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

de Aastese DorpsQuiz! Bijna drie jaar aan voorbereiding, met deze map als resultaat. 
Dit jaar hebben maarliefst 41 teams zich ingeschreven! Daar zijn we erg blij mee en zijn we 

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,	die	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.

•  Vraag 7.10 dient niet gemaakt te worden. Maak je deze toch, levert dit minpunten op.

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

• 	 Op	de	USB-stick	aanwezige	filmpjes	mogen	verwijderd	worden	om	genoeg	plaats																	
 te hebben voor te plaatsen bestanden.

 
• Uiterlijk 23.30 uur lever je de opdrachtenmap en mogelijke andere spullen in de tas in bij  
	 Jan	van	Hoek.
 
• De uitslag is op zondagmiddag 11 september op het ADQ-festival. Over de uitslag kan   
 niet worden gecorrespondeerd. 
 
 Noodnummer:	06-51535014	(let op; dit is een ander nummer dan voorgaande edities)

Zet ‘m op en veel plezier!

Sanne,	Tineke,	Laurens,	Dirk,	Hans,	Jasper,	Linda,	Mieke,	Thijs,	Tim	en	Xandra
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0.1 tennisvereniging 't root
Om 22.30 uur wordt er 1 teamlid verwacht bij tennisvereniging ‘t Root. Zorg ervoor dat 
je een rood kledingstuk bij/aan hebt. Het sportiefste teamlid sturen is een tip. 
De opdracht volgt daar.  

0.2 plus erik gorissen
A.  Zorg dat er 1 persoon tussen 19.00 en 20.30 uur bij PLUS Erik Gorissen is. Bij de 
 klantenservice kan je de opdracht voor de Aastese DorpsQuiz ophalen. Vergeet  de  
 opdracht niet in te leveren bij de klantenservice inclusief teamnaam en -nummer.

B. Historisch album “Asten: plaatjes met praatjes”
A Het nummer van het 

plaatje waarop de 
oude Mariaschool 
nog te zien is

+ Het nummer van het plaatje waarop de poster van 
“Klaproosdag 12 november” voor het raam hangt

B Antwoord A - Het nummer van het plaatje waarop de oude tram 
naar Helmond te zien is

C Antwoord B - Het nummer van het plaatje waarop de koningin en 
haar dochter Asten bezoeken

D Antwoord C + Het aantal mannen dat te zien is op plaatje 185
E Antwoord D - Het aantal mensen dat te zien is op plaatje 190
F Antwoord E - (Het aantal kinderen op de voorgrond op plaatje 1) 

x (Het aantal mannen dat aan het werk is als veenar-
beider in de Peel op plaatje 163)

G Antwoord F + Het aantal kinderen op de voorgrond op plaatje 15
H Antwoord G + Het aantal trommels dat te zien is op plaatje 186

Ga in het boek naar het plaatje dat hetzelfde nummer heeft als Antwoord H.
Welke naam staat er op de deur van het pand vermeld?

Zie antwoordblad:
1. Ace en Rooty
2. Frits Raymakers
3. 2017
4. TopServe
5. Oliebollentoernooi

Zie antwoordblad

Ciske de Rat
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0.3 albert heijn asten
Zorg dat er 1 persoon tussen 19.00 en 20.30 uur bij de Albert Heijn is. Bij de 
klantenservice kan je de opdracht voor de Aastese DorpsQuiz ophalen. 

0.4 miba bouwmanagement
Hoeveel verschillende personen zie je in het introductiefilmmpje op de website 
van MIBA?

0.5 tinnemans van loon
Waar gelooft het kantoor sterk in?

Zie antwoordblad

12

Een persoonlijke aanpak
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0.6 markt 8
We gaan met de organisatie op 13 september 2022 lekker bij Markt 8 eten om het 
succes weer te vieren. Wat zijn wij kwijt aan het eten die avond?

Sanne, Mieke en Tineke delen het voorgerecht. Ze delen een carpaccio XXL. Als 
hoofdgerecht neemt Sanne de spareribs, Mieke neemt een Mc8 burger en Tineke kiest 
voor het surf & turf pannetje. Xandra neemt vooraf een Pomodori tomatensoep en wil 
graag een classic vega burger als hoofdgerecht. Linda heeft zin in de Markt 8 
kroketjesproeverij. Als hoofdgerecht neemt ze de Nacho XL. Hans neemt een seizoens-
soepje en lust daarna de Zalm teriyaki. Thijs wil graag als voorgerecht de 
Roulletteballen en als hoofdgerecht de Vegetarische risotto. Jasper heeft honger. Hij 
kiest de Calamaris als voorgerecht en gaat voor de Macho Nacho burger daarna. Dirk 
bestelt per ongeluk het kindermenu: friet met 1 snack. Tja, als je drie kinderen hebt, zit je 
nou eenmaal in die flow. Tim neemt een Nacho Cheese bites en daarna bestelt hij het 
Pikante Kip pannetje. Laurens gaat voor veel vlees. Als voorgerecht neemt hij de Sticky 
Ribs en als hoofdgerecht neemt hij de Runderhaas.

0.7 leef 7
Leef 7 uit Aaste verzorgt al jaren leuke activiteiten op een locatie naar keuze. Ze 
hebben veel verschillende activiteiten in de aanbieding. Hoe heet het uitje dat 
hieronder wordt beschreven?

‘In dit uitje kun je als groep punten verdienen 
door verschillende
opdrachten te voltooien. Foto,- Puzzel-, Zoek-, Sport-,
Zing-, Dans- en uitdagende opdrachten, maar 
vooral leuke opdrachten die vast wordt
gelegd door middel van foto of film.’

 EUR 247,20

 De tourist
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0.8 midas winkelcentrum
Bekijk het promofilmpje op de site van de Midas. Daar komen bijna alle winkels in voor. 
Welke winkels mis je op het filmpje maar horen er natuurlijk wel bij?

0.9 cafe de engel
Op welke datum is deze gezellige foto bij Café de Engel genomen?

 ETOS

 Slagerij Hoeben

 Juwelier van Bussel

 Telecombinatie

Primera

Bakkerij Broekmans

Just4Fun

6-9-2015
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0.10 hoeben installaties
Jullie hebben ze vast al zien staan op het Koningsplein: de bedrijfswagens van Hoeben 
Installaties! Daar hoort natuurlijk een vraag bij. Welke kentekens hebben de wagens die 
op het Koningsplein staan?

0.11 bij willem
Zorg dat er 1 teamlid om 22.00 uur aanwezig is in het nieuwe winkelpand van Bij Willem.

0.12 leef! asten
Sinds wanneer is het Lokaal Sportakkoord en dus ook de sportraad gestart in de 
gemeente Asten? 

V-614-FT

V-451-RB

VGF-44-Z

VJB-74-P

September 2020
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0.13 expert asten
Hoe lang staan er al 2 kapiteins op het schip Expert Asten? 

En wie zijn dit?

0.14 slagerij hoeben
Tegenover de Albert Heijn vind je Slagerij Hoeben. In de Etalage staan pannen 
opgesteld. Voor hoeveel euro moet je gekocht hebben om alle koekenpannen voor 
de helft van de prijs te kopen?

Hoeveel kosten ze dan bij elkaar?

0.15 jan van hoek
Ga naar de website van Jan van Hoek.
Hoeveel groene bolletjes staan er om de ‘warme dranken’ heen?

16 jaar

Ronnie ter Brugge

Willem Vervoordeldonk

 EUR 180

EUR 73,97

224
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0.16 de kleverij
De Kleverij, klevend in welke vorm dan ook. Belettering, Borden & Routing, Spandoeken 
& Displays, Gevels & Zuilen, Fotografie, Straalstickers, Glasfolie, Interieur en Drone Foota-
ge. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze kleven het! 

Je hebt daar natuurlijk het een en ander voor nodig. Wat is er anders aan 
onderstaande foto, vergeleken met de website?

0.17 innesto
Wat was er te doen op 13 maart 2022 bij Innesto?

Blauwe tape <> Witte tape

Open Trouwdag (weddingevent)
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reundjeaaste

1

Een reundje Aaste. In Aaste is zoveel te zien en voor de kids zijn er veel plaatsen waar ze 
kunnen spelen. Maar als we door Aaste fietsen missen we altijd wel iets. 
Wat missen we in de volgende speeltuintjes?

1.1 naar de manege

1.2 missers

10

Zorg dat 1 persoon (boven de 18 jaar) zich om 21:00 uur meldt bij de hoofdingang van 
Manege Heijligers. Deze persoon zorgt, voorzien van laarzen, dat hij/zij meeneemt:
- 1 bezem
- 1 cowboyhoed
- 1 rolletje plakband/tape
- 1 ingekleurde en uitgeknipte kleurplaat (zie tas)

a b

c d
En waar zijn deze speeltuinen gelegen?

a b
c d

Bankje Wipwap

Wipwap Zandbak

Molenstraat

Hulterman

Kerkstraat

Schutter
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1.3 reundje organisatie

1.4 Wij geven een reundje

11

Net als vorig jaar en het jaar daarvoor doen we nog een gokje. 
Hoe oud zijn de organisatieleden bij elkaar op 10 september 2022?

Om de gezelligheid een beetje te bevorderen, geven wij alvast een reundje. Als wisselgeld 
willen wij graag de goede antwoorden op onderstaande rekensommen.

a
b
c
d
e

430 jaar

111

98

213

2.337.888

-128
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1

Een vraag voor de mannelijke quizzer. Met wellicht een beetje hulp van de vrouwen. Van 
wie zijn deze BR-tjes (Bekende Reundjes)?

A

1.5 vrouwelijke reundjes

12

a b c

d e f

1.6 een reundje terug in de tijd
We gaan terug in de tijd, maar we blijven in ons mooie Aaste. 
Een paar vragen waarvoor we een teletijdmachine nodig hebben om ze te kunnen 
beantwoorden. Of een persoon met een hogere leeftijd.

Vroeger reed autorijschool WiRa 
reundjes door Aaste in deze 
mooie lesauto. Wat is het merk 
van deze skonne wagen? 

a

Katy Perry Luca Prins Eva Jinek

Serena Williams Cleopatra Sandy

Opel



reundjeAaste
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In Aaste was een vrouw die een bekend dorpsfiguur was. Ze liep heel graag reundjes. Er is 
een liedje gemaakt: “Het gemeentemeubel van Asten als Menneke.” In dit liedje wordt Jans 
genoemd, de vrouw die heel graag reundjes liep. 

Wat was haar baan in Aaste op het gemeentehuis?

b

Een motorclub. In Aaste hadden 
we er vreuger ook eentje. Deze 
mannen hebben vele reundjes 
door Aaste en omstreken 
gereden. 

Wie zijn de twee mannen die in 
het reundje staan?

d

Op latere leeftijd raakte ze soms van slag en kon je haar reundjes zien wandelen. Wat had 
ze toen aan haar voeten?

c

1.7 feestje!
Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! Een feestje maken, wie wil dat nou niet? 

Op de USB-stick staat ons logo. Maak zoveel mogelijk feestartikelen met ons logo in de 
hoofdrol. Het is een feestje als je creatief bent! Lever deze feestartikelen aan het eind van 
de avond tegelijk met de map in. Scheelt ons weer inkoopkosten voor het feest van morgen.

Werkster

Een schoen en een klomp

Wim Coolen Reijntjens
Frans Janssen



reundjeAaste

1

Actief bezig zijn is goed voor je. Dat weten we allemaal! Zo doet iedereen het op zijn of 
haar manier. Van sjoelen tot zaklopen. Deze mensen zijn ergens heel erg goed in. Wie zijn 
deze mensen en waar zijn ze kei goed in?

1.8 sportieve toppers

14

g

a cb d

1.9 circle of life
Uiteraard hopen wij nog een aantal jaren door te gaan met organiseren van de Aastese 
Dorpsquiz en dat het enthousiasme bij jullie niet zal uitsterven. Over uitsterven gesproken….. 
Hieronder staan de datum en de locatie waar een laatste exemplaar van een diersoort 
stierf. Wij willen graag weten om welk dier het gaat.

12 augustus 1883 in Artis Amsterdam

1 september 1914 in Cincinnati Zoo

7 september 1936 in Hobart Zoo

6 januari 2000 in Nationaal Park Ordesa y Monte Perdido

a

b

c

d

Marja van Dijk 
- Bowlen

Germaine de 
Randamie - 
Kickboxen

Rutger Smith - 
Kogelstoten

Niamh Slattery 
- Trampolines-
pringen

Quagga

Trekduif

Tasmaanse tijger/thylacine

Pyrenese steenbok
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1.10 reundje fietsen
Wij gaan een rondje fietsen. Onze startplek is de voormalige plek van Anneke de Bruijn aan 
het Koningsplein. De eindbestemming is de plek waar De Klepel ooit stond.
Wij doen het volgende:
- 2x rechts afslaan
- 5x links afslaan
- meer dan 1,5 kilometer afleggen

Wat is onze route? Teken deze met rode pen in onderstaande afbeelding.



reundjeAaste
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Wij gaan nog een rondje fietsen. Dit keer is de startplek de parkeerplaats bij de PLUS aan 
de Frits de Bruijnstraat. De eindbestemming is parkeerplaats Albert Heijn aan de Tuinstraat.

Zet de volgende handelingen in de juiste volgorde:
- Neem op de rotonde de eerste afslag
- Sla rechtsaf
- Sla rechtsaf
- Sla rechtsaf
- Sla rechtsaf
- Sla rechtsaf
- Sla linksaf
- Sla linksaf
- Sla linksaf
- Neem op de rotonde de tweede afslag

3

1

6

4

8

5

10

2

7

9

1.11 Reundje ouwe gebouwen 
Aaste is continu in ontwikkeling. Soms is het makkelijker om oude gebouwen te restaureren 
en er iets nieuws in te zetten. Wij willen van onderstaande gebouwen in Aaste weten wat 
de directe voorganger was.

Mykonos      Chinees Restaurant Jasmine

Samos       Van Mierlo kleding

Dinertijd      Innesto

De Baron      De Beleving

a

c

e

g

b

d

f

h

Sla rechtsaf

Sla linksaf

Neem op de rotonde 1e afslag

Sla rechtsaf

Sla linksaf

Sla rechtsaf

Sla linksaf

Sla rechtsaf

Neem op de rotonde 2e afslag
Sla rechtsaf

De Alleman

Pesos 2 Go

Groote Gemak

De Kantine

Cafe de Logte

Bakkerij Hoes

Klothoeve

Villa Kakelbont
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Een reundje door Aaste fietsen levert mooie plekjes op en ook mooie foto’s. Hieronder staan 
een aantal straatnaambordjes vermeld. Verbind deze straatnaambordjes met de foto die 
gemaakt is in de straat die op het bordje staat vermeld. 

1.12 ken je straat!

17

1.13 the ring

Iedere straat heeft een postcode. Zo ook de straatnamen die staan op de bordjes. Met de 
medeklinkers van de postcodes kun je een nieuwe bestaande straatnaam maken. Ze staan 
ook door elkaar. De klinkers ontbreken. Welke straat bedoelen we?

Of ‘het reundje’. Ben jij een liefhebber van horrorfilms? Dan is dit echt een vraag voor jou! Uit 
welke films komen de volgende fragmenten?

a b c

Otten Backstraat

De Lift Get Out Psycho
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d e f

1.14 draq queens
Er is veel over te zeggen en gezegd maar eigenlijk is het heel fijn dat iedereen kan zijn wie 
hij / zij wil zijn. Zo ook deze mannen die wel eens wilden zien hoe ze eruit zagen als ze vrouw 
waren. Wat een knapperds zijn het geworden! Wie zijn deze mannen? 

a

b

c

d

e

f

The Exorcist Sint Texas Chain Saw Massacre

Robert ten Brink

Wouter Bierings

Fred van Leer

Niki Today

Joost van Bussel

Jim Bakkum
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1.15 woordzoeker
Veel plezier!

Te vinden woorden:
Appel Donut Klok Planeten Damschijven Cirkel Zon
Biljartbal Eidooier Knikker Rotonde Globe Gehaktbal Wiel
Cherrytomaten Flessendop Muntgeld Stuur Pingpongbal Oog
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kwats en zevere
2

In het ziekenhuis vind je regelmatig zeverende mensen, letterlijk, ga d’r maar aan staan!
Onderstaande instrumenten worden gebruikt in het ziekenhuis, maar wat zijn het eigenlijk?

2.1 gedverdemme

21

A b c d

e f g h

Nierbekken-
schaal

Kocher (ver-
bandschaar)

Reflexhamer Scherpe lepel

Wondspreider Strottenhoofd-
spiegel (keelspi-
gel)

Gipsschaar Katheter
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2.1
“Aan allen die meedoen aan de Aastese Dorpsquiz: proficiat! Aan allen die niet meedoen 
aan de Aastese Dorpsquiz: ook proficiat!” 

Zie je wel, een toespraak houden is niet zo moeilijk. Daarom aan jullie de taak om er ook een 
te houden! Maak een filmpje van maximaal 30 seconden, zet het filmpje op de bijgeleverde 
USB-stick en houd je aan de volgende regels (om punten te scoren natuurlijk):

• Geef een toespraak over een willekeurig Aastes onderwerp.
• Jullie grote voorbeeld is Hans van den Eerenbeemt, dus spreek zoals alleen hij dat kan.
• Kies zelf een mooie locatie voor jullie toespraak ergens in het centrum van het dorp, waar         
   het Aastes volk naar jullie boodschap kan luisteren.
• De spreker zelf staat op een verhoging zodat hij of zij goed zichtbaar is voor het publiek.
• De toespraak moet duidelijk hoorbaar zijn in het filmpje, en moet minimaal de volgende  
   elementen bevatten:
 o Jullie eigen teamnaam
 o “Aastese Dorpsquiz”
 o “Geweldig gruts”
 o “Vuggelke”
 o “Wijwatterbekske”
 o “Butsbelleke”
 o “Prakkezeren”
• Bovenstaande woorden moeten in aparte zinnen verwerkt zijn en aan het onderwerp van  
   de toespraak verbonden zijn.
• Bijpassende kostuums en rekwisieten worden natuurlijk gewaardeerd en extra beloond.

2.2 zever maar raak!

Heul (nou ja, bijna heul) Aaste hebben we gehad. Jammer van de Nee - Nee stickers 
overigens. Hebben jullie de flyers bewaard?

Lever zo veel mogelijk flyers in, om 23.30 uur, tegelijk met de tas. Eentje met een sticker is 
natuurlijk meer waard!

2.3 flyers

22
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2.1
De biercantus op maandag met de kermis bij Markt 8, niet meer weg te denken uit ons 
gezellig Aaste. En uiteraard zijn daar foto’s van. Niet voor iedereen de charmantste plaatjes, 
maar toch… Wie staan er op onderstaande foto’s?

2.4 aastese zuipers

23

d

A

A cb

d fe

Marlon Slegers Gijs Kuijpers Lies ten Thije

Bart vd Burg Leon vd Bosch Paul Knoops
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c

d

2.1

2.6 wie is dat nou?

5

In het Aastes kende ok zevere. We hebben 17 Aastese uitspraken in een vraagteken gezet.
Vul ze hieronder in.

2.5 wa zittie?

3

1

6

4

8

5

10

2

7

9

11
12

15
14

16

13

17

Jaaa, ik ken die stem. Maar wie is het ook al weer? Op de USB-stick staan een 10-tal 
geluidsfragmenten van bekende Nederlanders. Weten jullie wie dit zijn?

3

1

4
5

2
8

6

9
10

7

Van un schon toffel itte nie lang

De erpel afgiejte
Schaai tellen

Ut wèèjt hard

Hij is goe opgedreugd

Bloeie as un vèrreke

‘t is nie veul soeps

Wa ge wijt half is lekker
Goei schoap weie nie dicht bij huis

Op ne auwe fiets moete gu ‘t leren

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

Los in de koij

Wa bende toch ne hansklippel

Hij is d’n hort op

Tis potverdimme ginne kattepis

Zò stom as ut agtereind van un vèrreke

Wanne lapzwans

Doutzen Kroes

Martin Garrix

Rob Jetten

Jeroen Kijk in de Vegte

Mark van Rijswijk

Simone Kleinsma

Arjen Lubach

Daphne Schippers

Lange Frans (Frans Freriks)

Dommien Verschuren
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2.7 kwast
Met kwats, uuh.. kwast, en verf een groot wit doek te lijf. Dat kan iedereen, maar niet bij 
iedereen komt er iets uit wat men jaren later nog bekijkt en bewonderd. Van welke schil-
derijen zie je onderstaande fragmenten? (1) en wie zijn de schilders (2)?

2.8 eindeloos gezever

A b1:

2:

1:

2:

c d1:

2:

1:

2:

Grappig of niet, zeveren kunnen ze, die cabaretiers! Van welke cabaretiers komen de 
volgende fragmenten?

“En dan pakte hij de microfoon vast, aan het eind van het schoolreisje, op de terugreis, met de 
bus van Amsterdam naar Zutphen, en dat ging ongeveer als volgt:

“Mag ik heel even de aandacht? Mag ik HEEL, HEEL, HEEL even de aandacht? Dank je wel.”

a

De volharding der herinnering
Salvador Dali

Formule 1
Herman Brood

De tuin van de kunstenaar in Giverny
Claude Monet

Landschap met regenboog
Peter Paul Rubens

Jochem Myjer
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g

“Je hebt ook wel een optocht. Een optocht, met maximaal drie à vier wagens. Maar ja, het 
bouwen van zo’n wagen mag niet te veel tijd kosten en zekers niet te veel geld. Nee, want als 

het geld kost, ja, dan is de lol er af. En carnaval dat doe je toch voor het plezier.”

b

“Maar voordat het feestgewoel nu 
echt gaat losdruisen, wil ook ik, Henk, 
heel kort, een paar kleine dingetjes 
zeggen. Zodat jij daarna met een 
frisse lei kan gaan genieten van je 
zo welverdiende vut. Want je weet, 
Henk, jij bent niet zo maar een vriend. 

Jij bent mijn allerbeste vriend.”

c

“De kom van de vis mag niet rond zijn, 
anders word je vis gek. De vis mag je 
niet aaien, je kan hem niet oppak-
ken en hij zegt nooit wat. Het gebeurt 
daarom doorgaans nogal gauw dat 
de baas van de vis de vis te veel te 
eten geeft. Dan gebeurt er tenminste 

eens wat.”

d

“Imitatie van een luie straatmuzikant: “La, la, la, geld!”

e

“Meneer, dat is dan €329,95.”
“WOHOHO, WO, DRIE.. sow.. Ik maakte een geluid. Ik zei het woord “ok”, maar “ok” begint met 
“o”, toch? Laten we het daar over eens zijn. “Ok” begint met “o”, maar “o” maakte ik iets lan-

ger, tot “oho”. En in de “oho” zat eigenlijk alle pijn uit mijn jeugd.

f

“Ik kan vaak ergens niet mee helpen, want 
dan heb ik ergens pijn. Nou dat vind ik zelf 
ook heel vervelend, dat ik er dan niet bij kan 
zijn. Ik sta natuurlijk ook veel liever altijd voor 
de mensen klaar. Maar ja, ze moeten maar 
begrijpen, mijn bestaan is heel erg zwaar.”

g

“Jodalidelodilee, ik sodemieter naar benee
Jodalidelodilint, had ik maar wat tegenwind
Jodalidelodilond, de tanden vliegen uit mijn 

mond
Een met drie gebroken benen, lig ik voor 

pampus op de grond”

h

“Wat kon Seedorf nou gebeuren toen hij van elf meter schoot?”

i
“Je mag het niet zeggen, maar ik heb het niet zo met die eskimo’s: de ijskap smelt, dus dat 

komt allemaal deze kant op, en werken, ho maar!
Maar wel allemaal een dikke slee voor de deur!”

j

Herman Finkers

Theo Maassen Sanne Wallis de Vries

Hans Teeuwen

Ronald Goedemondt

Brigitte Kaandorp Tineke Schouten

Freek de Jonge

Najib Amhali
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2.12.9 ik wil een hondje zijn

27

Schminken, dan ben je even iemand anders. Wat wilde jij vroeger worden? Een vlinder, een 
tijger of een hondje? Maak (lees schmink) één van onderstaande voorbeelden zo goed 
mogelijk na. Zet een foto van deze persoon + teamkaart op de bijgeleverde USB-stick. 

2.12.10 stop mi zevere
Anthony Hopkins in Silence of the Lambs, Sylvester Stallone in Rocky en Samuel L. Jackson 
in Pulp Fiction. Acteurs met de meest memorabele monologen in films. En we zijn er nog 
een hoop vergeten. Maar laten we zeker niet de acteurs zónder tekst vergeten! Ook hun 
rollen in films en series zijn van groot belang. Wie zijn deze “stille acteurs”?

a b c

d e f

Rowan Atkinson Charlie Chaplin Gina Gallego

Annie Golden Derek de Lint Carel Struycken
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2.12.11 glaasje teveel?

28

Met een glaasje te veel op beginnen we vanzelf veel te zeveren maar probeer de aan-
dacht er nog even bij te houden. Hoe staat het met onze kennis van de grote variëteit aan 
bieren die we tegenwoordig in het café en in de winkel tegenkomen? Hier tien detailfoto’s 
en karakteristieken van populaire biertjes. 

Noteer de juiste namen van de biertjes bij de foto.

2.1

A

A b c d e

f g h i j

Vul nu de correcte letter in bij onderstaande omschrijvingen: 

omschrijving letter omschrijving letter
9,5% - hergist - goudgeel 8,5% - jeneverbes - zoethout
5% - Amsterdam - citrus kick 6,5% - Kruisweg 44 - suikersiroop
3,8% - 250 ml - Aalststraat 200 5,0% - 4º - 428500
6% - Thaise curries - biologisch 6,6% - vanille - 173 kcal
6,8% - 7º - divine beer 5,0% - 3º - 18e eeuw

I

Jopen Hop-
penbier

Hertog Jan 
Herfstbock

Dommelsch 
Pils

Gulpener 
Wintervrund

Westmalle 
Triple

Gulpener 
Ur-Hop

Lowlander 
Winter IPA

Bavaria 
Pilsener

Leffe Blond Liefmans 
Fruitesse

A

B
J

DE

F

G
H

C
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2.12.12 niet zeveren, maar doen!

29

Iedereen heeft wel eens de Rubiks Kubus proberen op te lossen. Vaak tevergeefs. Dit is een 
soortgelijke opdracht maar toch net iets anders. We willen jullie vragen om het volgende 
vlak na te maken:

Als het is gelukt willen we hier wel een bewijs 
van zien. Maak een foto van de teamcaptain, 
vooraf én achteraf, met de kubus in de hand. 
Het na te maken vlak moet naar voren gericht 
én duidelijk te zien zijn. Zet de foto op de 
bijgeleverde USB-stick.

Om het niet onmogelijk te maken, een kleine hint:

2.13 buitenlands gezever
Dat wij als Aastese mensen kunnen zeveren was bekend, maar in het buitenland kunnen ze 
er ook wat van. Kijk goed naar de plaatjes, dit gaat over een buitenlands spreekwoord.

Schrijf erbij:
1. Over welk spreekwoord het gaat (Nederlandse vertaling)
2. De betekenis van het spreekwoord
3. Uit welk land dit afkomstig is

A 1:

2:

3:

b 1:

2:

3:

Mijn wangen vallen er af
Ik vind dit eten heerlijk
Japan

Op een broodje garn-salade binnen komen
Een makkelijk leven leiden
Zweden
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c 1:

2:

3:

d 1:

2:

3:

e 1:

2:

3:

f 1:

2:

3:

g 1:

2:

3:

h 1:

2:

3:

De rozijn aan het eind van een hotdog
Een verrassing aan het einde van iets
IJsland

Niet alle donuts hebben een gat
Niet alles verloopt zoals je wil
Italië

Een aantal kamelen inslikken
Toegeven
Noorwegen

Een beer aan iemand vastknopen
Iemand voor de gek houden
Duitsland

Wanner kippen tanden hebben
Iets dat nooit zal gebeuren
Frankrijk

Zo koel als een komkommer
Kalm en ontspannen zijn
Engeland
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2.14 OK SCHON
Dat we heel veel schons in Aaste hebben, dat weet toch iedereen. Dit hebben we ook 
gefotografeerd. Weten jullie waar deze glas in lood raampjes te vinden zijn in ons schonne 
Aaste?

h

a b

c d

e f

g h

Emmastraat 18 (naast slager) Koningsplein 8 (Vesmee)

Julianastraat 1 (De Engel) Hemel 2

Emmastraat 37-39 (De Waag) Tegenover Bots

De Beiaard Jan van Hoek
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2.15 squats
Aaste in beweging! Een squat kunnen/kennen we allemaal. Maar er zijn dus heel veel ver-
schillende. Welke squats staan op onderstaande afbeeldingen?

a b c

d e f

g

h

i

j

Goblet squat / Kettle bell Wall squat Eagle squat

Front Squat Zercher quat Overhead squat

Pistol squat / One leg squat

Sumo / Plie Squat

Bulgarian (split) squat

Curtsy squat / Crossleg squat
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2.13.1 ouw volluk

34

Rond 3000 voor Christus werd in het oude Egypte de mummificatietechniek ontwikkeld. In 
de Egyptische traditie werden de hersenen met een haak via de neusopening naar buiten 
getrokken en werden de ingewanden door een snee in de zij uit het lichaam gehaald. Als 
laatste stap werd het lichaam in zwachtels gewikkeld. Dit proces duurde vijftien dagen en 
was bedoeld om de vorm van het lichaam te behouden. 

We gaan jullie een ingewikkelde opdracht geven; maak een mummie. Wikkel een teamlid in 
wc-papier en zet de foto op de usb-stick. De mummie moet de teamkaart in de hand 
houden.

volluk en bisjes

2.23.2 tatoeaties

b c

Veel bekende Nederlanders hebben een skon plakplaatje op hun lichaam. Van wie zijn 
onderstaande tatoeages?

a b c

d e f

Wendy van Dijk Gregory van der Wiel Roxeanne Hazes

Tony Junior Douwe Bob Dave Roelvink
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2.1

3.3 getekende bisjes

35

Van jongs af aan groeien we al op met bisjes, heel veel bisjes. In ieder kinderboek staat wel 
een ander bisje. Welke bisjes staan hier afgebeeld?

volluk en bisjes

2.1

g

a b c

d e f

Fred van Leer

Bobbi Buurpoes Woezel en Pip Raad ‘ns hoeveel ik van je hou

Dribbel Bruno de Beer Dunya
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2.1

3.4 theetje erbij?
Na water is thee het drankje dat het meest gedronken wordt ter wereld. In Nederland 
drinken theeliefhebbers per dag ongeveer 3,5 miljoen liter thee, dat is bijna 3 koppen thee 
per dag. Thee drinken we ook graag samen. Pickwick heeft sinds 2015 Tea Topics op de 
kaartjes aan het theezakje staan. Ga op zoek naar onderstaande Tea Topics en plak ze op. 

Hoeveel Tea Topics heeft Pickwick in totaal uitgebracht? 

a
In welk jaar werden de meeste Tea Topics uitgebracht? 

b

3.5 Heemkundekringbezoekding
We hebben in het mooie Aaste zelfs een koekfabriek gehad. De auto’s op de afbeelding 
hoorden bij deze koekfabriek.

Van welke families was deze koekfabriek?

a

Hoe heette deze koekfabriek?

b

304

2016

Hoefnagels-Jaspers

De drie kronen



3

37

volluk en bisjes

2.1

3.6 bisjes

2.1

Dit mooie huis staat er helaas niet meer. 
Nu staat er een mooi klooster. Maar wie 
woonde er jaren in het huis voordat het 
afgebroken werd?

c

In Aaste hebben we een verloskundige-
praktijk. Zoals ze dat vroeger zeiden een 
vroedvrouw. Welke vroedvrouw diende na 
30 jaar in 1921 haar ontslag in?

d

Een Bis is een muziektoon, een half nootje hoger dan de B. Tegen de Bis zeggen we eigenlijk 
vaak gewoon C. Maar dat hadden we jullie natuurlijk niet hoeven uitleggen. 
In onderstaande muziekstukken komen ze ook voor. Wat zijn de titels van deze stukken?

a b

Burgemeester Frencken

Mevrouw Stevens-Linssen

Fly (Einaudi) Sound of Silence (Simon &Garfunkel
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2.1

3.7 win met de zin

c d

Foto’s van Aastes volluk is 1 ding, de stemmen is iets anders. 

Welke 4 Aastese personen hoor je op de USB stick met de zin: ‘Aastese DorpsQuiz, de 
grootste quiz van in en dur Aaste!’

3

1

4

2

Carmen prelude Baby Shark

Dries Benders

Karin van der Loo

Monique Feijen

Lucien vd Moosdijk
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2.1

2.1

3.8 leider van het volk
De lijdensweg van Jezus is een prachtig verhaal, met nog mooiere schilderijen die deze weg 
weergeven. In onze Aastese kerk vind je deze schilderijen. Tussen 20.30 uur en 20.45 uur kan 
er 1 teamlid terecht in de kerk om de goede volgorde van onderstaande (fragmenten) van 
schilderijen in de goede volgorde te zetten. 

a b c d

e f g h

i j k l

m n

1 2 3 4 5 6 7
E J I K C M F
8 9 10 11 12 13 14
B G L D N a h
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3.9 aastese beroemdheden

C

Als je in het Peelbelang komt te staan met je ‘kop’, dan mag je jezelf toch wel een echte 
beroemdheid noemen. Welke beroemdheden uit Aaste zijn er onder de groene rondjes 
verstopt?

a b

c d

e f

Chris Verborg Rob van Lieshout

Roel Ermens Gerard Geboers

Lisette Waals Marijn ten Thije
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jarig volluk3.10
Op 25 september zijn landelijk de meeste mensen jarig. In Brabant is dat op 30 september. 9 
maanden eerder is het dan ... 30 december. In Aaste is het ons-kent-ons gehalte heel hoog 
en jullie weten vast van iedereen wanneer hij of zij jarig is! Maak een foto van twee deelne-
mers van de Aastese DorpsQuiz die op dezelfde dag jarig zijn. Zorg dat identiteitsbewijzen en 
de teamkaart(en) op de foto staan. Op het identiteitsbewijs moet de naam, foto en
geboortedatum zichtbaar zijn. Zet de foto op de USB-stick. 

bisjesstront3.11
Lief en gezellig en knuffelbaar en zacht en trouw en.... ze kakken ook. Hieronder vinden jullie 
acht soorten uitwerpselen van verschillende soorten dieren. Van welke dier is de poep?

a b c d

e f g h

Egel Koe Olifant Paard

Steenmarter Varken Wombat Hond
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spreek het volluk toe3.12
Elk jaar op de derde dinsdag van september spreekt onze koning of koningin het volk toe 
met een troonrede. Voorheen was dit op maandag, maar in 1887 werd besloten dat de 
troonrede voortaan op dinsdag werd gehouden, want dan hoefden de 
volksvertegenwoordigers niet meer op zondag te vertrekken om op tijd in Den Haag te zijn 
en kon de zondagsrust gehandhaafd blijven. Hieronder staan stukjes van troonredes. Uit 
welk jaar komt de tekst en door welke koning of koningin werd deze troonrede voorgelezen? 

Tekst Jaar Koning(in)
Hierdoor is het tijdstip geboren, om over te gaan tot de wijzigingen der 
Grondwet, die door de scheiding van Nederland en Belgie noodzakelijk 
zijn geworden. Eene voordragt tot dat einde zal aan U Edel Mogenden 
worden aangeboden.
Na de te verwachten beslissingen over het agrarische structuurbeleid bin-
nen de EEG zal de regering U hierover een nota toezenden. Ook zullen U 
voorstellen tot herziening van de Pachtwet bereiken.
Weldra bereikt U voor Nederlandsch-Indië een ontwerp mijnwet, benevens 
een voorstel betreffende het uitvoerrecht op suiker.
Het bezoek, hetwelk Ik aan Hare Majesteit de Koningin van Groot-Brittan-
nie bragt, zal, vlei Ik Mij, hebben bijgedragen om de goede verstandhou-
ding te bevestigen, welke tusschen de beide landen en hunne Regerin-
gen bestaat. Voor Mij zelven, heb lk de aangenaamste indrukken van de 
genotene ontvangst overgehouden.

In het bijzonder geldt dit ook Onze verhouding tot die neutrale landen, met 
welke reeds in een vroeger tijdperk nauwere aanraking was verkregen. De 
gezamenlijke vredesoproep, kortgeleden door Zijne Majesteit den Koning 
der Belgen mede namens zes andere Staatshoofden gedaan, heeft aan 
dien zin tot samengaan opnieuw uiting gegeven.
Jonge ouders krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer ruim-
te om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat om-
hoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor 
alle ouders. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd.
Om werkelijke resultaten te bereiken bij de wapenbeheersing en bij de 
terugdringing van de rol van de kernwapens, is samenwerking in bondge-
nootschappelijk verband onmisbaar. De talrijke regionale conflicten en 
oorlogen in de wereld maken het duidelijk hoeveel er nog schort aan de 
voorwaarden om vrede te bewaren.
Het Vaderland, Mijne Heeren!, heeft zijn blik bij vernieuwing op ons ge-
vestigd. Het verwacht van ons gemeen overleg goede vruchten voor de 
bestendiging van orde en welstand. Stellen wij, zoo veel van ons afhangt, 
die uitzigten niet te leur. Toonen wij bovenal de vele en rijke zegeriingen te 
waarderen, welke de Almagtige, Wij erkennen het met innigen dank, aan 
het ons dierbaar Nederland schenkt.

1839

1971

1897

1845

1939

2015

1983

1855

Willem I

Juliana

Emma

Willem II

Wilhelmina

Willem-
Alexander

Beatrix

Willem III
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D

3.13 waar komen jullie toch vandaan?
Volluk en bisjes, het ontstaat allemaal uit een zaadje. Wat zijn dit voor zaadjes en wat groeit 
er uit deze zaadjes? 

a b c

d e f

Geen foto van het 
laatste te raden 

zaadje! Heb je hem 
gevonden in de tas? 

Wat zou hieruit 
moeten komen?

g h

Wilde peen Pastinaak Courgette

Suikermeloen Oost-Indische kers Daglelie

Radijs Watermeloen
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krek wak wo

2.14.1 Krek wak wo en nou he'k ut
Aaste en boeren gaan samen als.. ja, als boeren en Aaste. Vroeg op en hard werken, op 
naar d’n plak of naar d’n kuus. In 1890 werd het gelukkig allemaal wat makkelijker gemaakt 
voor de boeren toen in Aaste voor het eerst een machine voor de landbouw werd 
aangeschaft. Wat voor machine was dit? 

4.2 Krek kwak tok woef 
Huisdieren zijn leuk en heel gezellig om te hebben! Zowel bekende als onbekende mensen 
hebben er één of meerdere. De dieren die je hieronder ziet hebben/hadden een bekende 
Nederlander als baasje. Kun jij ons vertellen bij wie deze lieve dieren thuis horen?

a b c

d e f

Dorswerktuig

Nicolette Kluijver Nance Coolen Bridget Maasland

Annemarie Keizer Britt Dekker Bas Smits/Nicolette van Dam
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2.14.3 Krek wak nou net wilde heure! 
Wij als organisatie houden wel van een feestje op z’n tijd! Daar hoort natuurlijk ook lekkere 
muziek bij. Aan jullie de taak om uit te zoeken welke liedjes van vroeger op welke plek in de 
top 100 jaaroverzicht van de top 40 stonden, in het juiste jaar.

Artiesten
Prince and the revolution, Rednex, Snoop Dogg ft. Pharrell, Caro Emerald, Gers Pardoel, 
Madonna, The Bangles, Kris Kross, 50 Cent, Nick & Simon, Britney Spears, UB40, Rene Froger, 
Salt-N-Pepa

Liedjes
Walk like an Egyptian, Push it, Hung up, Kiss, Rosanne, Riviera life, Crazy way about you, Cot-
ton eye Joe, Jump, Ik neem je mee, Here I am (come and take me), In da club, Lucky, Drop 
it like its hot

Plaats
20, 5, 33, 86, 60, 91, 24, 67, 57, 75, 19, 8, 64, 9

Artiest Liedje PLaats Jaar
Prince and the revolution kiss 24 1986

the bangles walk like an egyptian 64 1987

salt-n-pepa push it 5 1988

ub40 here i am (come and take me) 75 1990

kris kross jump 20 1992

rednex cotton eye joe 9 1994

rene froger crazy way about you 91 1999

britney spears lucky 67 2000

50 cent in da club 8 2003

snoop dogg ft. pharrell drop it like it's hot 60 2005

madonna hung up 57 2006

nick & simon rosanne 33 2008

caro emerald riviera life 86 2011

gers pardoel ik neem je mee 19 2012
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2.14.4 kerk wak wo
Eenvoudiger kunnen we de vraagstelling niet maken: Maak een foto van de klok op de 
toren van de Heilige Maria Presentatiekerk die op dat moment precies het tijdstip 21.21 
aangeeft. Let op, ook de teamkaart moet zichtbaar zijn.

Zet deze foto op de bijgeleverde USB-stick.

4.6 krek wak wil

2.1
4.5 krek wak nie wo
Dat was dus niet de bedoeling… Welke schimmels staan hier afgebeeld?

a B

a b c

d e f

..of anders worde d’r uit gestuurd! Kinderen op de lagere school in Aaste werden vroeger 
streng aangepakt. Wat wil je, met een klas van 56 leerlingen, eind 19e en begin 20e eeuw! 
Daarbij was het gebouw van de Openbare Lagere School op de Markt mooi, maar eigenlijk 
helemaal niet deugdelijk. Gelukkig was er in die tijd wel een ambitieuze hoofdonderwijzer 
om het onderwijs in goede banen te leiden. Wat was de naam van deze man, die ook een 
kostschool had?

Ringworm - Tinea corporis Heksenboleet - Boletus juridus Voetschimmel-Zwemmersecz.

Kalknagel Candida Penseelschimmel-Penicillium

A.F. ten Haaf
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2.1

4.7 Krek work ok bij wilde zijn

1A

F.O.M.O.: Fear Of Missing Out. Oftewel, overal bij willen zijn! Voor corona waren er zo veel 
evenementen en andere leukde dingen in Aaste dat het soms lastig was om overal bij te 
zijn. Toch was het wel de moeite waard om het te proberen! Niet alleen vanwege de 
gezelligheid, maar ook om onderstaande vragen te kunnen beantwoorden.

Wat vond er plaats op 5-3-2019?   Wie zorgde voor de muzikale omlijsting?

1b

Wat vond er plaats op 20-5-2019?   Van wie kregen ze een lekkere traktatie?

2A 2b

Wat vond er plaats op 28-9-2019?   Hoeveel verschillende voertuigen waren er?

3A 3b

Wat vond er plaats op 14-4-2019?   Wat was de opbrengst?

4A 4b

Wat vond er plaats op 28-4-2019?   Op welke locatie was dit?

5A 5b

Wat vond er plaats op 8-4-2019?   Wie deed de begeleiding?

6A 6b

4.8 Krek wak w0 ontvangen (of versturen) 
In deze tijd zorgt e-mail er voor dat post zo snel heen en weer vliegt dat je niet eens tijd 
hebt om de envelop dicht te plakken. Vroeger werd die tijd je ook bespaard omdat de 
post toen letterlijk heen en weer vloog. Toen, en ook nu nog, werd/wordt het als een sport 
beschouwd. In 1910 werd daarom in Aaste een postduivenvereniging opgericht. 

Wat was de naam van deze vereniging?

Contente Man/Vrouw

1e dag avond4daagse

Veldhospitaal bij molen

Vlooienmarkt Een Aarde

Crazy Bike Ride

Asten op de Catwalk

Bloaskapel Goe Zat

Innesto

14

Ruim 10.000 euro

Manege Heijligers

Otto Spierings

Het meeuwtje
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2.14.9
Tussen alle Dorpsquizperikelen door gaan wij als organisatie graag op vakantie om even 
goed uit te rusten en nieuwe ideeën op te doen. Zo zijn wij graag op het strand te vinden. 
Welke stranden hebben we tijdens onze rustperiodes op de gevoelige plaat vastgelegd? 
We zijn op zoek naar de naam van het strand (1) en het land waar zich dit bevindt (2).

Krek work wilde zijn 

3

4

A 1:

2:

b 1:

2:

c 1:

2:

d 1:

2:

e 1:

2:

f 1:

2:

Yonaha Maehame Beach
Japan

Isola Bella (Taormina)
Italië

Plage de Santa Giulia
Frankrijk

Falesia Beach
Portugal

Balos Beach
Griekenland

Stiniva strand
Kroatië
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2.1
4.10
Gelukkig zijn wij als organisatie niet te beroerd om jullie te waarschuwen voor een wak of 
andere gevaren tijdens het schaatsen. We zien jullie graag heelhuids de eindstreep halen. 
Dus mogen jullie dat vastleggen op de foto! 

Maak een foto waarop jullie deelnemen aan een schaatsevenement, zoals de Elfsteden-
tocht of de Olympische Spelen, en waarbij we de fotofinish te zien krijgen. Om zo goed 
mogelijk te kunnen zien wie er nou gewonnen heeft bij jullie wedstrijd, moet de foto van 
bovenaf gemaakt zijn, waarbij jullie als deelnemers op de grond liggen (zie onderstaande 
voorbeelden). Schaatsen zijn daarbij natuurlijk onmisbaar! 
Wie of wat er verder allemaal nog op de foto staat/staan, dat laten we aan jullie. 

Creativiteit wordt beloond, en ook zijn er extra punten te verdienen voor attributen zoals 
een schaatspak, een wollen muts of een rookworst!
Zet deze foto mét teamkaart op de bijgeleverde USB-stick.

4

Krek.. kijk uit, wak!!

4.11 kerk wak wo (2)
Een hele kerk, dat is nou krek wa deze mannen onder zich wilden. Maar roomser zijn 
dan de paus, dat wordt dan lastig. Wat is de geboortenaam van deze heren?

a

d

b

e

c

f

Gregorius 
Anicius

Marcus Fabianus

Agapetus Alfons de 
Borja

Sinibaldo 
Fieschi



krek wak wo

4

51

4.12 Krek wie?
Hij zong in een Britse band. Toen hij 19 was maakte hij als soloartiest zijn singledebuut. 2001 
was het jaar dat zijn tweede single uitkwam. Het bleef een tijdje stil tussen zijn tweede 
album en de release van zijn derde album (pas in 2005). Drie jaar later is in de clip van een 
van zijn singles ook een Nederlandse figurante te zien. Welke zanger bedoelen we?

4.13 Krek wak wok bereiden 
Wokken: wie kent het niet? Met verschillende ingrediënten iets lekkers maken. Wie dit ook 
heel goed kunnen zijn Aziatische mensen. Kun jij hieronder vertellen welke ingrediënten ze 
hebben gebruikt?

a b c

d e f

g h i

Craig David

Wo Sun (Chinese stengelsla) Poha (rijstvlokken) Aonori (zeewier flakes)

Canned Abalone (schelp) Bittermeloen (sopropo) Crosne (pagode)

Tandoori Masala Leliebol Ghee geharde boter
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4.14 Animal-krek wak w0
Animal Crackers van André van Duin, Walk on the Wild Side van de BBC, Mastermovies.. 
Het is lachen, gieren, brullen: voice-overs met dieren (en soms met mensen)! Maar wat zij 
kunnen, kunnen jullie vast nog veel beter. Dus jullie kist met een schat aan creativiteit mag 
weer uit de kast gehaald worden.
Bekijk het filmpje “ADQ - Maak zelf een voice-over!” en.. maak zelf de voice-over! Het the-
ma is natuurlijk Aaste en de Aastese Dorpsquiz. We horen dus graag iets over mensen en 
zaken uit Aaste, of iets over ons als organisatie. Laat de creativiteit de vrije loop!
Voeg jullie voice-over toe aan het filmpje en zet het filmpje op de bijgeleverde USB-stick.

4.15 Krek wak wauwwww
Je kent het wel van die records waarvan je denkt: wauw, dat kan toch niet waar zijn? 
Maar ze bestaan toch echt, raar maar waar! Zo hebben wij ook een paar van die raar 
maar waar records gevonden waarvan wij onder de indruk zijn. Hieronder zie je een deel 
van deze records staan, met het jaar waarin het gemeten/vastgesteld is. Aan jullie slechts 
de taak om de ontbrekende gegevens in te vullen!

Zwaarste	paprika	(2016)

Hoeveel kilo?

In welk land?

Grootste	bierproeverij	(2016)

Hoeveel mensen?

In welke stad?

Meeste	sandwiches	gemaakt	binnen	1	uur	(2015)

Hoeveel?

In welk land?

Meeste	mensen	tegelijk	aan	het	naaien	(met	naald	en	draad...)	(2016)

Hoeveel mensen?

In welk land?

Hoogste	weekopbrengst	op	Broadway	(2016)

Opbrengst?

Welke voorstelling?

621

Frankrijk

1236

Londen

26.710

Verenigde Staten

606

Maleisië

EUR 2.868.316

Wicked
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4.16 Krek wak zin in had
In welke eetgelegenheid in Aaste werd of wordt dit gerecht geserveerd?

Meeste	steentjes	op	een	dominosteen	gestapeld	(2014)

Hoeveel?

In welk land?

Meeste	brandende	kaarsjes	op	een	taart	(2016)

Hoeveel?

In welk land?

a b c

d e f

1055

Duitsland

50.151

Verenigde Staten

Anytime Le Yuzu De Grutter

Jan van Hoek Pesos Markt 8
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aaste klinkt as un klok

2.15.1
Ieder dorp kent een eigen slogan. Die uit Aaste is wel eens veranderd of vernieuwd.
Wat is de oude en wat is de huidige slogan van Aaste?

Oude:

Huidige:

slogan

4

2.1
5.2
… ja hoe zou dat geklonken hebben? Wat zijn deze heren vol overgave aan het zingen? 
En weten jullie toevallig ook hoe deze heren heten?

2.1

klinkt als..

Lied:

Zangers: a
b
c

Het is Asten wat de klok slaat

Asten klinkt als een klok

Oh die klot

John van Dijk

Wim van Goch

Ton Berkers
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aaste klinkt as un klok

2.15.3 klokken

4

2.1

5.4 klinkt ok heul lekker

Maak één foto met daarop zoveel mogelijk klokken (geen horloges). 
Let op: alleen analoge klokken zijn toegestaan. Zet de foto met teamkaart op de USB-stick. 

Het water loopt je al bijna in de mond van al deze lekkere snoepjes. Hoe worden deze 
lekkernijen ook wel genoemd? 

a b c

d e f

5.5 klinkt as....
Hieronder een heel mooi lijstje van prestaties van een bekend Nederlands persoon. Maar 
wie zoeken wij nou eigenlijk?

21 medailles 
229 interlands 
45 doelpunten

Scheepstouw Drophompen Ananasblokjes

Haverstro pitten Roomboter wafeltjes Boterballen

Naomi van As
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2.15.6
Une is het Franse telwoord voor één. In welke taal wordt hier één geschreven?

un

2.1

aaste klinkt as un klok

A

A b c d

5.7 once upon a time in aaste
Een mooie foto van een mooi gebouw in het vroegere Aaste. Vul de 
ontbrekende woorden hieronder in.

In deze villa woonde in het jaar                           , het jaar waarin bovenstaande foto 

genomen is, de familie 

Vietnamees IJslands Oekraiens Perzisch

1905

Bluyssen-van den Heuvel
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2.15.8
Hoeveel subsidie heeft de gemeente Aaste destijds toegezegd voor de bouw van de 
Heilige Maria Presentatiekerk?

kerk um de klok

4

2.1

5.9 reeks

2.1

aaste klinkt as un klok

Een ‘reeks’ is een rij van dingen die op elkaar volgen. Hieronder lees je 3 verschillende 
reeksen. Waarvan zijn deze letters, wat betekenen deze reeksen?

I,	D,	P,	DG,	M,	TAEO,	LY,	S,	DB,	A,	BD,	M,	CG,	JVH,	SM,	J.

SP,	L,	M,	R,	B,	A,	K,	B,	S,	G,	B

A,	B,	C,	D,	E,	F,	F,	G,	I,	I,	L,	L,	L,	M,	M,	N,	O,	P,	S,	S,	S,	S,	V

a

B

C

5.10 toet toet
Er zijn vast wat muziekliefhebbers onder ons. Dan is deze vraag misschien wel wat voor 
jou! Welke 3 blaasinstrumenten zie je op onderstaande foto’s?

a b c

fl. 65.000

Restaurants in Asten

Speelsteden EK 2020 (2021)

Landen met betaalmiddel Euro

Hobo Vuvuzela Didgeridoo
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2.15.11
Voor de autoliefhebbers onder ons. Hieronder zie je 4 foto’s. Kun jij vertellen van welk
automerk dit een onderdeel is?

as ge het mar wit

4

2.1

5.12 klinkt als gekraak

aaste klinkt as un klok

a

c

b

d

Laat die hersens maar kraken tijdens de volgende hersenkraker.

Als Ali de vader is van Robin, Willy is de zoon van Jip, Bobby is de broer van Ali en Robin 
is de zus van Willy.

Wat is Jip dan van Bobby?

Honda Volvo

Volkswagen Seat

Schoonzus
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2.15.13
Sinds een paar jaar behoort kinderkoor de Klokjes tot het verleden van Aaste. Jaren 
hebben verschillende kinderen gezongen in de kerk, o.a. onder begeleiding van 
Marion van Eijk. Hieronder een foto uit het archief. Herken je de kinderen van toen? 
En weet je ook het antwoord op de bonusvraag?

de klokjes

2.1

aaste klinkt as un klok

1
3

2
4

Welke mis werd (in het bestaan van het kinderkoor) ieder jaar gezongen door kinder-
koor de Klokjes?

5

5.14 klokkijken
Van alle klokken op Emmastraat 74 wijkt er eentje af qua tijd. Hoe laat is het op de 
afwijkende klok?

Twan Bakens Marian Leenen

Janne Verberne Saksia van Zelst

De carnavalsmis

Tijd: .................
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aaste klinkt as un klok

5.15 jan van achteren
Sinds 1945 werd de naam Jan 155644 keer gegeven aan een jongen. Je kan je dus 
voorstellen dat ook in Aaste verschillende ‘Jannen’ te vinden zijn. Hoe heten 
onderstaande Jannen van achteren?

A b c d

e f g h

5.16 hartje aaste
Welke stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen telt 4.089 inwoners en heeft een band 
met Aaste? 

Hattorf am Harz

Jan Eijsbouts Jan de Wit Jan Paagman Jan Vriendshof

Jan van Hoek Jan die Smet van 
der Diesdunc

Jan Verhoeven Jan van Grotel
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aaste klinkt as un klok

5.17 waar klinkt het hier als een klok?
Van welke plekken hebben wij hier van grote hoogte een foto gemaakt?

a b

c

d

e

Wolfsplein St. Jozefplein

Molenplein

Burg. Ploegma-
kerspark

Beekerloop - 
Loverbosch
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spellekes  speule

2.1

2.1

6.1 een potje ganzenborden
Hans kwam laatst op de rommelmarkt het spel Ganzenbord tegen. Het klassieke bordspel, 
rijkelijk versierd met mooie illustraties. Dat kon hij natuurlijk niet laten liggen! Bij thuiskomst 
bleek er niemand thuis om mee te doen, dus besloot hij een potje in zijn eentje te spelen. 

Hij pakte één dobbelsteen en één pion, en liet zijn gans over het bord waggelen. Maar 
hij merkte na verloop van tijd dat in je eentje spelen niet zo leuk is, dus voordat hij bij het 
einde kwam gaf hij op. 

Hieronder zie je, op volgorde, telkens het aantal ogen dat op de dobbelsteen stond toen 
Hans gooide. Hij begon netjes op het startvakje. Op welk vakje is hij geëindigd? 

4; 2; 5; 1; 3; 1; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 1; 2; 2; 5; 1; 5; 3; 5; 2; 4

Hans is geëindigd op vakje: 

6.2 Jemig.. of kan (ik het) echt raden? 
Nar, strip, film, artiest. 

Waar zijn we naar op zoek?

6.3 mixup
Er belandt altijd weleens een onderdeel van het 
ene spel in de doos van het andere spel. Niet 
handig, maar het kan wel van pas komen bij het 
beantwoorden van deze vraag.

Welke 5 spellen zijn hier door elkaar gehaald?

34

Joker

Hoogspanning

Smallworld

Stenen tijdperk

Camel Cup

Wingspan
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spellekes  speule

2.1

6.4 computerspellekes speule
We vonden op zolder nog wat spellekes van een ander kaliber, uit de aauw maar ook 
uit de nieuwe (X)doos. 
Wat zijn de namen van de personages die hieronder staan afgebeeld?

a b c

d e f

6.5 Jumpen, draaien, vliegensvlug
Wie zingt het liedje van Harrie de Hengst?

Kratos Link John Marston

Lara Croft Chun Li Kassandra

Waylon
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2.16.6
Vroeger hielden ze ook wel van een spelletje. Deze spelletjes werden lekker buiten 
gespeeld. Welke spelletjes werden hieronder gespeeld?

spellekes van vruuuger

2.5

A b c d

6.7 speel je mee?
We staan in een cirkel met de handen op onze rug. Een van ons staat in het midden 
met een bal en kan de bal naar je toe gooien. Maar pas op! Er kan ook een 
schijnbeweging gemaakt worden, waarbij de bal naar totaal iemand anders wordt 
gegooid. Goed opletten dus! Wie de bal niet vangt, moet in het midden gaan staan.

Welk spel is dit?

6.8 voor de vaste hand
Dit wordt priegelwerk! Hieronder vind je 3 voorbeelden van verschillende kralenplanken. Aan 
jullie de taak om er eentje uit te kiezen en deze exact hetzelfde na te maken. De kralenplank 
moet identiek zijn aan het plaatje dat je kiest. Neem de kralenplank vóór 22.00 uur mee naar 
Jan van Hoek en laat hem aan de organisatie zien om punten te scoren!

Fopbal

Srand in de 
mand

Blindemanne-
tje

Paaltjes
voetbal

Bokje springen
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6.9 spel zonder doos
In een tas liggen een hoop voorwerpen die ooit bij een spel hoorden. Helaas zijn we de 
doos kwijt. Bij welk spel horen onderstaande voorwerpen?

1 speelbord 3 bergen 1 tolbrug
7 gebouwen 1 rad 1 nummerstrook
6 auto's 10 carrièrekaarten roze/blauwe staafjes
2 vlaggetjes bankbiljetten 30 verzekeringspolissen
12 creditcards 24 statussymboolkaarten stickervel
10 salariskaarten 1 geldrekje 1 instructieboekje

6.10 wie speult wat?
Vroeger hielden ze in Aaste wel van een spelletje, getuige de mensen op onderstaande 
foto. Welk spel speelden zij? En hoe noemden zij hun vereniging?

Spel:

Vereniging:

Levensweg

Handboogschieten

(Handboogschutterij) St. Sebastiaan



6

68

spellekes  speule

2.16.11
Een sport die in Aaste al heel lang wordt beoefend, is voetbal. Weten jullie wat de 
naam van de eerste georganiseerde voetbalclub in Aaste is?

de wei in!

2.1

6.12 de straat op!
Tijd om de straat op te gaan! En wel de straten van de prachtige Aastese variant van 
Monopoly. Kijk goed naar het speelbord, en dan specifiek naar de mooie foto’s bij elk van 
de straten. Kies er één uit (wel in Aaste natuurlijk!) en neem het kaartje met de betreffende 
straatnaam mee naar die straat. 

Maak een selfie waarop zowel de straatnaamkaart als precies hetzelfde shot zoals dat ook 
op het speelbord staat te zien zijn, inclusief teamkaart. Zet deze foto op de bijgeleverde 
USB-stick.

6.13 monopoly-geld
Laat dat geld maar wapperen! Welk bedrag ben je telkens in totaal kwijt wanneer je de 
drie straten koopt?

Boleet - Penningkruid - Wolfsberg

Floralaan - Asterstraat - Hemel

Binnenhof - Kerkstraat - Havercamp

a

b

c

6.14 wiskundeknobbel
Tijd voor de test!

Geef de uitkomsten 
van de sommen.

a

b

c

d

N.O.A.D. (Nooit Ophouden Altijd Doorgaan)

380

420

540

3  3/5

4  1/18

1  11/12

1  17/28
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2.16.15 Nihonjin mo gemu ga daisuki! 

2.1

Mahjong, Sudoku, Go! Welke spellen staan hieronder afgebeeld? We zijn op zoek naar de 
Japanse benaming!

a b c

d e f

Daifugo / Daihinmin Karuta Shogi

Ohajiki Sugoroku Beigoma
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2.17.1 aauw dozen
Wie zijn dit en wat hebben onderstaande Aastese personen met elkaar te maken?

7.2 van der loo

edcba

c

a

d
e

b

In de Auw Doos komen we zeker familie van der Loo tegen in Aaste. Ze zijn bekend 
binnen de detailhandel. Enkele vragen over deze beroemde Aastese familie.

a. Met welke winkel is de familie van der Loo destijds begonnen?

b. Wat verkochten ze in deze winkel?

c. Het rechtse pand op bovenstaande foto is de desbetreffende winkel, dat   
 wisten jullie vast! Op de hoek van welke twee straten kon je dit gebouw vinden?

Karlijn Geelen

Hanneke Hurkmans

Susanne van Oosterhout-Vervoordeldonk

Miranda van den Heuvel
Maaike Rhoe-Klomp

Jeugdprinsessen

De Doornboom

Aardewerk/theepotten (kop en schotels)

Emmastraat en Tuinstraat
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7.3 't gilde
Wanneer is het gilde Sint Joris heropgericht? Het gilde was 
daarvoor ongeveer 40 jaar niet actief, maar de leden wilden 
er weer nieuw leven inblazen. 

Op welke datum was dit?

7.4 och wan schon gebouw
Hieronder een prachtig mooi gebouw uit Aaste. Kunnen jullie ons antwoord geven op 
onderstaande vragen?

a. Hoe heet dit gebouw?

b. Op de hoek van welke twee straten kon je dit gebouw vinden?

16-10-1936

Hotel van Roy

Burg. Wijnenstraat en Markt
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2.1

1 2

3 4

2.1

7.5 klinkt als...
Wat staat er op onderstaande foto’s afgebeeld?

3

a b c

d e f

7.6 rara wie ben ik?
- Prins in 1961
- Lid van de raad van Elf van 1963 - 1970
- Erelid vanaf 1977
- President van 1982 - 1988

Doosboor Doosband Doosvrucht

Doosniveau Doosfilter Dooskwal

Frans van der Loo
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2.1
7.7 hoe aauwd?
Je kent het vast wel: een kast, kelder of koelkast vol met voedingsmiddelen waar je 
niet altijd alles van gebruikt. Of je bent gewoonweg vergeten dat je het nog hebt 
staan. Eén keer in de zoveel tijd besluit je om die kast, kelder of koelkast eens lekker op 
te ruimen. Je controleert alles op de uiterste houdbaarheidsdatum en maakt dan een 
selectie van hetgeen je bewaart en hetgeen je weggooit.

Weggooien is uiteraard zonde!! Dus: Lever voor 22.00 uur een product in dat zo ver 
mogelijk over de houdbaarheidsdatum is. Neem dit product mee naar Jan van Hoek, 
voorzien van je teamnaam en je teamnummer. 

7.8 Kiekjes uit de aauw vakantie doos
Je ziet hieronder 4 vrolijke vakantiekiekjes. Allemaal zijn ze genomen in een andere 
stad. Weten jullie welke foto er niet bij hoort?

Foto 3 (komt uit 
Portugal, de 
andere drie uit 
Spanje)
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7.9 Wan aauw ding 
Hieronder staat een heul aauw motor. Beantwoord de volgende vragen:
 1. Van welk merk is deze motor?
 2. Hoeveel CC heeft deze motor?
 3. Uit welk land komt deze motor?

3

1
2

7.10 bekijk 't maar
Wees eens lekker creatief en laat zien hoe trots je bent op ons mooie Aaste. Maak een 
kijkdoos over ons dorp. Creativiteit wordt beloond, maar de volgende aspecten 
moeten in ieder geval te zien zijn:
- Klok
- Bord ‘Asten’
- Groene poort
- Peter Gillis

Lever deze kijkdoos uiterlijk om 22.45 uur in bij Jan van Hoek.

Norton 16H

490/500

Engeland
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2.1

2.1

1 2

7.11 Aauw luchtje 
Jullie zien hier een zestal foto’s staan van allemaal aauw luchtjes. Welke luchtjes van 
vroeger zoeken we?

a

b

c

f

d

e

JOOP! Homme

Miss sporty musk

No 4711 Eau de Cologne

Indian Summer

Lou Lou Cacharel

Laura biagiotti - Roma Uomo
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2.1

1 2

1 2

7.12 Mooi aauw is nie lillik
Maak een foto van 2 mensen uit jullie team 
gekleed in een zo oud mogelijk Hollands 
kostuum, met daarbij jullie teamkaart. 

Plaats deze foto op de bijgeleverde 
USB-stick.

7.13 Uuuuh, jah?  
Wat staat hier nou weer?

01010100 01000101
01101101  01101111 01100101 01101001  · — · ·  01101001 · — — —   — · —  · · — — · · 
— · · ·  01000101 01001100
— · · 01000100
· · · ·   · · —   · — · · 01110000 01101100  01101001   · — — —    — ·

Te moeilijk? Bel de hulplijn.



8
D'n hort op

78



d'n hort op

8

79

2.1
8.1 aastes carnavals bleejke

1

12.1

2.1

a.  De Klotkrant is bijna niet meer weg te denken tijdens de carnaval in Aaste. 
 In welk jaar werd de eerste editie van de klotkrant bij alle Astenaren in de bus gedaan?

b. En in welk jaar kwam de eerste editie van de Plekkerskrant binnen?

8.2 wat een volk
Wat een drukte hieronder op de foto. Wat vindt hier plaats? 

Eind februari 1962

1972

Huldiging van burgemeester W.J.M Wijnen (nadat hij geïnstalleerd is als burge-
meester van Asten) 
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2.1
8.3 muntje raden
Waar we ook naar toe gaan, overal hebben we te maken met geld. Zowel in binnen- 
als in buitenland. Hieronder hebben we allemaal verschillende muntsoorten staan. Vul 
hieronder in uit welk land de munt komt.

we gaan een stukske rijden

a b c d

e f g h

8.3

8.4
Een bus rijdt door Aaste. Bij de eerste halte stappen zes mensen in, een beetje verder 
stappen er drie uit en twaalf in, dan stappen er zes mensen uit. Bijna bij het station stappen 
er acht mensen in, eentje twijfelt en zorgt voor vertraging, maar besluit dan toch om uit te 
stappen. Bij het station wordt het opeens heel druk. Er stappen veertien mensen in en ne-
gen mensen gaan uit de bus. Twee haltes verder stopt de bus opnieuw. Hoeveel bushaltes 
heeft Aaste eigenlijk?

Marokko

16

China Bulgarije Zuid-Korea

Oekraine Oezbekistan Cyprus Noorwegen
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2.18.5 een hortje knutselen
Wie houdt er niet van? Knutselen! Vroeger toen je zelf klein was, heb je dit vast wel eens 
gedaan. Misschien dat je nu nog wel eens knutselt met je zoon, dochter, kleinkind, neefje of 
nichtje. Wij hebben ook een hele leuke knutselopdracht bedacht voor jullie. Hieronder zien 
jullie 3 voorbeelden van knutselwerkjes. Kies degene die jij het mooiste vindt uit en knutsel 
deze zo goed mogelijk na. Hoe meer jouw knutselwerkje lijkt op het origineel hoe meer 
punten dat je scoort. Dus let zeker goed op de kleuren en materialen die er gebruikt wor-
den.
Lever jullie knutselwerkje vóór 22:00 uur in bij Jan van Hoek.

2.1

8.6 wa schon
Als ge d’n hort op gaat, dan kun je nog wel eens wat moois tegenkomen. Bij de gegevens 
hieronder hoort een datum waarop iets heel moois te zien was. Wij willen graag de juiste 
datum bij de juiste gegevens. Vul deze in in de laatste kolom.

Echter, er zit er ook een tussen die net wat anders is dan de rest. Waarom is deze anders dan 
de rest?
Nr. Tijd	(sec) Breedte	(km) Plaats Datum
1 104 418 Antarctica 04-12-2021
2 224 133 Botswana, Zuid Afrika, Australië 25-11-2030
3 248 197 Mexico, Verenigde Staten, Canada 08-04-2024
4 627 141 Ecuador, Peru, Brazilië, Suriname, Spanje, Portugal 26-01-2028
5 310 146 Australië, Nieuw Zeeland 22-07-2028

Anders dan de rest:  Nr.  Reden: Ringvormige zonsverduistering ipv algehele4
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2.18.6

2.1

bn'ers d'n hort op8.7
De BN’ers hieronder gingen allemaal om dezelfde reden d’n hort op. Koppel de BN’er 
aan de juiste plaats.

1. Shelly Sterk   A. Breda
2. Famke Louise  B. Afsluitdijk
3. John van den Heuvel C. Den Bosch
4. Kalvijn (Kelvin Boerma) D. Almere
5. Rapper Sjors  E. Groningen
6. Ronnie Flex   F. Heerlen
7. Ali B.   G. Middenmeer
8. Anna Nooshin  H. Goes

3

1

6

4

8

5

2

7

veul geld!8.8
Op een mooie dag, waarop het Songfestival in Rotterdam werd georganiseerd, reed 
ik in mijn autootje door het mooie Aaste. Met mijn gedachten bij de Aastese Dorpsquiz 
zag ik bij het zebrapad een voetganger over het hoofd. Oeps! Nog even zwaaiend om 
toch te laten zien dat ik de volgende keer wel zal stoppen, reed ik weer door. Vervol-
gens kwam ik voorbij het bejaardenhuis en reed de bocht om richting de kerk. Ben ik 
nu echt vergeten om te stoppen voor het rode licht? Balen! En ja hoor, daar was oom 
agent. Twee dure boetes! Wat moet ik betalen voor de twee overtredingen?

d'n hort op in Aaste8.9
In ons mooie Aaste worden gedurende het jaar verschillende mooie evenementen 
georganiseerd. Echter ieder evenement heeft natuurlijk wel zijn eigen regels. Hieronder 
staan van elk evenement 3 regels, soms ietwat vervormd om het net wat moeilijker te 
maken. De vraag is: van welk Aastes evenement zijn deze regels afkomstig?

Evenement	1
- Reclame moet zich beperken tot het noemen van eventuele sponsors/begunstigers  
  op een bord van maximaal 1 x 1 meter.
- Houd u zich aan aanwijzingen van politie en leden van het comité.
- Het deelnamenummer moet voorop goed zichtbaar zijn.

C

E

G

B

F

H

D

A

659 EUR

Optocht Klotland
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d'n hort op

8

2.1

Evenement	2
- Protest kan alleen ingediend worden bij de organisatie.
- De vrouw moet actief deelneemster zijn.
- Piercings en sieraden zijn niet toegestaan.

Evenement	3
- Teams die zich niet houden aan verkeersregels en overige wetgeving kunnen worden 
gediskwalificeerd en worden dan niet opgenomen in de einduitslag.
- Na inschrijving, door invulling van het inschrijfformulier en betaling van het 
inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd alle informatie.
- Deelname is op eigen risico.

2.1

2.1

8.10 wa zedde gij
Wat wordt er bedoeld met de volgende Aastese uitdrukking?
“Ik gao de hoord op’’

8.11 waar moet ik zijn?
Op de kaart hieronder zie je enkele zwarte bolletjes. Wat is de overeenkomst tussen al 
deze bolletjes? Wat is er te vinden? 

Spel zonder Grenzen

De Aastese Dorpsquiz

Ik ga slapen

Oplaadpunt voor 
elektrische auto
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b

2.1

8.12 d'n hort op in aaste
Goed, efkes een vraag om flink over te bomen. Over bomen gesproken…. als ge in 
Aaste d’n hort op gaat, kom je deze bomen vanzelf wel een keer tegen. Waar staat of 
stond de boom die bij het bordje hoort?

2.1

a b c

8.13 nie mir d'n hort op
Om de ware liefde te ontmoeten, gaan de meeste mensen normaal gesproken d’n hort op. 
Met alle moderne technologieën kun je “the one” ook via een app vinden en hoef je de 
deur niet eens meer uit! Nu hebben we allemaal wel eens voor iemand anders geswipet op 
Tinder. Van welke datingsites zijn dit de logo’s?

a b c

d e f

Evenemententerrein Evenemententerrein Lienderweg-Ceresstraat-
-Klaproosstraat

Paard & Partner Bumble SF Dating / Secret Flirt

Temptasian PAIQ ROOTS
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2.1

8.14 alaaf.....
Mi carnaval goan veule van jullie d’n hort op. Dit doen wij meestal niet alleen. Met een prins 
en een Raad van Elf is het net allemaal wat gezelliger. 
Wie zien jullie hier op de foto staan?

2.1

8.15 wat is er toch te doen?
In ons mooie Aaste is eigenlijk altijd wel iets te doen. Wij hebben hieronder een aantal 
datums van memorabele evenementen voor jullie neergezet. Aan jullie de taak om aan ons 
te vertellen wat er toen heeft plaatsgevonden in Aaste.

Datum Evenement
24-04-2012
21-08-1999
28-12-1843
26-04-2018
18-05-2019

a b

c d

Prins Karel I (1984) Prins Toon II (1995)

Prins Riny I (1972) Prins Jozef I (1977)

Opening Museum Klok en Peel door Beatrix
1e editie Spel zonder Grenzen
Benoeming burgemeester Frencken
Slag om Asten
2e editie Aastese Dorpsquiz (quizavond)
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2.19.1 wie is wie?
Onze muzikale kennis is vrij breed, maar toch zijn er nog genoeg zangers van bands die 
wij niet zo snel herkennen. Jullie wel? Wie zijn onderstaande zangers/zangeressen?

2.1

a b

c d

e f

Corey Taylor (Slipknot) Robert Smith (The Cure)

Torre Florim (De Staat) Floor Jansen (Nightwish)

Jacoby Shaddix (Papa Roach) Joakim Broden (Sabaton)
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9.1

2.1

9.2 Klok en peel is wa 't is!

1
2

Op zondag 3 april had Museum Klok & Peel een open dag voor alle Astenaren. Zoals ze zelf 
zeiden in de aankondiging: een museum van en voor Astenaren. Laat die slogan ons nou 
aanspreken! Mocht je deze dag gemist hebben, dan bieden wij je een herkansing. Maar 
zorgeloos, rustig rondkijken is er niet bij, want er staat natuurlijk een opdracht voor jullie klaar.

Het museum is open tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Zorg dus dat je binnen dat uur de 
opdracht hebt voltooid! Schrijf het juiste antwoord hieronder op.

Niet vergeten: telefoon met QR-code scanner, oortjes, pen/potlood en een museumkaart.

9.3 'k wis nie wie 't is
De moeder van de sporter is in 1984 Olympisch kampioen geworden. Deze dochter 
neemt deel aan het hetzelfde onderdeel als haar moeder. De afstand is wel anders. 
De achternaam van deze moeder en dochter is niet hetzelfde. 
Hoe heten moeder en dochter?

9.4 't is dichtbij
Als je een foto van heel dichtbij maakt, is het ooit lastig te zien wat er nu wordt 
afgebeeld op de foto. Dat zorgt voor een hele mooie uitdaging om er dan achter te 
komen wat het zou kunnen zijn. Wij hebben ook een aantal van die foto’s gemaakt.
Wat staat er op de foto’s?

a b c

d e f

Klepperman / Nachtwaker

Kira Toussaint en Jolanda de Rover

Luciferdoosje Aardbei Oog van een lama

Huishoudstof Gelukskoekje Rode ui
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2.19.5 witte gij wa 't is?
Welke woorden worden hier cryptisch omschreven?

2.1

a b

c d

e f

g h

Databank Geheugenverlies

Machteloos Schietgebedje

Stemvork Zijspiegel

Burgeroorlog Onderwijzer
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2.19.6 raadseltje
Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar.
Niet in een seizoen, wel in een maand,
Niet in een week, maar wel in een dag,
Wat ben ik? 

2.1

9.7 aastese anagrammen
Een vraag voor de puzzelliefhebbers onder ons. Welke Aastese begrippen zitten er 
verstopt in deze anagrammen? Denk aan namen van personen, plekken etc...

Mun Alpaca Campanula
Rif Borsten Rob Fritsen
Bosuitjes Eijsbouts
Perk Deksel De Plekkers
Beau	Herensalon Laurens Hoeben
Haan	Vonkje Jan van Hoek
Gom	Atlassen Slag om Asten
Wilde Regen Lienderweg

9.8 wie weet het?
Je koopt in de supermarkt een zakje gedroogde cranberry’s en een fles 
koolzuurhoudend water. Je schenkt dat water ‘s avonds in een karaf en gooit er een 
handvol cranberry’s in. Die gaan nu op en neer pendelen tussen de bodem en het 
wateroppervlak. Waar zijn de bessen in de ochtend?
Omcirkel het juiste antwoord.

c

3

1
2

Ze drijven aan het wateroppervlak

Ze pendelen nog steeds

Ze liggen op de bodem

a
b
c

Je laat tegelijk 3 tonen horen; één van 400, één van 600 en één van 800 hertz. Welke 
toon hoor je?
Omcirkel het juiste antwoord.

c
200 hertz

1000 hertz

1800 hertz

a
b
c

De letter A
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2.1

2.19.9 wie denkte gij?
Wie werd er op 21 juli 1929 in Aaste tot priester gewijd?

Je loopt op een loopband en kijkt ondertussen naar het midden van een grote, zwarte 
schijf met witte stippen, die langzaam tegen de klok in draait. Na een tijdje val je van-
zelf om. Welke kant val je op?
Omcirkel het juiste antwoord.

c
Naar links

Naar rechts

Willekeurig naar links of naar rechts

a
b
c

Vijf boeren moeten drie kavels land van elk 1 hectare groot eerlijk verdelen. Iedere 
boer krijgt dus 0,6 hectare land. Niemand vindt het een probleem als zijn grond uit 
meerdere stukken bestaat, mits elk stuk minstens 0,25 hectare groot is. Lukt het om de 
kavels onder deze voorwaarde te verdelen?
Omcirkel het juiste antwoord.

c
Nee

Ja
a
b

9.10 wie denkte gij?
Hieronder staan 6 sommen. Er staat een uitkomst en een zestal cijfers. De 6 cijfers 
mogen ieder 1 keer gebruikt worden om tot de uitkomst te komen. Dit hoeft echter niet 
per se. Binnen een berekening mag je een uitkomst opnieuw gebruiken. Bijvoorbeeld: 
9+10 = 19, dan mag deze 19 daarna nog 1 keer binnen de som gebruikt worden. Je 
mag optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Vergeet hieronder de 
berekening niet te noteren. Succes!

1.  Uitkomst: 931
 Te gebruiken getallen: 25, 50, 10, 6, 7, 7

2. Uitkomst: 338
 Te gebruiken getallen: 50, 8, 4, 2, 3, 4

Jozef van Eersel

25-6=19 | 7*7=49 | 49*19 = 931

50*8=400 | 5*3*4=60 | 400-60=340 | 340-2 = 338
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2.19.11
Wij houden wel van een avondje uit! Lekker genieten bij een mooie musical bijvoorbeeld, even 
lekker ontspannen na al dat harde werken aan deze Quiz. Wij hebben voor jullie een aantal 
musicalposters stiekem meegenomen en in stukken geknipt. Een onderdeel van elke poster zie 
je hieronder. Welke musicals hebben we bezocht?

2.1

wa denkte gij da ut is?

3.  Uitkomst: 219
 Te gebruiken getallen: 25, 50, 75, 7, 10, 9

4. Uitkomst: 724
 Te gebruiken getallen: 12, 87, 8, 3, 4, 8

5. Uitkomst: 437
 Te gebruiken getallen: 75, 25, 5, 8, 10, 7

6. Uitkomst: 952
 Te gebruiken getallen: 25, 50, 75, 100, 3, 6 

A b c d

e f g h

75/25=3 | 3*7=21 | 21*10=210 | 210+9=219

87+3=90 | 90*8=720 | 720+4=724

75+8=83 | 83*5=415 | 415+25=440 | 10-7=3 | 440-3=437

100+6=106 | 106*3=318 | 318*75=23850 | 23850-50=23800 | 23800/25=952

Wicked Mary Poppins Beauty and the 
Beast

West Sde Story

Evita Dirty Dancing Joseph and the 
Amazing Techni-
color Dreamcoat

Tina
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2.19.12 't is net effe wat anders
Post-its worden met regelmaat gebruikt op kantoor of voor boodschappenlijstjes thuis. Maar ze 
zijn ontzettend veelzijdig, getuige de foto’s hieronder. De opdracht voor jullie: maak zelf een 
originele creatie met post-its, natuurlijk in het thema Aaste! Ben zo creatief mogelijk, want dit 
wordt uiteraard beloond.
Maak een duidelijke foto van jullie meesterwerk, uiteraard mét teamkaart. Vermeld wat de 
creatie voorstelt en zet deze foto op de bijgeleverde USB stick.

2.1

9.13 de punten binnenhalen
Ook in de sport worden ooit dingen gezegd die wel degelijk hout snijden, maar waar 
ooit geen chocola van te maken is. Naar welke termen zijn we op zoek en in welke 
sport vinden we ze terug?
Omschrijving Term/Uitdrukking Sport
Een speler geeft de bal spin, in die 
mate dat de tegenstander bijna 
tegen het hek aan staat om de bal 
terug te kunnen spelen.
Achterblijvende coureurs die de 
doorgang naar voren verhinderen.
Blunder van de keeper, vernoemd 
naar een Franse keeper van een 
Nederlandse voetbalclub.
Tactische positie behouden richting 
het einde van de wedstrijd door wei-
nig vooraan de groep te rijden.
Afgeleid uit een werk van Godfried 
Bomans, waarbij een speler aankon-
digt zojuist een ramp over zichzelf te 
hebben afgeroepen.

Bonusvraag: Wat was er eerder: Post-it’s of Ids Postma? Ids Postma

Trekhengel

Rijdende chicane

Grandelletje

Linkeballen

De ongelukkige meende de 
bal met het hoofd te 
moeten spelen

Tennis

Autosport

Voetbal

Wielrennen

Schaken
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2.1

2.1

9.14 disney wa 't is

2.1

9.15 taal is ook nie wa 't is

Zoals de titel al zegt: onderstaande foto’s zijn niet gemaakt in één van de verschillende 
Disneyparken die de wereld rijk is. In welke pretparken/themaparken zijn deze foto’s 
wel gemaakt?

a b c

d e f

‘Want die blikken in je ogen, zeggen alles tegen mijhijhij’. Weet je nog, het 
legendarische fragment uit de Doventolk bij de Lama’s van Ruben van der Meer? 

Dit willen we jullie ook zien doen. Beeld één van onderstaande nieuwsitems uit als 
doventolk (je mag dus geen woorden of geluid gebruiken).
Maak hiervan een filmpje en zet deze op de USB-stick.
1. Hooligan scheldt scheidsrechter uit tijdens korfbalwedstrijd.
2. Rekenhuiswerk eet hond op in wachtkamer van de dierenarts.

Europapark Parc Astérix Tierra Santa / Holy Land

Gold Reef City Huis ten Bosch Alton Towers
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't is nie wa 't is

9.16 is het wel wat het is?
Wat heeft deze editie van de Aastese Dorpsquiz te maken met ADO Den Haag 
en Amsterdam? 

3 - 3e editie ADQ / ADO 3x kampioen / Amsterdam 3 kruizen
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2.110.1 Shhhhtt, shhhhtt, shhhhtt
Zeg dit eens hardop…. Precies, je blaast een ballon op. In de ADQ-tas zit een ballon. 
Aan jullie de taak om een gaaf ballonfiguur te maken. Lever deze in, tegelijk met de 
tas om 23:30 uur.

10.2 stil...... akelig stil
Corona zorgt voor stilte. Winkelstraten zijn verlaten, restaurants blijven leeg en in sommi-
ge theaters valt bijna letterlijk het doek. Soms is het niet altijd de schuld van corona dat 
het stil is op een plek. Op deze plekken is het al heel lang stil……. akelig stil zelfs. Zo stil 
dat men beweert dat het er spookt. Hoe heten deze plekken?

a b

c d

e f

Hrad Houska Klooster Het Hoompje

Pastorie van Borgvattnet Hoia Baciu Bos

Ancient Ram Inn Poveglia Island
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2.1
Ook op het Varendonck College bleef het in 2021 stil. Nou ja, gedeeltelijk dan. Helaas 
kon de tweejaarlijkse musical in Aaste niet doorgaan, maar werd er gelukkig wel een 
avond georganiseerd waarop alle nummers toch nog door zangers/zangeressen en 
muzikanten ten gehore gebracht konden worden!
Welke musical zou eigenlijk door leerlingen en medewerkers van het Varendonck 
College uitgevoerd worden in 2021?

10.3 varendonck

10.4 Stars and Stripes

2.1

en toen war ut efkes stil

Allerminst stil bleef het bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind 2020! Waar Joe 
Biden tijdens de verkiezingsdebatten regelmatig over zijn woorden struikelde, reeg 
toenmalig president Donald Trump de ene na de andere leugen aan elkaar. Ophef 
alom!
Uiteindelijk won Joe Biden de verkiezingen en werd hij op 20 januari 2021 benoemd tot 
president van de Verenigde Staten.
Hoeveel verschillende mannen gingen hem eigenlijk voor als officiële president van de 
Verenigde Staten?

10.5 niet stilzitten
Iemand die in de coronatijd zeker niet stil heeft gezeten is onze eigen Peer Welten. Met 
zijn Facebookpagina ‘Asten zoals het was’ vermaakt hij menig Astenaar met 
nostalgische plaatjes over hoe ut vruuger allemoal waar. Nu je weet waar je moet 
zoeken, moet het niet zo moeilijk zijn om antwoord te vinden op de volgende vragen.

Blokker
1. Tegenwoordig is er een doorgang tussen het pand van Blokker en het pand  
 Mellow (vroeger Sprenkels). Deze doorgang loopt van winkelcentrum Midas  
 naar winkelcentrum het Kompas, maar vroeger was deze doorgang er niet.  
 Sterker nog, er stond tussen het pand van Blokker en het pand van Sprenkels  
 een winkeltje. Welke naam had deze winkel?

2. Blokker was er heel vroeger uiteraard nog niet. In 1926 huisde het winkeltje  
 van Van Haandel in het pand. Later hebben in datzelfde pand nog een bakkerij  
 en een café gezeten. Hoe heetten deze bakkerij en dit café?

Mamma Mia

44 (Biden is de 46e, maar Grover Cleveland was twee niet-opvolgende termijnen 
president.Hij is zowel de 22e als de 24e president)

Tik Tak

Bakkerij Obbema en cafe het Oventje
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3. Het pand van Blokker staat in de Prins Bernhardstraat. Zo heeft die    
 straat niet altijd geheten. Hoe heette de Prins Bernhardstraat vroeger?
 

De Aastese Burgemeester
1. Een heuglijk feit tijdens de coronapandemie; Aaste kreeg een nieuwe burge 
 meester, Anke van Extel-van Katwijk. Zeker geen onbekende op politiek terrein.  
 Van welke gemeente was zij, voordat ze naar Aaste kwam, wethouder en 
 locoburgemeester?

2. Als burgemeester heeft ze een paar illustere voorgangers, getuige een aantal  
 straten en plaatsen die zijn vernoemd naar oud-burgemeesters van Aaste. Eén  
 daarvan is de Burgemeester Wijnenstraat, vernoemd naar burgemeester Willem  
 Wijnen. Hij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord door Nederlandse  
 SS’ers. Hoe heet de missie waarbij Wijnen om het leven kwam?

3. Welke burgemeester zien we op onderstaande foto met zijn gezin op een   
 rijtoer door Aaste? En van welk jaartal tot welk jaartal was hij burgemeester van  
 Aaste?

OV in Aaste
1. Geloof het of niet, maar Aaste had vroeger een treinstation. Beter gezegd een  
 tramstation. Deze tram was de verbinding tussen Aaste en 
 Helmond, de vroegere lijn 320. De eerste steen (spijker) werd gelegd (geslagen)  
 in 1904. Wie sloeg deze eerste spijker?

Tramstraat

Gemert-Bakel

Aktion Silbertanne

Jacq Rutten (1969-1989)

Burgemeester Frencken
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2.1

10.6 coronaregeltjes

2

en toen war ut efkes stil

2. Het was nu niet zo dat deze tramlijn per se voor de lol werd aangelegd. Naast  
 dat het een hele nieuwe manier van vervoeren bracht voor veel Astenaren,  
 diende de tramlijn voornamelijk als vervoersmiddel van goederen. Op 
 aandringen van welke bekende Aastese firma werd deze tramlijn aangelegd?

3.  Waar lijn 320 er zo’n 20 minuten over doet om in Helmond te komen (als je geluk  
 hebt), duurde het ritje met de tram wel iets langer, 35 minuten namelijk. Het ritje  
 was echter vele malen goedkoper dan een ritje nu. Hoeveel kostte een enkele  
 reis naar Helmond destijds?

We kunnen er eigenlijk niet veel meer over horen. Pfff.. Wat waren er overal veel re-
gels waar we ons aan hebben moeten houden. Dit was voor ons zo, maar zeker ook in 
andere landen. Hieronder vind je een aantal coronamaatregelen. In welk land waren 
deze regels van kracht?

Land 1:
- Alle soorten coronatests (zowel PCR als antigeentests) worden niet langer 
  geaccepteerd als toegangsbewijs.
- De horeca moet om 11 uur ‘s avonds sluiten. Dat betekent dat de horeca ‘s   
  nachts dicht blijft. Alleen met oudjaar vervalt deze maatregel.

Land 2:
- Verplicht mondkapje in verschillende openbare publieke binnenruimten voor 
iedereen van 6 jaar of ouder. 
- Iedereen van 6 jaar of ouder die per vliegtuig of boot inreist, moet vooraf een digitaal 
gezondheidsformulier invullen.

Land 3:
- Doorreizen is mogelijk zonder coronabewijs.
- Restaurants en cafés sluiten verplicht om 23:00 uur
.

Land 4:
- Er moet zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt worden.
- Reizigers die niet (volledig) gevaccineerd zijn, of minder dan 14 dagen sinds hun 
tweede vaccin reizen, moeten 10 dagen in zelfisolatie gaan op het opgegeven adres.

Firma Bluijssen

17 en een halve cent

Oostenrijk

Spanje

België

Verenigd Koninkrijk
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2.110.7 stil in september (of niet?)
Om de stilte te doorbreken, kunnen we gelukkig altijd terugvallen op muziek. Nu de 
Dorpsquiz in september plaatsvindt, viel het ons op dat dit een uitermate geschikte 
maand is om een liedje over te schrijven. Veel artiesten hadden daar namelijk wel zin 
in. En over een zin gesproken, daar zijn wij ook naar op zoek!
Bij elk liedje wordt om een letter gevraagd. Zoek in de songtekst naar het betreffende 
woord en de betreffende letter. Plaats deze letter bij het corresponderende nummer in 
de puzzel en vul daarmee de zin in!
Samentrekkingen, dus woorden samengevoegd door middel van een apostrof of 
koppelteken, tellen als één woord. Woorden tussen haakjes tellen ook mee, net als alle 
“yeah’s” en “oh’s”. Groovy!

Nr. Liedje & Artiest Woord & Letter Letter
1 September Morn – Neil Diamond 37e woord; 7e letter e

2 Papa Was a Rolling Stone – The Temptations 33e woord; 4e letter r

3 It Might as Well Rain Until September – Carole King 60e woord, 4e letter y

4 September – Earth, Wind & Fire 15e woord; 1e letter p

5 The Late September Dogs – Melissa Etheridge 113e woord; 2e letter i

6 See You in September – The Happenings 8e woord; 4e letter l

7 Blame It On September – Allstar Weekend 57e woord; 4e letter u

8 September When I First Met You – Barry White 54e woord; 4e letter d

9 September – James Arthur 141e woord; 2e letter e

10 Wake Me Up When September Ends – Green Day 80e woord; 1e letter m

11 My September Love – David Whitfield 16e woord; 1e letter d

12 Gone in September – Mike Posner 85e woord; 2e letter h

13 September Song – Lou Reed 93e woord; 3e letter i

14 Pale September – Fiona Apple 61e woord; 7e letter s

15 September Skyline – Single File 72e woord; 1e letter b

16 Het Was Lente in September - Lola 2e woord; 1e woord w

17 It’s September – Johnnie Taylor 42e woord; 4e letter y

en toen war ut efkes stil
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Nr. Liedje & Artiest Woord & Letter Letter
18 Try to Remember – The Brothers Four 53e woord; 3e letter e

19 September - Ayoni 106e woord; 2e letter a

20 Sweet September Morning – Buffy Sainte Marie 114e woord; 3e letter a

21 A Lonely September – Plain White T’s 49e woord; 2e letter t

22 September Song – Willie Nelson 47e woord; 1e letter a

23 September Baby – Joseph Arthur 129e woord; 2e letter e

24 Come September – Natalie Imbruglia 39e woord; 8e letter e

25 September – David Sylvian 19e woord; 3e letter e

26 September Komt – Rob de Nijs 72e woord; 4e letter t

27 September Gurls – Big Star 80e woord; 1e letter s

28 Flaming September – Marianne Faithfull 67e woord; 2e letter r

29 Sweet September – Tony Christie 59e woord; 4e letter n

30 September Told Me - Juice 50e woord; 5e letter l

31 September in the Rain – Dinah Washington 52e woord; 2e letter t

32 Blue September – Windows ft. Al Stewart 82e woord; 1e letter q

33 Wennen aan September - Bløf 120e woord; 1e letter z

34 The September of My Years – Frank Sinatra 97e woord; 1e letter l

35 September Love – Kool and the Gang 26e woord; 3e letter e

36 September When It Comes – Johnny Cash and 
Rosanne Cash

102e woord; 6e letter r

37 Where Were You – Alan Jackson 10e woord; 3e letter p

38 Come September – Anaïs Mitchell 60e woord; 1e letter a

39 September – Ryan Adams 41e woord; 2e letter m

40 September Sun – Type O Negative 42e woord; 6e letter s
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Nr. Liedje & Artiest Woord & Letter Letter
41 September - Daughtry 113e woord; 3e letter d

42 Maybe September – Tony Bennett & Bill Evans 73e woord; 2e letter b

43 Wet Day in September - Pussycat 19e woord; 2e letter r

44 The 12th of September – Xavier Rudd 40e woord; 3e letter i

45 September Grass – James Taylor 111e woord; 3e letter m

46 Old September Blues – My Morning Jacket 44e woord; 3e letter o

11 24 41 46 2 37 14 32 7 44 33 5 29

d e d o r p s q u i z i n

40 35 4 21 18 45 42 9 28 31 12 19 26

s e p t e m b e r , t h a t

8 20 3 13 30 6 22 34 16 38 17 27

d a y i ‘ l l a l w a y s

36 25 10 1 39 15 23 43

r e m e m b e r
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10.8 blurry, but perfect...
Wie o wie hebben wij toch zo wazig gemaakt?

a b c

d e f

10.9 strikje erom
Niet alleen lekker om te eten, maar je kan je er ook lekker mee uitleven. Kijk maar eens 
naar de foto. Kunnen jullie dit ook?

Zet een foto van je bouwwerk inclusief teamkaart 
op de USB-stick.

Pastoor Steijaert Anke van Extel - Van katwijk Janine Spoor

Malle Pietje Frans van der Loo Erik van Oosterhout
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10.10 hier word ik toch foxwild van
Peter Gillis, wie kent hem niet? Hatseflats en foxwild zijn bekende uitspraken van hem. 
Ook is hij met zijn familie al verschillende seizoenen op de televisie te zien geweest. 
Eens kijken of jullie hebben gekeken naar deze reallifesoap en goed hebben opgelet. 
Waar zijn deze prachtige kiekjes gemaakt? We zoeken de naam van het park.

a b c

d e f

10.11 ozosnel
Aaste stond er goed op tijdens de intocht van Sinterklaas afgelopen jaar. Onder bege-
leiding van onze burgemeester Anke van Extel-van Katwijk én prachtige carillonmuziek 
mochten een aantal kinderen op bezoek bij de Sint om te laten zien wat voor moois 
ons dorp te bieden heeft!
Wat voor cadeau gaf de burgemeester namens de Aastese kinderen aan Sinterklaas?

Hengelhoef Prinsenmeer Blauwe Meer

Parelstrand Heelderpeel Slot Cranendonck

Een klokje
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10.12 spelletje doen?
We hebben de afgelopen 2 jaar in verschillende lockdowns gezeten door corona. Of 
zelfs in quarantaine na een coronabesmetting, wat soms tot verveling kon leiden. Een 
spelletje kan dan een juiste afleiding zijn om de tijd wat sneller voorbij te laten gaan. 
Over spelletjes gesproken, kunnen jullie onderstaande woorden vinden in onze 
woordzoeker? Streep ze door met één rechte lijn.

n IJ p l e e k w E z ij n b
ij e c o v i d n i e z e n
p l d ij k o o r t s n d d
d a d u i z e l i g ij i t
f v a n o r o c h e p e l
o e j p a k d n o m r o o
o r t e e r r a i d e m o
h h r a a b l e k k i r p
h o e s t e n v v o p e n
k g b u i k p ij n s s v e
u i o b e n a u w d u r u
e n b ij v e r w a r d e s
r g i s e l l e b o o g n

BENAUWD
BUIKPIJN
CORONA
COVID
DIARREE
DUIZELIG
ELLEBOOG
HOESTEN
HOOFDPIJN
KEELPIJN
KOORTS
LOOPNEUS
MONDKAPJE
NEUSVERKOUDEN
NIEZEN
PRIKKELBAAR
REUK
SPIERPIJN
VERHOGING
VERMOEID
VERWARD

Oplossing:

w e z IJ n b l IJ d a t

h e t v o o r b ij i s
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10.13 op de camping
De verkoop van campers en caravans heeft de afgelopen twee jaar een vlucht genomen. 
Maar Koen en Sophie en hun drie kinderen horen niet bij deze nieuwe 
kampeerders. Zij gaan al jaren kamperen. Ze gaan ieder jaar in de zomervakantie met hun 
vouwwagen kamperen op een mini camping. Ze staan op een langwerpig veld met halver-
wege aan de rand een toiletgebouw. Vanaf 2019 stonden ze steeds op een 
andere plek, maar wel altijd naast een speeltoestel. 
- De plek met uitzicht op een bloembak hadden ze in een eerder jaar dan toen ze naast de 
zandbak stonden tegenover het toiletgebouw aan de overkant van het 
veldje. 
- De plek met uitzicht op het waterpunt is vlakbij de ingang van de camping. Die naast de 
schommel is voorbij het toilet, maar beide plekken zijn links of rechts aan dezelfde kant van 
het veld. 
- De wipkip staat aan de linkerkant van het veld en aan de rechterkant is de plek met de 
picknicktafel waar ze een jaar eerder kampeerden dan toen ze vlakbij de heg 
stonden. 
- Het jaar nadat ze aan de rand van groep bomen stonden, kampeerden ze tussen die bo-
men naast een trampoline. Zowel de plek bij de bomenrand als die bij een beekje staan ten 
op zichte van het toiletgebouw ofwel aan de kant van de ingang of verder op het veldje.
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10.14 't reundje
Zondag 14 februari 2021: naast Valentijnsdag ook de dag van Reundje Klot! Tenminste, 
dat had de dag moeten zijn dat ’t reundje plaats zou vinden. Maar helaas bleef het 
stil in de straten. Gelukkig kwam er een alternatief: thuis op de bank of aan de hangta-
fel, met een krat bier speciaal voor deze editie gemaakt, onder genot van muziek en 
foto’s via een livestream!
Welke twee Astenaren draaiden en kletsten “Reundje Klot goes viral” aan elkaar?

Jaar Plek Speeltoestel Uitzicht op
2019 beekje schommel bloembak
2020 bomenrand zandbak toiletgebouw
2021 tussen de bomen trampoline picknicktafel
2022 heg wipkip waterpunt

Ricky Berkers en John van Lieshout


