd-
cultuur. Wie is de hippe kip met de helm die aan de rechterkant van de foto staat?

Laurens Hans Dries

Dirk Sanne Mieke

Bert Hoefnagels
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2.18.1 You take picture?

1

12.1

2.1

Iedereen droomt er wel eens van om een reis rond de wereld te maken en om op de 
meest adembenemende plekjes van de wereld dat ene prachtige kiekje te maken. Op 
onderstaande plekjes is het ook zeer de moeite waard om een foto te maken. Maar ja, 
dan is het wel fijn om te weten waarmee je op de foto gaat. Welke bezienswaardigheden 
staan er op de volgende plaatsen? 

a b

c d

Guggenheim museum Christusbeeld (Christ the redeemer)

Mount Rushmore Krüger Park
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2.1

e f

8.2 dinosaurus

Wat zijn vélocipède? 

8.3 jan van hoek

Op 27 november 2018 kwam er een einde aan een tijdperk. Peer en José van Hoek namen af-
scheid van hun café. Vanaf 1 december kreeg het café twee nieuwe eigenaren, nadat het ruim 
50 jaar in bezit was van de familie Van Hoek.

a. Jan van Hoek nam eerst het bedrijf van zijn ouders over. Wat voor bedrijf was dit?

b. In welke straat in Aaste stond bovengenoemd bedrijf?

c. In welk jaar werd Peer mede-eigenaar van het café?

d. In welk jaar kwam José mee in het café?

e.  Wat zijn de namen van de twee nieuwe eigenaren?

Taj Mahal Niagara watervallen

Fietsen

Groentewinkel

Emmastraat

1998

1996

Sander van Bokhoven & Ilse Aarts



d'n hort op

8

71

2.18.4 balletje balletje

 Van welke (inter)nationaal bekende voetballers staan hieronder de carrière beschreven?

Carriere Voetballer

1 Ajax - Sporting Lissabon - Real Zaragoza - AC Milan - 
Ajax

2 Malmö FF - Ajax - Juventus - Internationzale - 
FC Barcelona - AC Milan - PSG - Manchester United - LA 

Galaxy

3 PSV - MVV - Fortuna Sittard - PSV - Aston Villa - PSV

4 Ajax - Pisa - Torino - PSV - Girondins de Bordeaux - PSV

5 Tallares - Banfield - Internationzale

6 Hebros Harmanli - CSKA Sofia - FC Barcelona - 
AC Parma - FC Barcelona - CSKA Sofia - Al Nassr - 

Kashiwa Reysol - Chicago Fire - DC United

7 Toulouse - Olympique Marseille - AS Monaco - 
Manchester United - Olympique Marseille - FC Nantes

8 Real Madrid - FC Schalke 04 - Al Sadd - 
New York Cosmos

9 KSK Beveren - Bayern München - Lierse SK - 
Trabzonspor

10 Liverpool - Real Madrid - Newcastle United - 
Manchester United - Stoke City

11 Napoli - Parma - Internationzale - Juventus - 
Real Madrid - Juventus - Al Ahli

12 AZ - Vitesse - PSV - FC Barelona - PSV - Al Jazira

 
2.1
8.5 ze ging d'n hort op

Nance Coolen, geboren op 10 september 1973 in Aaste. Toen ze 15 jaar was werd ze 
ontdekt, ging ze d’n hort op en sindsdien is ze één van de BN’ers. Best wel een beetje trots 
mogen wij als Aastenaren op haar zijn. Ze scoorde als zangeres verschillende hits met een 
groep. Welke hit stond het langst in de top 40 en hoeveel weken was dit?

Hit:             Aantal weken: 

Frank Rijkaard

Zlatan Ibrahimovic

Wilfred Bouma

Wim Kieft

Javier Zanetti

Hristo Stoichkov

Fabien Barthez

Raùl

Jean Marie Pfaff

Michael Owen

Fabio Cannavaro

Philip Cocu

Slave to the music 15
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2.18.6

2.1

voorzitters8.6
Binnen Aaste zijn er veel verenigingen die worden aangestuurd door een voorzitter. Wie 
zijn onderstaande mensen (1) en van welke vereniging uit Aaste (2) zijn zij de voorzitter?

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Han van Bussel Harry Span Hans van de Mortel

Muziekvereniging Jong 
Nederland Asten Sint Jorisgilde Asten

Ondernemiersvereniging 
Asten

Wim Geboers Mark Cattenstart Jos Schlangen

NWC De Punderman Niobe
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d'n hort op

8

2.1

8.7 op safari

Al eens in Afrika geweest? Of in de Beekse Bergen? Op safari? Vandaag is de dag! 

Zorg dat je volledig uitgerust bent om op safari te gaan en ben op het gewenste tijdstip 
bij de Klepel. Hoe laat? Kijk voor het tijdschema op onze site.

2.1

8.8 uitgerukt

2.1

8.9 eu

In 2018 is de brandweer in Aaste regelmatig uitgerukt om het één en ander te blussen. 
Onderstaande data en brandjes staan niet in de goede volgorde. Welke brand hoort bij 
welke datum?

 7 oktober 2018   Aanhanger en vouwwagen in Laurierstraat
 26 september 2018   Huis aan de Lienderweg
 27 februari 2018   Varkensstal, Asten-Heusden Pannenhoef
 19 september 2018   Kleine heitrak, grote berg gemaaid gras
 23 oktober 2018   Autobrand Floralaan

Datum Brand

Europa telt 51 landen. Daarvan behoren er 28 tot de Europese Unie. Maar hoe lang 
nog....?

Welk land is het grootst binnen Europa?

Welk land is het kleinst binnen Europa?

27 februari 2018

19 september 2018

26 september 2018

7 oktober 2018
23 oktober 2018

Huis, Lienderweg

Autobrand, Floralaan

Aanhanger en vouwwagen, Laurierstraat

Grote berg gemaaid gras, Kleine Heitrak
Varkensstal, Pannenhoef

Rusland

Vaticaanstad
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b

2.1

8.10 d'n hot op

Wanneer je een echte vulkaan wilt zien, moet je echt een eind d’n hort op. We zijn op 
zoek naar een aantal vulkanen. Hieronder staan een 15-tal namen van (niet alledaag-
se) vulkanen in een matrix verborgen. Zien jullie kans om ze allemaal te vinden? Ze staan 
horizontaal, verticaal en diagonaal maar….NOOIT achterstevoren (dat is dan weer ge-
makkelijk). Streep ze NETJES aan en vul de namen vervolgens in alfabetische volgorde in, 
bij onderstaande cijfers.

2.1

1
2

4
3

9
10

12
11

6
5

14
13

8
7 15

Azhdahak

Bazman
Blupblup

Chicabal

Filicudi

Golaja

Iktoenoep

Jelovski

Koil

Ngorongoro

Ok

Sjisjel

Tavkvetili
Zapatera

Ndete Napu
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2.1

8.11 toen je d'r nog was

Heb je goed opgelet tijdens het winkelen? Dan zou deze vraag een eitje moeten zijn. 
Welke poster hangt er (achter) de zuivelafdeling in de Plus?

2.1

8.12 Hoe DAN?
Is het jullie al opgevallen dat er een kaart in jullie tas zit, waar een teamnaam op staat 
welke niet van jullie is? Wat dachten jullie? Foutje? Niets is minder waar. Zorg dat je dit 
andere team vindt, maak een foto als bewijs.

Let op: Hierop moeten in ieder geval staan:
 - Beide kleine kaarten met de teamnamen
 - Beide teamkaarten (A5)
 - 1 lid van ieder team.
Print deze foto uit en plak deze hieronder op!

8.13 moet ik nou weer terug?
Welke spreuk staat er op de zonnewijzer bij het Varendonck College? 
Let op, wij zoeken een Nederlands antwoord.

Jelovski

Poster met openingstijden

Tijd heeft vleugels, en geen teugels
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2.19.1 nie hoe 't heurt

Ge zalt ‘t altijd meemaken hè. Inne keer d’n verkeerde Robijn gebruikt en m’n hele vlag-
gencollectie is naar de gallemiezen. Met onderstaande vlaggen is ook iets misgegaan. 
Kunnen jullie onderscheiden welke twee vlaggen er in iedere afbeelding verstrengeld zijn 
geraakt?

2.1

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

Zimbabwe
Verenigde Staten

Antigua & Barbuda
Bulgarije

Brazilië
Albanië

Georgië
Gibraltar

IJsland

Bahama’s
Trinidad & Tobago
Zweden
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9.1

2.1

9.2 sagen

1
2

1
2

1
2

Het hoogveengebied De Peel is tegenwoordig grotendeels verdwenen. Over dit afgele-
gen en ontoegankelijke gebied ontstonden tal van sagen. Het moeras had de reputatie 
levensgevaarlijk te zijn. Men vertelt nog steeds dat verdwaalde reizigers het moeras wer-
den ingelokt door dwaallichtjes, zieltjes van verdronken kindertjes. Eén van de werkelijke 
oorzaken van het verdwalen was het ingewikkelde netwerk van wegen, die dienden voor 
de afvoer van turf en niet verward moesten worden met de schaarse doorgaande routes. 
Wegen verdwenen bovendien nogal eens, als ze voor het turf afgegraven werden. Hoe 
worden deze wegen, die voor de afvoer van turf dienen, genoemd?

9.3 overeenkomst

Wie staan er afgebeeld op onderstaande drie afbeeldingen en wat hebben ze met el-
kaar gemeen?

1 32

Overeenkomst:

Grenada
India

Nieuw Zeeland
Uruguay

Peelbanen

Michelangelo Anna Kournikova Pikachu

Grootschalig computervirus
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2.19.4 wie de schoen past, trekke hem aan

Lekker handig! De meeste handschoenen worden per paar verkocht, maar niet altijd. 
Waar dienen de volgende handschoenen voor?

2.1

9.5 LOOP EENS EVEN OVER DEZE LIJN

a cb

d fe

Ben je vast ter been? Heb je nog niet teveel gedronken? Heb je wel zin in een beetje 
spanning? Zorg dan dat jij met een tweede persoon (1 man en 1 vrouw) naar de 
ingang van de gymzaal van het Varendonck College komt.

Zorg dat je daar op tijd bent, te laat → geen deelname! Wil je weten hoe laat je er moet 
zijn? Kijk dan even op onze site.

Duiken Reinigen van de huid Honkbal

Kalmeren mensen ADHD/
Autisme

Biljarten Bowlen
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2.19.6 't is nie wat 't was

Wat was was voordat was was was?

2.1

9.7 't is nie te geleuve
De vakantieperiode staat voor de deur en dus gaan we weer massaal de weg op. Dat je 
links rijdt in Engeland is welbekend, maar als je naar het buitenland gaat kom je wel eens 
gekke, of voor ons onbekende, verkeersborden tegen. Weet jij in welke landen deze
verkeersborden staan? 

a cb

d fe

Honing

IJsland Zweden Nieuw-Zeeland

Italië Canada Zuid-Afrika
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2.1

9.8 tattoo

2.1

9.9 wie oh wie?

Vrouwen draaien er soms zo omheen, zeg nou eens gewoon wat je bedoelt! Onderstaan-
de cryptische omschrijvingen zijn overigens door een man bedacht. Wat wordt er be-
doeld met onderstaande omschrijvingen?

a. Een nogal aanstekelijk onderwerp 
 Men kan hem ook met een recht een heethoofd noemen 
 Is soms een afknapper 
 Wrijving heeft een verlichte uitwerking op hem

b. Wat een waardeloos onderwerp 
 Men kan zich er echt groen en geel aan ergeren 
 Er wordt namelijk dikwijls te veel van opgeschept 
 En dan loopt men de kans de wind van voren te krijgen 

c. Hij kan behoorlijk uitgekookt zijn 
    Op sommige andere momenten zit ie echter goed in de puree
 Maar ja, hij rooit het wel
    Alles wat hier staat moet men wel met een korreltje zout nemen

En nu: Aan de hand van 4 plaatjes een bekend persoon raden. We zijn op zoek naar twee 
bekende Nederlanders en twee bekende Aastenaren. Wie hoort waarbij?

a

Lucifer

Snert / Erwtensoep

Aardappel

Sander Lantinga



't is nie wa 't is

9

82

2.1

9.10
Een schip ligt aan de pier. Vanaf de reling hangt een touwladder naar beneden. De 
onderste tree van de touwladder raakt het water. De touwladder is 30 cm breed, 270 cm 
lang en elke tree is 1 cm dik en zit 34 cm van een andere tree vandaan. Als het vloed 
wordt, stijgt het water met 15 cm per uur. Hoe lang duurt het voordat het water de bo-
venste tree van de ladder raakt?

2.1

schip ahoy!

b

c

d

Jan Versteegh

Peer van Hoek

Roland Aarts

Het water zal de bovenste tree nooit raken omdat het schip met het tij mee zal stijgen
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2.19.11 huh?

Hieronder staan 3 antwoorden, welke is juist?

a. antwoord a
b. antwoord a of b
c. antwoord b of c

2.1

9.12 letterlijk of figuurlijk?

Kennis is macht. En ja, dat geldt natuurlijk voor deze quiz. Hieronder staan heel veel 
spreekwoorden verwerkt in een schilderij. Welke spreekwoorden zoeken wij in de rondjes? 
En wat is de betekenis van deze spreekwoorden?

c
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2.1

2.1

9.13 ons jasper

2.1

9.14 kinderen

Spreekwoord betekenis

a

b

c

d

3 dokters zeggen dat Jasper hun broer is. Jasper zegt dat hij geen broer heeft. 
Wie liegt er?

Ken je praatjesmakers nog? Kinderen vertellen over een onderwerp, voor hen heel lo-
gisch, voor een ander abracadabra. Komen jullie uit de onderwerpen waar onze praat-
jesmakers over vertellen? Waar je ze kunt horen? Op het casettebandje natuurlijk!

1
2
3
4

Het varken door de buik steken

Geld in het water gooien

Door de mand vallen

Met de kop tegen de muur lopen

Het is doorgestoken kaart

Geld verspillen

Doorzien worden

Het onmogelijke willen

NIemand, want de dokters zijn zijn zussen

Schroevendraaier

Rotonde

Caravan

Laptop
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2.110.1 buro 3

Op welke datum en via welk kanaal is het nieuwe logo van Buro 3 voor het eerst 
bekendgemaakt?

Datum:

Kanaal:

10.2
Hoeveel foto’s worden getoond op de 
website van De Kleverij, bij het portfolio, 
onder afdeling ‘sign’?

de kleverij

10.3
Welk sprookje is bij Willem te zien?

bij willem

10.4 tinnemans van loon

Tinnemans van Loon Accountantskantoor biedt veel verschillende diensten aan. Maar 
waar geven zij hulp bij?

14 juni 2018

Facebook

722

Assepoester

Bij het interpreteren van jaarcijfers
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2.1
Op 5 verschillende plekken binnen Infinity fitness zijn ADQ-stickers geplakt. Tussen 21.00-
22.00 uur kan de zoektocht beginnen. Op welke 5 plekken hebben jullie ze gespot?

10.5 infinity fitness

10.6
Welk nieuw evenement is dit jaar vanaf 16.00 uur door Markt 8 voor de eerste keer 
georganiseerd op carnavalszaterdag?

markt 8

2.1

10.7 slagerij hoeben

1
2
3
4
5

Wie staan er op de foto naast de achteringang 
van Slagerij Hoeben?

Crossfit-rek

Leg-press voetblaat

Bokspaal in de zaal

Traploper

Zonnebank

Gerlos in Asten

Lau en Theo Hoeben
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10.9
Hoeveel matchende paar schoenen staan er in de 
etalage?

mellow

10.10
Vanavond mag 1 lid van jullie team op het fietsje naar het dorp, naar de markt, naar Jan 
van Hoek om precies te zijn, vóór 23.00 uur. Daar volgt een smaaktest. Weet jullie team de 
ingrediënten te herkennen?

jan van hoek

1
2
3
4
5

Voor veel van de producten werkt Bakkerij Broekmans 
met streekproducten. Zo krijgen zij het speltmeel van 
de molen uit Lottum, echte Limburgse Morellen voor 
de vlaai, aardbeien uit Helenaveen en ze krijgen 
de honing van een imker uit Sevenum. Welke slager 
maakt het gehakt voor de worstenbroodjes van
Bakkerij Broekmans?

10.8 bakkerij broekmans

Slagerij Hoeben uit Asten

10 paar

Druivensap

Gefrituurde ui

Olvarit

Merengue

Creme fraiche
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2.110.11 innesto

Wat is de slogan van restaurant Innesto?

10.12
Zorg dat er 1 teamlid om 20.30 uur bij de ingang van de Plus (Burgemeester Ruttenplein) is. 
Hier volgt verdere uitleg.

plus erik gorissen

10.13 cafe de engel

2
Hoeveel instrumenten hangen er achter de bar? Vanaf 21.00 uur kan je even gaan kijken!

La vita è bella!

6
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2.110.14 rabobank

Bekijk de commercial “Growing a better world together” en vul de antwoorden op onder-
staande vragen in de hokjes.

1. Wat hebben alle personen met elkaar gemeen in de commercial?
2. Met welke vraag begint de commercial?
3. Waar bevindt de man met het rood-gele hesje zich?
4. Wat vliegen er boven de man met de geruite blouse?
5. Wat oogsten de machines achter de meneer met de baard?
6. Wat zijn de mensen in de woestijn?
7. Wat verbouwt men in de velden achter de mevrouw met schort?
8. Welke kleur hebben de planten van de meneer met haarmuts?
9. Wat heeft de man in de haven op zijn hoofd?
10. Wat hebben 2 van de 5 jongetjes in hun handen?
11. Met welke bebouwing eindigt de commercial?
12. Wat heeft de oudste mevrouw in de commercial vast?

2.1

Nu weet je waar je heen moet om te weten wat er hieronder ingevuld moet worden. Doe 
wat gebruikelijk is. Tip: cijfers vormen letters…

   R      A       B      O             W     E        N      S       T                I       E       D      E      R       E      E       N

   E       E      N              G      E        Z      E       L       L       I        G     E

   Q      U      I        Z       A      V      O     N       D
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10.15 multibier - uw drankspecialist

10.16 moswens

Hebben jullie je kunnen bedwingen? Dat flesje van Multibier was jullie natuurlijk allang 
opgevallen. Aan jullie de taak om te raden om welk soort bier het gaat en van welk merk 
dit is.

Like/volg Moswens op Instagram. In de verhaallijn worden twee vragen gesteld:

 Antwoord vraag 1:

 Antwoord vraag 2:

merk:

soort:

alcoholpercentage:

Augustijn  /  Celis  / Bornem

  Blond      /  Wit    /  Dubbel

  7,5%        /  5%     /     8%

9

Benoem zoveel mogelijk liedjes / Titel en artiest


