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? Voorwoord 

 

 

 

 

**Lees onderstaande aandachtig door. Dit betreft cruciale informatie.** 

 
Beste Kwisser, 
 

De kwis van 2015 is de kwis van feest vieren, van afscheid nemen en van vernieuwing.  

De Nisseroise Kwis bestaat dit jaar 5 jaar en dat vieren we door jullie te trakteren op een complete 

feest categorie. Ook zal de geheime opdracht een feestelijk tintje bevatten en zal de uitslag/-

feestavond extra feestelijk worden. Maar de editie van 2015 is ook de editie waarin we afscheid wordt 

nemen van een groot gedeelte van de organisatie. De zittende organisatie wordt, op 3 leden na, 

vervangen door 5 nieuwe, frisse kwismasters. Tijdens de uitslag-/feestavond op 9 januari zullen 

Annelot, Eline, Niek, Rico, Stijn, Eke en Geert afscheid nemen. De nieuwe organisatie, bestaande uit 

Nick, Inge, Jo-anne, John, Priscilla, Gwenn, Rens en Niels, zullen zich daarna presenteren. En hoe 

deze vernieuwing eruit ziet, ga je in editie 2016 meemaken.  

Eerst maar eens deze kwis tot een goed einde zien te brengen, want in de editie van dit jaar zit, naast 

110 vragen, ook weer een geheime opdracht. 

Val niet van je fiets, je boek is niet compleet; zie vraag 51 

 

       Uitleg geheime opdracht: 

 Stuur degene uit je team die wel van een spelletje houdt om 21.15 uur naar `t Maxend 

 Trek hem/haar het meest chique pak/jurk aan dat je hebt 

 Neem de voucher op pagina 3 mee 

 De geheime opdracht start exact om 21.15 uur, te laat is pech: je kunt niet meer mee doen 

 De geheime opdracht duurt tot uiterlijk 22.30 uur 

 

Voordat jullie beginnen aan de Nisseroise Kwis, vragen we je onderstaande vragen te beantwoorden: 

 Uit hoeveel personen bestaat jullie team? …………………………………………………………… 

 Hoeveel computers en/of tablets gebruiken jullie vanavond: ……………………………………… 

 Met hoeveel personen schat je naar de uitslagavond te komen (slechts een indicatie)? ……… 

 

Heel veel plezier en succes met deze jubileum kwis en graag tot zaterdag 9 januari 2016, tijdens de 

uitslag-/feestavond. Oh ja… vergeet niet de uitleg op de volgende pagina te lezen. Dit maakte vorig 

jaar het verschil tussen enkele teams.  

 

Organisatie Nisseroise Kwis 
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? Uitleg 

 

 

 

 

Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint! 

 

1.  De antwoorden op de vragen dienen te worden ingevuld in de rode kaders van dit 

     vragenboek. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten toegekend. 

2.  De antwoorden mogen niet met rode pen of potlood worden ingevuld.  

3.  Zie je het rode pictogram met pen, let dan op de schrijfwijze van je antwoord. 

 Wij rekenen het antwoord alleen goed als je het antwoord juist schrijft. Denk 

 daarbij aan spelling of correcte schrijfwijze van een naam, zoals 

 hoofdlettergebruik.  

4.  Alleen de teams die hun vragenboek tijdig en op de juiste wijze hebben 

 ingeleverd dingen mee naar de prijzen. Dit betekent: 

- Het ingevulde vragenboek moet worden ingeleverd in Partycentrum 

         `t Maxend, tussen 23:00 uur en 23:30 uur. 

- Alle bladzijden van het vragenboek op de juiste volgorde (paginanummers 

         van laag naar hoog) 

5. We attenderen je op voorhand ook op vraag 51 voor het compleet maken van je kwisboek. 

6.  Er zijn 11 categorieën en 1 geheime opdracht: 

 Achter de vurdeur 

 Rondje kuieren 

 Op d`n bouw 

 Met de fiets 

 Nisseroise Kwis 

 Fijn fisje, nie? 

 Hallo Nistelrode 

 Dees joar 

 Met de vlam in de pijp 

 Aon de poets 

 Hoorspel 

7.  Voor de geheime opdracht stuurt ieder team een persoon naar Partycentrum ‘t Maxend.  

 De geheime opdracht start om precies 21:15 uur. 

8.  Voor een aantal vragen verwijzen we naar onze website: 

 www.nisseroisekwis.nl/kwisvraag2015.aspx  

9.  Per categorie zijn 100 punten te verdienen. 

10.  Mocht je twijfelen over de juiste tijd: op www.nisseroisekwis.nl loopt een klok. 

 Deze klok is leidend. 

11.  De uitslag van de Nisseroise Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, 

 op 9 januari in Partycentrum ‘t Maxend. 

 

Met het meedoen aan de Nisseroise Kwis ga je akkoord met het reglement. 

Je vindt het reglement op onze website, www.nisseroisekwis.nl. 

 

 

 

http://www.nisseroisekwis.nl/kwisvraag2015.aspx
http://www.nisseroisekwis.nl/
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? Geheime opdracht 
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? Partners 

 

 

 

 

De Nisseroise Kwis wordt mede mogelijk gemaakt door:  

 

 

 
 

  

 

 

Kijk voor een volledig overzicht van onze partners op de website www.nisseroisekwis.nl 

 

 

  

http://www.nisseroisekwis.nl/
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? Achter de veurdeur 

 

 

 

 

1 Begin dit jaar werd deze foto uit het oude Nisseroi 
gepubliceerd in een nieuwsmedium. Aanvankelijk 
werden echter de verkeerde straten genoemd die te zien 
zouden zijn op de foto. Dit werd later gerectificeerd in 
hetzelfde medium.  

 

 
 

a) Welke straten zouden het aanvankelijk zijn die op de foto te zien zijn? 

Maxend 

Laar 

b) Welke straten zijn het daadwerkelijk? 

Weijen 

Kleinwijk 

 

2 Vroeger waren de telefoonnummers anders dan tegenwoordig, op een gegeven moment zijn deze 
veranderd. 

 
 

a) Noem van onderstaande Nisseroise telefoonnummers van wie dit nummer was. 

04124-1546 Brouwershoeve 

4124 - 210 (Rijks-)politie (Post Nistelrode) 

4124 - 250 Trugg (, W.J. (arts)) 

4124 - 264 Akker, P v.d. Bakker, café, kruidenier 

b) Hoe werd de landelijke omnummeringsactie genoemd? Geef ook de datum. 

Operatie Decibel, 10 oktober 1995 
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? Achter de veurdeur 

 

 

 

 

3 Wat zijn deze mensen op onderstaande foto aan het doen op 
de parkeerplaats van het Lambertushof? 

 

 
 Wijkschouw 

 

4 In het voorjaar van dit jaar was er in het Nesterlé gebouw een prachtige tentoonstelling over de in 
1995 overleden troubadour Ad de Laat. Wij bezochten deze tentoonstelling. Jij ook? Dan kun je vast 
antwoord geven op de volgende vragen. 

 
a) Wat was de naam van de uitgaansgelegenheid waar op zondag 21 maart een optreden van Ad de 
Laat was? 

Dorpshuis of Soos King 

b) Van wie kreeg Ad de Laat de gouden plaat uitgereikt? 

John de Mol sr.  

c) Wat was een belangrijke reden om het standbeeld van Ad de Laat te plaatsen, juist op de plek 
waar deze nu staat? 

Tussen Donzel en Menzel, de Loo en de Rakt 

d) In welk jaar vond het 2e Hartje Winter Festival, waar Ad de Laat optrad, in Erp plaats?  

1982 
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? Achter de veurdeur 

 

 

 

 

5 Tegenwoordig organiseert CS De Wevers de 
carnavalsoptocht in Nisseroi. In 1928 bestond 
er een andere optocht in ons dorp waarvan hier 
een foto is afgebeeld. Wat was de naam van 
deze optocht? 

 

 

Kindheidoptocht 

 

6 De kerk van Nistelrode staat mooi centraal in Nistelrode. Echter heeft de kerk niet altijd op deze plek 
gestaan.  

 
 

a) Waar stond de kerk van Nistelrode voordat de huidige kerk in gebruik werd genomen? 

Kleinwijk 

b) Wat stond er hiervoor op de plek van de kerk? 

De (Sint Antonius) kapel (die dienst deed als school / raadhuis) 

 

7 Tijdens het opruimen van de spellenkast kwam ik nog een spelletje Nistelrode kwartet tegen. 

 
a)  Uit hoeveel verschillende categorieën bestaat dit kwartet? 

8 

b) Benoem de categorieën van het kwartet spel. Let hierbij op de juiste spelling zoals het op het 
kwartet geschreven staat.  

Burgemeesters 

Oude openbare gebrouwen 

Sportakkomodatie 

Natuurschoon 

Oude boerderijen 

Scholen 

Molens 

Kerken en klooster 
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? Achter de veurdeur 

 

 

 

 

8 Nistelrode kent een mooie geschiedenis, hierover zijn diverse boeken geschreven. Hieronder staan 
enkele gebeurtenissen. Schrijf het juiste jaartal achter de gebeurtenis.  

Maak een keuze uit de volgende jaartallen: 

1926, 1774, 1817, 1858, 1885, 1902, 1910, 1944, 1964, 1965 

 
 a) Komst stoomtram  

1885 

b) De inwoners van Nistelrode krijgen hun gement  1926 

c) Sportpark De Schellen wordt geopend  1964 

d) Aanleg verharde weg tussen Uden en Heesch  1858 

e) Bouw Brouwershoeve 1774 

f) Eerste straatverlichting komt in Nistelrode  1910 

g) Nistelrode krijgt gemeente Wapen met St Lambertus  1817 

h) Bouw openluchtzwembad Achter de berg  1965 

i) Opening boterfabriek Nistelrode 1902 

j) Oorlogsvliegveld nabij vliegveld 1944 
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? Achter de veurdeur 

 

 

 

 

9 Wie is deze Nisseroise? Let op, wij willen graag voor en achternaam. 

 

a)  

 

Anita van den Bogaart 

b) 

 

Roland van Schijndel 

c) 

 

Anny Verwijst 

d) 

 

Jacqueline van de(n) Akker 

e) 

 

Djois Pennings (van der Heijden) 

f) 

 

Mirjam Heijser (Breemaat) 

g) 

 

Judith van den Broek (van der Wijst) 

h) 

 

Karin van Oort (van Mook) 

i) 

 

Jack Martens 

j) 

 

Dennis van den Heuvel 
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? Achter de veurdeur 

 

 

 

 

10 Waarvan zijn de volgende voordeuren? 

 
 

a)  b)  c)  

d)  e)  

a) (Café) De Snor 

b) (Het) Mediahuys (ook akkoord: Bernhezer Krant Laar, Van de Graaf Grafisch) 

c) Huisartsenpraktijk (Nistelrode) 

d) Het Gildenhof  

(ook akkoord: Gilde Sint Antonius – St Chatherina of Jeu de Boules Die Li) 

e) Concius Sports de Beek (Health Centre Nistelrode / zwembad) 
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? Dees Joar 

 

 

 

 

11 Toen Coen en Sander hun middagshow op 3FM deden, was op maandagavond de Helpdesk een 
vast onderdeel van deze show.   

Onderstaand een antwoord op een vraag uit de Helpdesk.  

‘Gerrit Kistemaker was een aardappelboer die in 1958 naar het voorbeeld van Frank Smiths chips 
ging produceren in Broek op Langedijk, Gerrit koos voor de naturel chips een rode zak. De tweede 
smaak chips die Gerrit ontwikkelde was chips met paprika smaak. De verpakking kreeg dezelfde 
kleur maar dan omgekeerd (...)’ 

 
a) Wat was de vraag? 

Waarom zit paprikachips in een blauwe zak? 

b) Wie gaf het antwoord in deel 2 van de Helpdesk? Noem de naam en de functie. 

Marieke (van) Balen (Sr.) Marketing Director (Food & Beverage Benelux Pepsico) 

 

12 In het begin van het jaar doken ze vooral via Facebook op.  

Video's die woorden dubbelzinnig uitbeelden, zoals ‘sinas-appel’ of 
‘grond-verf’. 

Nu zijn wij benieuwd hoe jij met je team dit soort dubbelzinnige 
woordgrappen kunt uitbeelden op een foto, zie hiernaast een 
voorbeeld: 

Beeld met je team een dubbelzinnige woordgrap uit, post deze 
woordgrap op Facebook met de tekst @nisseroisekwis in jullie 
bericht (zorg ervoor dat je eerst onze Nisseroisekwis Facebook 
pagina liket voordat je, je post plaatst). 

Het doel is om met je team zoveel mogelijk likes te halen.  

 
 

Mail voor 23.30 uur een screenshot van je facebookpagina met hierop duidelijk zichtbaar het aantal 
gehaalde Facebook likes en de foto naar like@nisseroisekwis.nl 

Zorg ervoor dat je in de mail je teamnaam en nummer vermeldt. 

Je krijgt een bevestigingsmail als de foto in goede orde is ontvangen. 

 

  

mailto:like@nisseroisekwis.nl
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? Dees Joar 

 

 

 

 

13 Dit jaar is er voor het eerst in de geschiedenis een voetbalinterland overgespeeld. 

 
a) Welke teams speelden de interland? 

(Dames onder de 19) Noorwegen en Engeland 

b) Hoe lang heeft de hervatting geduurd?  

18 seconden 

 

14 Het afgebeelde natuurgebied ligt voor een 
deel in Nistelrode. Het gebied gaat 
veranderen. 

Wat is de titel van deze kaart?  

 

 
Ambitiekaart Slabroek 
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? Dees Joar 

 

 

 

 

15 Bij het actualiteitenprogramma ‘Dit was het nieuws’ (tegenwoordig uitgezonden bij RTL4), wordt de 
panels gevraagd naar de relatie naar bepaalde beelden uit het nieuws. Hieronder 4 afbeeldingen uit 
een aflevering van ‘Dit was het nieuws’. Op de foto staan “opa en oma”, “een leraar uit het Limburgse 
Horn”, “De Verenigde Staten” en “een inbreker”. 

 
 

 

a) Wat is de relatie tussen deze beelden? 

WhatsApp 

b) Welke afbeelding hoort er niet bij? 

Opa en Oma 

 

16 Deze vraag vind je niet in dit kwisboek, maar op onze voicemail. Bel naar het telefoonnummer 
06 – 49 71 51 19 en luister de voicemail af. Vul het antwoord op de vraag hieronder in. 

 
 115,6 
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? Dees Joar 

 

 

 

 

17 Waarom was dit vliegje dit jaar in het nieuws? 

 

 

 
 (Dit is een ) Beyoncévlieg, een van de nieuwe woorden in (de 15

e

 editie van) de Dikke 

van Dalen 

 

18 Dit jaar maakte een radio dj bekent dat hij vader wordt. Na dit nieuws draaide hij het liedje A sky full 
of stars. 

 
a) Over welke radio dj gaat dit? 

Wim van Helden 

b) Voor wie draaide hij dit nummer? 

Zijn ongeboren kind (die  kleine) maar ook voor zijn overleden schoonvader (Kees) 

 

19 Sinds 2015 zijn de parochies van Heesch, Geffen, Nuland, Nistelrode, Vinkel en Vorstenbosch 
opgegaan in een nieuwe parochie die de naam ‘De Goede Herder’ kreeg. Dit werd gevierd met een 
startviering. Vanaf welk nummer draagt ons parochieblad ook deze nieuwe titel? 

 
 (Sinds nummer) 1994 (14 maart 2015) 
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? Dees Joar 

 

 

 

 

20 In maart 2015 maakte de Rabobank bekend dat de consumptieve bestedingen na jaren van daling dit 
jaar weer gaan bijdragen aan de economische groei.  

Gezien bovenstaande verwachtingen hebben Jan en Gerrie van kledingzaak ‘Gentlemen’ een 
prognosebalans voor 31 december 2015 opgesteld aan de hand van de beginbalans op 1 januari 2015. 

 

 

a) Jan en Gerrie zijn benieuwd hoe het met de liquiditeit van hun bedrijf staat op basis van de 
balansprognose op 31 december 2015.  
Bereken dit op basis van de current ratio en quick ratio, geef van beide maatstaven de uitkomst 
(afronden op twee decimalen) en geef aan of deze negatief, precies in evenwicht of positief zijn. 

Current ratio 1(,00) = precies in evenwicht 

Quick ratio 0,52 (negatief) 

b) Jan en Gerrie overwegen om voor het opmaken van de eindbalans op 31 december 2015 alle 
crediteuren af te lossen uit de liquide middelen. Wat heeft dit tot gevolg voor de current ratio? 

 

De current ratio blijft hetzelfde 
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? Feest 

21 Zoals ieder jaar is er in december weer het sinterklaasfeest. Ook in Nistelrode wordt dit altijd gevierd 
met een grootse intocht. De zwarte pieten maken hier natuurlijk een dolle boel van, ieder jaar maken 
ze weer iets mee. Bij de intocht van 2014 waren ze een zwarte piet kwijt. Deze werd uiteindelijk terug 
gevonden in een doos, in het Nesterlé.  
Hoe heette de zwarte piet die dit mysterie oploste? 

 
  Pietje Veiligheid 

 

22 Tijdens carnaval mag je even helemaal iemand anders zijn. Voor de heren niets zo ‘anders’ als je 
verkleden als vrouw. Van onderstaande personen zoeken wij voor - en achternaam (in het dagelijks 
leven als het géén carnaval is) 

 

  

a) Jurgen van der Heijden b) Freek Spits 

  

 

c) Harm Jansen d) Marcel Langenhuizen 
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? Feest 

23 De prins van het Weverrijk zwaait gedurende carnaval met de scepter. De skônste mens heeft een 
heel schitterende scepter zilverkleurig met een nar en de tekst “de wevers”. Wie was de eerste prins 
in het Weverrijk die een dergelijke scepter had? 

 
  Prins Jan d’n Urste (1972, Jan Versantvoort) 

 

24 Voordat we het nieuwe millennium in gingen werd er op verschillende locaties in de wereld afgeteld. 
Hieronder staan een paar gegevens. Met behulp van deze gegevens willen we weten in welk land en 
op welk monument er werd afgeteld tot het jaar 2000.  

 33 meter lang 

 12 meter hoog 

 1342 lampjes  

 
  Frankrijk, Eiffeltoren 

 

25 Ieder land en iedere cultuur heeft zo zijn eigen aanleidingen om feestdagen in te stellen. De 
jubileumeditie van de Nisseroise Kwis herinnert aan het oprichten van de Nisseroise Kwis vijf jaar 
geleden, maar ook bevrijding en het gedenken van heiligen krijgen eigen dagen toegekend. 

Hieronder staat een aantal feestdagen beschreven in steekwoorden. Vul aan de hand daarvan de 
bijbehorende datum (dag en maand) in waarop deze dag gevierd wordt. Indien het een wisselende 
datum betreft, vul dan de datum van de feestdag in 2015 in. 

 
 Gevangenis 

 Frankrijk 

 Revolutie 

a) 14 juli 

 Afrika 

 Rivier 

 Discriminatie 

b) 16 december 

 Hemel 

 Moeder  

 Katholiek 

c) 15 augustus 

 Tachtig  

 Pieter  

 Beleg 

d) 3 oktober 
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? Feest 

26 In Nistelrode worden en werden vele festiviteiten gehouden rondom heugelijke gebeurtenissen. Zet 
bij de foto in welk jaar deze genomen is en ter gelegenheid waarvan iets te vieren was.   

 

  

a) Jaar: 2010  

(Dhr & Mw) Van Tilburg 60 jaar 

(getrouwd) 

b) Jaar: 1987 

Opening visvijver De Meeuwel 

  
 

c) Jaar: 1992, 150 jaar bestaan kerk 

Nistelrode 

d) Jaar: 1939 (1938) Opening 

Loosbroekseweg 

 

27 Iedereen kent het wel,  de volgende dag na  een feestje, festival of evenement heb je er nog steeds 
‘last’ van.  

Afgelopen jaar vond er een evenement plaats waar een hoop mensen zichtbaar herinneringen aan 
over hielden. De ‘herinnering’ was echter langer dan de organisatie had bedacht. 

 
a) Hoe heette dit evenement? 

(Crazy) Colorrun (Leeuwarden) 

b) Wanneer vond dit evenement plaats? 

28 juni (2015) 
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? Feest 

28 Hieronder zie je de ingrediënten van verschillende hapjes. Kun jij er achter komen welke hapjes dit 
zijn? 

 
 

 200 gram rundersoepvlees 

 1 gelatineblaadje 

 30 gram boter 

 30 gram bloem 

 2 deciliter runderbouillon 

 1 ei 

 2 eetlepels water 

 6 eetlepels paneermeel 

 1,5 deciliter water 

 15 gram verse gist 

 1 theelepel suiker 

 300 gram bloem 

 1 halve theelepel zout 

 2 eetlepels olie 

 1 ei 

 200 gram gehakt 

 2 eetlepels paneermeel 

 

a) Bitterballen (Kroket) b) (Brabantse) Worstenbroodjes 

 

29 Kinderoptocht Weversrijk. 

Carnaval, het feest wat de kleine Wevers en Weverinnekes met de paplepel wordt ingegoten..   
De kinderen uit ons dorp trappen de carnavalsperiode ieder jaar af met een jeugdoptocht door beide 
basisscholen. Ieder jaar heeft de scholenoptocht een ander thema. Hieronder lees je een aantal 
thema’s, geef ons het jaartal waarin de optocht dat thema had. 

 

Beroepen a) 2013 

Mijn Idool  b) 2015 

Sport c) 2014 

Ik hou van Holland d) 2012 
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? Feest 

30 In welk jaar en bij welk feest/festival zijn de volgende foto’s gemaakt. 

 

  

a) Extrema (outdoor) 2005 

 
 

b) WISH (outdoor) 2013 

  

 

c) Masters of Hardcore 2012 

 
 

d) Defqon (I) Festival 2015 
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? Hallo Nistelrode 

 
31 In het pastoorspraatje grijpt onze Pastoor vaak terug naar de actualiteit, zo ook over de problematiek 

van leegstand van de kerken in Brabant. In 2015 gebruikte onze Pastoor in de titel van zijn 
openingswoord zelfs de slogan van de winkelketen Jumbo. 

Wat was het nummer van het parochieblad? 

 
 1991 

 

32 In televisieprogramma’s wordt ook regelmatig een supermarkt bezocht. Hieronder zie je een aantal 
scenes uit bekende televisieprogramma’s.  

Welke supermarkt wordt er in de onderstaande series bezocht? Noem de ketennaam. 

 
 

  

a) Dirk / Digros/ Bas (van den Broek) / 

Detailresult groep 

b) Hoogvliet 

  

c) Dirk / Digros/ Bas (van den Broek) / 

Detailresult groep 

d) (de) Muidenier 

 

33 Welk Nederlands ‘paleis’ had dit jaar een primeur op het gebied van kaas? 

 

Piggy Palace 
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? Hallo Nistelrode 

 
 

34 Hmmm het is weer kerstperiode en veel mensen 
zijn weer aan het kokkerellen geslagen. 

Wie herkent het volgende gerecht?  

 

Geef ons de Jumbo benaming.  

 

 

 
Franse groenten- en broodgratin 

 

35 Hieronder zie je details van het Jumbologo. Nou ja: ‘het’ logo? Je ziet hieronder details van 
verschillende Jumbologo’s.  

Wat voor product koop je in of welke dienst neem je af bij deze Jumbo? 

 
 

 

a) Wit- en bruingoed / Electronica 

 

b) Zwaar zeetransport, installatie diep water, offshoring 

 

c) Doe-het-zelf producten, gereedscha 

 
 

d) Verf (benodigdheden) 

 

 

e) Spellen / puzzels 



 

 

Nisseroise Kwis 2015   Pagina 23 

 

? Hallo Nistelrode 

 
36 In het programma Wie is de Mol? van AVROTROS moeten de kandidaten op zoek naar de Mol in de 

spelshow. Sinds 2005 bestaat de groep kandidaten (en Mol) uit bekende Nederlanders, zoals 
sporters, zangers, presentators en acteurs. Omdat het niet gemakkelijk is om wekenlang de schijn 
hoog te houden als Mol, blijken de Mollen uit verschillende seizoenen vaak goede acteurs te zijn in 
hun dagelijks leven. Twee oud-Mollen treffen elkaar als acteurs bij een serie van 
televisiecommercials, hoewel ze misschien niet allebei in beeld te zien zijn tijdens de commercials.  

Wat zijn de namen van deze Mollen? 

 

 

Patrick Stoof 

Susan Visser 

 

37 Digitaal winkelen is anno 2015 normaal. Al lopend door de 
Jumbo kijken we in onze ‘boodschappen app’ om niks te 
vergeten.  Om de app goed te laten werken is een 
internetverbinding nodig en om goed internet in de Jumbo 
mogelijk te maken heeft men op enkele plaatsen routers 
gemonteerd. Wij maakten een foto van zo`n router en 
vragen aan jullie: 

 

 
a) Waar hangt deze? Teken dit, met een groen kruis, in onderstaande plattegrond. 

 

b) Hoe heet het netwerk van de Jumbo in Nistelrode? 

Jumbo Hotspot 

x 
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? Hallo Nistelrode 

 
38 In oktober 2014 is de naam van de golfbaan in Nistelrode gewijzigd in ‘The Duke’. Wat is de 

betekenis van deze naam in relatie tot de golfbaan? 

 in de middeleeuwen werd het gebied door de hertogen van Brabant ontdekt voor de 

jacht. De band met ‘s-Hertogenbosch (Duketown) van waaruit de jachtpartijen werden 

georganiseerd, is sinds die tijd gebleven.  

 

39 Uit welke Jumbo commercial komt dit citaat?  

Geef ons de titel van de commercial. De eerste is al voorgedaan. 

 
 “Kampioen gootsteen ontstoppen”  In iedereen schuilt een kampioen 

“Wat kan ik voor u doen?” – “Nee je 
moet zeggen: ‘Hallo’ wat kan ik voor u 
doen?” 

a) Vlot winkelen 

Zingend: “Dit is het derde couplet.” b) Dagje uit 

Zingend: “Wij gaan er tegen aan.” c) (WK Commercial) Roy Donders Juichpak 

 
“‘Hallo’ (2x) En waar u ook ‘Hallo’ tegen 
kunt zeggen, zijn de heerlijke gourmet 
mini’s.” 

d) Kies je eigen gourmet 

 
“Schatje, kijk eens.. Als ik vanavond 
eens lekker voor jou kook.” 

e) (Nieuw bij Jumbo:) Superdeals 

 

40 Naast de supermarktketen houdt Jumbo zich bezig met een ander soort winkelketen.  

Dit jaar heeft deze winkelketen een nieuwe vestiging geopend.  

 
a) Wat was de naam van deze vestiging? 

Jumbo Golfwereld (Amsterdam) 

b) Hoeveel vierkante meter telt de definitieve locatie van deze nieuwe vestiging? 

1500 m
2 
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41 Welke instrumenten uit de wereld beschrijven wij hieronder? 

 
a) Deze holle blaaspijp is een door termieten (Mastotermes darwiniensis) uitgeholde 
eucalyptusboomstam of -tak, meestal stringybark, yellow box, Darwin wooly butt, bloodwood of 
ironbark. 

Didgeridoo 

b) Een snaarinstrument dat met toetsen bespeeld wordt. Vóór het ontstaan van de piano was het met 
het pijporgel het belangrijkste toetsinstrument. 

Klavecimbel / Spinet 

c) Het instrument hangt voor de borst van een persoon, die op het bord slaat of wrijft met stokjes, 
Jazz-borstels of de hand. Bij het bespelen met de hand worden dikwijls vingerhoedjes over de 
vingertopjes geplaatst. 

Wasbord 

d) De klank wordt voortgebracht door de snaren in trilling te brengen met een strijkstok (arco), of door 
te tokkelen met de vingers (pizzicato). De houten klankkast dient om het geluid van de trillende 
snaren te versterken. Het instrument wordt doorgaans bespeeld door het instrument tussen kin en 
schouder te klemmen en met de vingers van de linkerhand de snaren af te drukken tegen de 
ebbenhouten toets om zodoende de snaar te verkorten. 

Viool 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Termieten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Snaarinstrument
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toets_(klavierinstrument)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Piano_(instrument)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijporgel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vingerhoed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strijkstok
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arco_(muziekterm)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pizzicato
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klankkast
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geluid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekinstrument
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ebbenhout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Snaar_(muziek)


 

 

Nisseroise Kwis 2015   Pagina 26 
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42 In veel niet Nederlandstalige nummers worden Nederlandse zinnen herkend, bekend onder de naam 

‘mama appelsap’.  
De opdracht is om het juiste nummer bij de volgende Nederlandse zinnen te zoeken. 

 
 

Voorbeeld: Baby zing je liedje 

Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I. Pharrell 

a) Zonnebadje 

(Hayden James - ) Something about you 

b) Roos betaal je papa nou! 

(Jaojoby - ) Indosiko anao 

 

43 Hieronder zie je een detail van de bladmuziek van Andrew Lloyd Webber’s Jellicle 
song for Jellicle cats. Via de QR-code vind je op onze website het geluidsfragment 
hiervan. Luister de eerste 27 seconden van deze muziek.  
Er wordt telkens een stukje van de melodie gespeeld door een ander instrument. 

Luister naar het fragment en geef aan welk blaasinstrument de noten onder de 
rode haken speelt.   

 

 

a) dwarsfluit b) trompet 

c) hobo d) hoorn(s) 
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44 Van welk nummer staat hieronder de (vrije) Brabantse vertaling? Noem ons de artiest/uitvoerende en 

de titel. 

 
a)  

`K heur d`r stem in de merge. 

Ze ruupt mijn. 

De radio lut me denke oan m`n hous, doar ginder. 

En as `k rij over d`n harde, gift me da het gevuul da `k thuis ha moete zijn. 

Giesteren, giesteren.  

John Denver – Country Roads 

b) 

Nou, leef `k mun eige leven. 

`K he oe uit munne kop. 

`K he al veul te veul tijd verknoeit. 

`K loat oe wijt aachter.  

Feder (ft Lyse) - Goodbye 

c) 

Kik doar die `n homo mi z`n orbelle en z`n make-up. 

Ja vriend, da`s zun eige hoar. 

Die`n kleine homo krig z`n eige vliegmachien. 

Die`n kleine homo is unne rijke stinkerd. 

Dire Straits – Money for Nothing 

d) 

`K ze geborre in un vlam. 

Ons moeder zin da iedereen mun naam zou goan kenne. 

`K ben ut beste wa ge noit het gehad. 

As ge denkt da `k oit op brand, da zal `k noit doen. 

Ik stoa in brand! (4x) 

Pitbull (ft John Ryan) - Fireball 
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45 Wat hebben de volgende artiesten gemeen, behalve dat ze allemaal muziek maakten en niet meer in 
leven zijn? 

 
 

 

 

  

Ze waren allemaal 27 bij overlijden (Club 27) 
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46 

Elke (horror)film heeft zijn eigen herkenbare filmmuziek, ofwel soundtrack of tune. 
Bij welke horrorfilm horen de ‘tunes’ die je hoort op onze website? Zet de namen 
van de films hieronder in de volgorde zoals je deze hoorde in het fragment.  

 

 

a) candyman b) child’s play 

c) Dead Silence d) Friday the 13
th  

e) Halloween f) It 

g) Jaws h) Requiem for a dream 

i) Saw j) The Ring 

 

47 Onderstaand vinden jullie een omschrijving van een aantal videoclips. Geef van iedere videoclip de 
artiest en de titel van deze videoclip. 

 
a) Cowboys , tijd voor hobby's uitoefenen, 100 damn years well spent, the moon. 

Goodbye Pants – Flowers on the moon 

b) Sloppenwijken, uilen, tatoo, trommelende kinderen,  schaars geklede dames op de fiets. 

Enrique Iglesias – El Pardón  en Nicky Jam 

c) Reuzenrad , windmolens , zeeën , voorbij razende auto's.  

Anders Nilsen – Salsa Tequilla 

d) Gabbersaurus , archeoloog , fishbowl, kale mannen.   

Hakkûhbar - Gabbersaurus 
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48 Welke van de onderstaande nummers hoort niet in het rijtje thuis? Leg uit waarom. 

 Eminem - Lose yourself 

 Adele – Skyfall 

 Frozen - Let it go  

 Beyoncé - Say my name 

 

Say my name van Beyoncé won geen oscar  

 

49 a) Voor deze vraag halen we onze accordeon uit de kast. We spelen hierop onderstaande melodie. 
Welk nummer spelen wij? Noem de titel en artiest. 

 
 

 

 

 

Brabant – Guus Meeuwis 

b) In de muziek zijn er vele manieren om dezelfde noten te spelen hieronder zie je de aanduidingen 
voor het spelen van noten. Hoe heten deze aanduidingen en wat is de speelwijze hiervan? 

 Naam Speelwijze 

 

Staccato Kort, los van elkaar gespeeld  

  

Legato gebonden 

 

Portato / tenuto Breed. niet gebonden ‘gearticuleerd legato’ 

 

Marcato Iedere noot benadrukken 
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50 Wat zijn de namen van de onderstaande albums? 

 

 

  

a) The Birds,The Bees & The Monkees b) Diep Water 

  

c) We’re Only in It fort he Money d) Don’t Shoot Me, I’m Only the Piano 

Player 

 

 

e) Meteora 
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51 Zoals jullie wellicht al opgemerkt hadden mist er een categorie in jullie 
Kwisboek.  

Deze categorie kunnen jullie elders in het dorp met de fiets afhalen. 

 

Neem deze pagina van het boek mee als voucher en als kaart om je boek  

op te halen. 

 

Start om 20.00 uur stipt met de fiets bij de fietsenstalling van  

Noorderbaan en start in onderstaande richting. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volg de hiernaast afgebeelde strippentocht om onze afhaallocatie te 
vinden. 

 Let op: alleen straten met straatnaamborden zijn aangegeven op de 
kaart! 

 

 
 Zorg dat je met de fiets komt anders wordt het boek niet overhandigd. 
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52 We beschrijven hieronder een fietsroute door Nistelrode. Tijdens het fietsen komen we een aantal 
fietsknooppunten tegen. Tel de getallen van de fietsknooppunten bij elkaar op. 

We fietsen een rondje door Nistelrode. We starten bij de tennisbaan en fietsen richting het Loo. 
Vervolgens gaan we onder het viaduct door en slaan rechtsaf op de Slabroekseweg tot we bij de T-
splitsing komt. Daar gaan we rechtsaf de Erenakkerstraat op. Vervolg naar de Maashorstweg, sla 
linksaf op Menzel. Vervolg de weg, onder het viaduct door. Ga linksaf de Udense weg op. Rechtsaf 
bij de Brandsestraat, bij de T-splitsing linksaf en meteen rechtsaf, je fietst nu op Achter de Berg. Sla 
rechtsaf op ‘t Maxend en fiets via het Laar de kortste weg weer naar de tennisbaan.  

 
 119 

 

53 Henk en Tom hebben beide een passie voor wielrennen 
en beoefenen deze sport dan ook al tientallen jaren. Op 
zaterdag 1 augustus 2015 en zondag 2 augustus 2015 
hebben zij een lange tocht gefietst van ruim 150 km.  

Ze zijn op zaterdag 1 augustus gestart vanaf ’t 
Tramstation in Nistelrode en hebben ’s avonds 
overnacht in de plaats waar ze deze foto hebben 
gemaakt. 

Aangezien de heren zaterdagavond behoorlijk wat 
biertjes genuttigd hadden, stonden ze zondagmorgen op 
met een lichte kater. Ze besloten daarom, om de route 
een stuk in te korten. Uiteindelijk hebben ze op 
zondagmiddag op hun eindbestemming om 14:28 uur de 
trein terug gepakt naar ’s-Hertogenbosch. Dit kaartje 
koste met de OV chipkaart €18,50 (2

e
 klas, zonder 

korting) per persoon. 

 

 
 

Welke plaats was de eindbestemming van de fietstocht ? 

Goes 
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54 Maandag 18 mei 2015 opende gedeputeerde Yves de Boer en burgemeester Marieke Moorman het 
planeten pad van sterrenwacht Halley. Het planeten pad verbindt de sterrenwacht met het 
bezoekerscentrum van natuurgebied Maashorst, Slabroek. Langs routes van het 
fietsknooppuntennetwerk van de VVV Noordoost-Brabant markeren tien witte zuiltjes de posities van 
de acht planeten.  

Op welk kruispunt kom je planeet Uranus tegen? 

 
 Molendellen, Maxend, Achter de Berg, Vorstenbosscheweg 

 

55 Het is 27 september en koopzondag bij van Tilburg in Nistelrode. Jannie, 43 jaar oud, uit Nijmegen 
wil deze koopzondag natuurlijk niet missen. Gezien de gebruikelijke drukte,  gaat ze met het 
openbaar vervoer.   

Ze loopt van haar huis naar het station Nijmegen. Ze gebruikt een persoonlijke OV-chipkaart om van 
het station Nijmegen naar station Oss te reizen. Ze heeft helaas geen kortingskaart. Op station Oss 
huurt ze een OV-fiets. Ze heeft dit nog nooit gedaan en heeft zich hier, deze ochtend voor vertrek 
goed op voorbereid. Ze fietst via Heesch naar Nistelrode. Ze begint om 12.00 uur bij van Tilburg met 
een kopje koffie. Hierna vindt ze al vrij snel een koopje, een mooie rode jurk voor € 55,-. Dit was wat 
ze zocht. Voordat ze terug naar station Oss fiets, drinkt ze nog een kopje koffie. Om 15.00 uur zet ze 
haar fiets weer terug in de stalling en neemt ze de trein terug naar Nijmegen. 

Welke kosten heeft Jannie tijdens bovenstaand uitstapje gemaakt, er vanuit gaande dat Jannie goed 
op haar centen let? Geef de berekening erbij.  

 
 Retour 9,80 

Fiets 3,15 

Abonnement 10,- 

Jurk 55,- 

Totaal €77,97 
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56 Iedereen heeft wel eens zijn fietsband moeten plakken en dus zijn fietsvelg van dichtbij kunnen 
bekijken.  

Geeft van onderstaande typen fietsvelgen de juiste benaming. 

 
 a)  

 

b) 

 

Westwood U-velg / Endrick 

c) 

 

d) 

 

Tube Doosvelg met hoornranden 

e) 

 

 

 

 Aero 
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57 Michael Rasmussen was de laatste renner in de Tour de France die voor een Nederlandse ploeg 
(Rabobank) in het geel reed. We weten allemaal van zijn doping gebruik, hij heeft hier zelfs een boek 
over geschreven. Een van de manieren waarop Rasmussen doping gebruikte was bloeddoping. 

Onder welke codenaam liet Rasmussen deze bloedzakken opslaan? 

 
 Peter Müller 

 

58 Harry fietst met zijn fiets in het midden 
van de weg op onderstaande bocht af, 
het heeft zojuist geregend en het 
wegdek is glad, hierdoor schuift hij 
onderuit met zijn fiets. 

 

 

Gegevens:  

 Gewicht fiets + Harry = 100 Kg 

 Wrijvingscoëfficiënt  
nat asfalt - fietsband = 1.3 

 

 
 

a) Bereken de minimale snelheid in km/h waarmee Harry de bocht in fietste om onderuit te schuiven.   

32,77 km/h 

b) Bereken vanaf welke hoek (fiets ten opzichte van wegdek) Harry de bocht moet zijn ingereden om 
onderuit te schuiven. 

37,56˚ 
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59 In de editie van 2012 lieten we jullie afleveringen van Buurman & Buurman bekijken om vervolgens 
de screenshots in de juiste volgorde te zetten. Wij verwachten dat deze opdracht daarom nu een stuk 
makkelijker zal zijn aangezien jullie nu precies weten wie deze DVD-collectie in zijn bezit heeft? 

Geef van onderstaande screenshots van Buurman & Buurman de Nederlandse titel en het jaartal 
waarin de aflevering werd gemaakt. 

 

 

 

Titel: Op dieet 

Jaartal: 2003 

 

 

Titel: Autopech 

Jaartal: 1994 

 

 

Titel: Fietsen 

Jaartal: 1992 
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60 In de grote wielerronden van Europa zijn vele beklimmingen die gedaan worden door de renners. 

Welke beklimmingen zie je hieronder? 

 
 

  

a) Stelviopas b) Kronplatz / Plan de Corones 

 

 

c) Alpe d’Huez d) Hautacam 
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 e) l’Angliru / Luz l’Ardiden f) Mont Ventoux 

 

  

 

g) Alto Sotres h) Col de Tourmalet 
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61 Hieronder staan verschillende auto’s die naar een persoon leiden. Wie zoeken wij?  
Geef de voor- en achternaam. 

 

 

a) Plymouth Prowler, Dodge Viper, Dodge Stealth. 

Tom Gale 

b) Hupmobile, Studebaker Avanti. 

Raymond Loewy 

c) Ferrari Daytona, Ferrari Berlinetta Boxer. 

Leonardo Fioravanti 

d) DeLorean DMC-12, Maserati Ghibli, Audi 80 

Giorgetto Giugiaro 

 

62 De hiernaast afgebeelde bus moet worden vastgezet voor 
transport. De bus staat geplaatst onder een hoek groter dan 
10 graden. Geef aan hoe deze bus volgens de EU-richtlijn 
gezekerd moet worden. 

 

 

 

 

Zowel voor-als achter de voorwielen moeten blokken of keggen worden geplaatst. De 

voorwielen moeten verder met sjorringen worden gefixeerd 
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63 Herken de auto’s. Geef het merk en de typeaanduiding. 

 
 

  

a) Ferrari 458 (Italia) b) Audi R8 

  

c) BMW M3 d) Nissan Qashqai 

 

64 Wat zoek ik? Geef de naam. 

 
 

a) 5.807km  en dunlop curve 

Suzaka circuit 

b) 4.574km en parabolika 

Hockenheimring 
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65 Herken de auto’s. Geef het merk en de typeaanduiding. 

 
 

 

a) Austin Martin DB8/DB9/DBS/Vantage 

 

b) Fiat 500 (Nuova 1957) 

 

c) Nissan Leaf 

 

d) Volkawagen T1 of T2 
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66 In Europa gelden algemene hoogte restricties op de maximale hoogte van vrachtwagens en trailers.  

 
 

a) In welk land mogen vrachtwagens en trailers hoger zijn dan door de Europese Commissie 
voorgeschreven is? 

Diverse 

b) Wat is de maximale hoogte van de vrachtwagens en trailers in dat land? 

Passend bij genoemde land 

 

67 Peter heeft een dag een huurauto nodig. Hij berekent vooraf bij wel autoverhuurbedrijf hij het 
voordeligst uit is.  
Een autoverhuurbedrijf berekent de prijs voor een dag autoverhuur met de formule: 

P1 = 54 + 0,68k  

Een tweede bedrijf berekent de huurprijs volgens:  

P2 = 74 + 0,52k 

P1 en P2 is de prijs in euro’s en k is het aantal gereden kilometers. 

 

 

a) Bereken bij welke afstand (in km) de beide bedrijven even duur zijn. 

125 km 

b) Peter weet precies hoeveel km hij moet rijden. Hij betaalt bij het eerste bedrijf 15 euro meer. 
Hoeveel km moet Peter rijden? 

218,75 (km) 
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68 Als vrachtwagenchauffeur kom je op veel snelwegen. Dus voor de echte kilometervreters zou deze 
vraag geen probleem moeten zijn. Op welke snelweg rijden wij? 

 
 

 

a) A59 

 

b) A65 

 
 

 

c) A50 

 

d) A9 
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69 De rijksoverheid maakt het ons er niet makkelijker op de laatste jaren. Zo zijn er de afgelopen jaren 
een aantal regels gewijzigd met betrekking tot het aanhangerrijbewijs.  

Geef van onderstaande situaties aan welk rijbewijzen je minimaal moet halen om onderstaande 
combinaties te mogen rijden.  

 

 

a) Een voertuig met het kenteken RN-SL-83 rijdt met een geremde caravan met kenteken 47-30-WL.  

Rijbewijs B 

b) Een voertuig met kenteken 48-VJG-4 rijdt met een lege aanhanger met kenteken 37-WL-BF 

Rijbewijs BE 

 

70 Afgelopen jaar werd op 14 oktober de snelle maar 
ook vooral zeldzame Audi RS6 DTM gestolen. De 
diefstal werd op een gewelddadige manier gepleegd 
en de auto werd op een later tijdstip uitgebrand terug 
gevonden in een parkeergarage in Amsterdam.  

De politie treedt nog steeds in duister over het feit 
waar de auto tussen het tijdstip van de diefstal en 
het tijdstip van de brand geweest is. 

Stel de auto reed de snelheden zoals in de hiernaast 
afgebeelde tabel. 

Waar zouden de daders dan mogelijk kunnen zijn 
geweest om weer op tijd terug te zijn om de auto in 
de brand te steken? 

Omcirkel het juist antwoord: 

 

 

Tijd Snelheid gemiddeld 

23:00 uur - 00:00 150 km per uur 

00:00 uur - 01:30 250 km per uur 

01:30 uur - 02:00 220 km per uur 

02:00 uur - 02:30 150 km per uur 

02:30 uur - 04:00 200 km per uur 

 

 

A. Parijs 
 

B. Luxemburg 
 

C. Nürburgring 
 

D. Bremen 
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71 
De deelnemers aan de geheime opdracht van 2012 kregen onder andere een 
mashup te horen. Hierin waren 20 artiesten verwerkt en de daarbij behorende 
opdracht luidde om deze alle 20 te kunnen benoemen. Dit lukte destijds 
niemand.  

 
 

 
We laten jullie nu nogmaals deze mashup horen op onze Nisseroise kwis website.  
Dit maal is de vraag: ‘Noem de 3 artiesten uit onderstaande lijst die niet voorkomen in de mashup’. 

 Vanille Ice 

 The Beatles 

 Weezer 

 Madonna 

 Queen 

 The Black Eyed Peas 

 Tommy Sparks 

 The Prodigy 

 Fatboy Slim 

 Eminem 

 Michael Jackson 

 Dance 2 Trance 

 Britney Spears 

 Beck 

 Red Hot Chilli Peppers 

 Panjabi MC 

 Metallica 

 Johnny Cash 

 Lenny Kravitz 

 Amy Winehouse 

 Kid Cudi 

 Bon Jovi 

 Basement Jaxx 

 

Queen 

Michael Jackson 

Johnny Cash 
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72 In 5 jaar Nisseroise Kwis zijn 35 verschillende categorieën voorbij gekomen. Sommige categorieën 
werden zo goed ontvangen dat deze meerdere jaren terug kwamen.  

 

 

a) Welke categorie(en) kwam(en) elk jaar voor? 

geen 

b) Welke categorie(en) kwam(en) in precies 4 kwisjaren voor?  

Achter de v(e)urdeur 

Dees Joar 

Geheime opdracht 

Rondje / Rundje kuieren 

 

73 Dit jaar vieren wij ons 5 jarig jubileum. 

Dat betekent natuurlijk feest! 

Maak met jullie team een feestslinger van 
minimaal 5 vlaggetjes. 

Je wordt hierbij beoordeeld op kwaliteit en 
originaliteit.  

 

 
5 vlaggetjes                                     1 punt 

Teamnummer                                 1 punt 

8 vlaggetjes                                     1 punt 

gekleurde vlaggetjes                      1 punt 

10 vlaggetjes                                  1 punt 

Mooie slinger                              1 punt 

15 vlaggetjes                               1 punt 

stevig                                           1 punt 

creativiteit                             1-2  punt (en) 

 

 

74 Toen we 5 jaar geleden begonnen met het organiseren van de Nisseroise Kwis lieten we ter promotie 
een spandoek maken. Gedurende de afgelopen kwisjaren komen we tot de ontdekking dat de tekst 
op het spandoek niet helemaal klopt.  

Welke fout ontdek jij op ons spandoek?  

 
 1. 120 vragen over 10 categorieën  (110 vragen 11 categorieën)                                       

2. categorieën fout geschreven (e te weinig)                                                                        

3. Elk jaar 28 december (ontbreekt 'op'),               4. u doet toch ook mee? (hoofdletter u) 



 

 

Nisseroise Kwis 2015   Pagina 48 

 

? Nisseroise kwis 

75 Met het maken van kwisvragen hebben we meerdere controlemomenten of de vraag bijvoorbeeld wel 
juist geschreven is en of deze correct is gesteld. Ondanks deze controles komt het voor dat we bij het 
nakijken erachter komen dat een vraag onjuist gesteld is. Deze vraag wordt dan niet meegeteld in de 
uiteindelijke uitslag. Dit gebeurde ook in 2011 bij een vraag die we jullie stelden in de categorie 
'Wablief?'  

Geef aan wat de fout is in deze vraagstelling. 

 
 

 

Eerste cijfer bij antwoord C moet 1 zijn ipv 2 

 

 

76 Weten jullie het nog? 

 
 

a) Bij vraag 52 in het kwisboek van 2014 werd gevraagd naar de slaapirritaties van Nederlanders. 
Wat was het minst irriterend volgens dit onderzoek? 

Scheten laten 

b) Hoeveel dieren stonden er op de cover van het kwisboek van vorig jaar? 

6 

c) Wie presenteerde vorig jaar de Wallie vraag op de uitslag avond? 

Jo-Anne (van Kreij) 

d) Bij vraag 91 in het kwisboek van 2014 moest je een cijfertekening maken, welk dier kwam er 
tevoorschijn? 

Een krokodil 
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? Nisseroise kwis 

77 In 5 jaar Nisseroise Kwis werd er regelmatig een vraag gesteld over ons favoriete kermisonderdeel: De 
Cakewalk. Toen hij dit jaar weer opgebouwd klaar stond, maakten wij een foto die wij vervolgens 
bewerkten.  

Noem de film, waarvan wij de scene die was afgebeeld op de cakewalk, weghaalden.  

 
   

 

Cocktail 

 

78 Op onze Nisseroise Kwis website staan foto’s van de afgelopen jaren. Als je kijkt bij de foto’s van 28 
december 2013 zie je daar drie personen van de (toenmalige) organisatie op de tafels zitten. Wie zijn 
deze drie personen? Benoem voor- en achternaam van links naar rechts.  

 

 
Martijn van Hövell (tot Westerflier) 

Rinus van de Graaf 

Michel de Mol 
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? Nisseroise kwis 

79 Bezoek ons sportpark 
de Schellen voor het 
antwoord op de 
volgende vragen. 

 

 

 

 

a) Op het sportpark staat een enorm bord met de supporters van Prinses Irene van zowel voetbal als 
korfbal. In ons fotobewerking programma haalden wij een naam van het bord weg. Welke naam 
ontbreekt?   

Cor van Schaijk / Cor van Schayk Transportbedrijf 

b) Nu u toch op de Schellen staat, wat kostte een toegangskaartje voor een volwassene in het 
seizoen 2012-2013?  

€ 3,00 

 

 

  



 

 

Nisseroise Kwis 2015   Pagina 51 

 

? Nisseroise kwis 

80 ‘You can’t judge a book by the cover’, zong Bo Diddley. Maar kun je raden welk boek het is op de 
basis van de omslag? Schaamteloos op herhaling, want immers het is maar eenmaal 5 jaar 
Nisseroise Kwis (hierna tellen we gewoon verder naar 6, 7 en 8…). Wij verwijderden van 
onderstaande boekomslagen de titel en auteur. Aan jullie de uitdaging te laten weten naar welke 
boeken wij op zoek zijn.  

Noem van elke omslag de titel en auteur.  En oh.. wat hebben deze boeken eigenlijk gemeen? 

 
 a)  

 

b) 

 

Titel: Wiplala Weer Titel: Het kind van de Gruffalo 

Auteur: Annie M.G. Schmidt Auteur: Julia Donaldson 

c) 

 

d) 

 

Titel: Kameleon Ahoy! Titel: Harry Potter en de geheime kamer 

Auteur: H(otze) de Roos Auteur: J.K. Rowling 

 
 

e) Wat hebben deze boeken met elkaar gemeen? 

 

Het zijn allemaal een deel 2 
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? Aon de poets 

81 Lang niet al het drinkwater in Nederland wordt gebruikt om te drinken, in veel huishoudens wordt een 
gedeelte gebruikt voor de afwasmachine.  

In 1995 was het verbruik per afwasmachine 0,9 liter in 2001 verbruikte de afwasmachines gemiddeld 
over alle Nederlanders ongeveer 2,4 liter water per persoon. In 2010 heerste de aanname dat dit 
waterverbruik bij benadering lineair zou toenemen. Je ziet deze aanname in de grafiek. De verticale 
As is V, het waterverbruik van de afwasmachine in liter per persoon per dag. De horizontale as is het 
verstrijken van de jaren (t) waarbij geldt dat 1995 t=0. De uitwerking van deze aanname uit 2010 zie 
je in de blauwe lijn. De formule voor deze lijn is: V = A*t+B, waarbij t de tijd is in de jaren na 1995. 

 
 

 

a) Bereken A en B en rond af op twee decimalen.    

A = 0,25 

B = 0,90 

 
 
 

In werkelijkheid ontwikkelde het waterverbruik per persoon zich wat anders, dat zie je aan de rode lijn 
in de grafiek. In 2013 daalde het waterverbruik per persoon naar 2 liter. De gegevens over het 
waterverbruik van de afwasmachine komen van het Compendium voor leefomgeving. Wij nemen aan 
dat het waterverbruik voor de afwasmachine in een bepaald jaar wordt berekend door het 
waterverbruik in dat jaar te delen door het aantal dagen van het betreffende jaar en door het totaal 
aantal Nederlanders in dat jaar. Bij deze berekening kun je echter een kanttekening plaatsen. Er 
wordt van uitgegaan dat iedereen een afwasmachine heeft en dat is niet zo. Als we in de berekening 
alleen rekening wordt gehouden met personen die werkelijk een afwasmachine hebben, valt het 
gebruik hoger uit. Dit verbruik noemen we het gecorrigeerde waterverbruik van de afwasmachine (in 
liter per persoon per dag).    

In 2013 beschikte 61% van de 16,8 miljoen Nederlanders over een afwasmachine. 

b) Bereken het gecorrigeerde waterverbruik voor de afwasmachine (in liter per persoon per dag) in 
2013. Geef het antwoord en rond af op twee decimalen 

3,28 liter 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Waterverbruik vaatwasmachine 

Verwacht Werkelijk 
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? Aon de poets 

82 Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar huishoudelijke apparaten. Zo ook naar de verschillen 
tussen stofzuigers. 

Zoek deze merken stofzuigers op en beantwoord de vragen.  

1: Philips FC9197/91 

2: Miele Complete C3 800 W  

3: Bosch BSGL5319 

4: Bosch BGS51262 Relaxx’x 

 
a) Benoem van iedere stofzuiger wat voor energielabel de stofzuiger heeft. 

1. A 2. A 3. A 4. C 

b) Zoek uit hoeveel meter de snoerlengte van iedere stofzuiger is volgens de fabrikant. 

1. 8 2. 7½   3. 15 4. 11 

c) Zoek van iedere stofzuiger uit wat het geluidsniveau is volgens de fabrikant. 

1. 78 db 2. 75 db 3. 75 db 4. 66 db 

d) Zoek uit hoeveel kg iedere stofzuiger is volgens de fabrikant. 

1. 5 kg 2. 5,4 kg 3. 5,3 kg 4. 6,7 kg 

 

83 Ad de Laat zingt: “Li de wes op de bleijk en de keijnder op bed dan wordt er nog lichelijk koffie 
gezet…”. Maar waarom doe je dat eigenlijk? “de wes op de bleijk”? 

 
Om de was frisser en bleker / witter te laten worden 
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? Aon de poets 

84 Op onze website staat een aflevering van Mr. Bean.  
Kijk deze aflevering en beantwoord de vragen. 

 

 
a) Met welk merk tandenpasta poetst Mr Bean zijn tanden? 

Colgate 

b) Welk boek leest hij voor het slapen gaan? 

Astérix 

c) Hoeveel schapen staan er op de bovenste rij van het schilderij volgens Mr Bean? 

27 

d) Nummer 23 wordt opgeroepen in het ziekenhuis. Wat is het nummer wat Mr. Bean in zijn hand 
heeft? 

76 

 

85 We hebben de volgende boodschappen gedaan voor het avondeten om een Knorr Wereldgerecht te 
maken. We zijn echter vergeten om welk pakket het ging en welke variatietip we hebben toegepast 
bij het boodschappen doen. Geef ons de naam van het Wereldgerecht en schrijf de variatietip voluit. 

Boodschappenlijstje: 

250 gram kipfilet 

1 gesneden rode paprika 

1 gesneden gele paprika 

1 gesneden groene paprika 

1 gesnipperde rode ui 

1 fijngesneden rode peper 

1 bosje verse koriander 

1 eetrijpe avocado 

75 gram geraspte kaas 

Olie 

 

 
Mexicaanse Quesadillas (<- spelling moet kloppen!) 

Voeg 1 fijngesneden rode peper en/of eetlepel gehakte verse koriander toe aan de 

avocadodip 
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? Aon de poets 

86 Terwijl je wacht tot je wasmachine klaar is, heb je mooi tijd voor een fijne Zweedse puzzel. 

De letters uit de rode vakjes vormen een woord van 8 letters. Schrijf dat woord in het antwoordvak. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentagon (Apentong) 
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? Aon de poets 

87 Harry en John gaan een avondje kamperen in het bos. Eenmaal in het bos aangekomen willen ze 
een vuurtje gaan stoken.  

Helaas hadden ze zich niet heel goed voorbereid op de kampeertocht en denken niets bij zich te 
hebben om hun kampvuur aan te steken.  

Harry had enkel een leeg pakje kauwgom, een walkman en een schaar bij zich. John had enkel 
koperdraad, een citroen en paracetamol bij zich. 

Toch lukt het een van hen om het vuur aan te maken. 

 
a) Wie lukte het om het vuur aan te maken? 

Harry 

b) Leg uit hoe het vuur aan werd gemaakt. 

 

Batterij uit de walkman halen, aluminiumfolie uit het pakje kauwgom op maat 

knippen en verbinden tussen de + en – van de batterij. Dit geeft een vonk waarmee je 

brandstof kan laten branden. 

 

 

88 Uit onderstaande uitspraak van een Football verslaggever is af te leiden waar deze vandaan komt. 

Geef aan of het een Engelse of Amerikaanse verslaggever betreft en leg ook uit waarom. 

‘We are watching the football game between Los Angeles Galaxy and FC Dallas. The pitch looks 
great and it is going to be hard to say who is going to win.’ 

 
  

Engelse verslaggever 

Het woord football en pitch zal een Amerikaanse verslaggever niet gebruiken 
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? Aon de poets 

89 In Draadstaal van de AVROTROS komen verschillende typetjes van Jeroen van Koningsbrugge en 
Dennis van de Ven aan het woord die op satirische wijze commentaar leveren op de samenleving. 
Een van deze sketches is het koppel Fred en Ria: een traditioneel echtpaar, waarvan voornamelijk 
Fred een duidelijke mening heeft over de actualiteit. Fred’s taalgevoel is echter zeer matig, aangezien 
hij regelmatig spreekwoorden door elkaar haalt. 

Hieronder staat een sketch waarbij ze het over ‘opvoeding’ hebben. Corrigeer onderstaande 
versprekingen door de dikgedrukte woorden te vervangen. Noteer de woorden die ervoor in de plaats 
moeten staan. 

“Je wordt er langzamerhand toch krankjoris (1) van, van al die onderzoeken? Nu is er weer een 
onderzoek dat onderzoekt hoeveel ze weten van opvoeding? Dat is toch geld naar een bodemloze 
put dragen (2)? –Dat is toch hartstikke zinvol juist? Het blijkt bijvoorbeeld dat mannen veel minder 
weten van opvoeding dan vrouwen. – Ja daarom vind jij het een goed onderzoek, omdat zij er 
toevallig goed uitkomen, de vrouwen. Terwijl mannen, die zijn van aubergine jagers (3), die gaan 
niet de opvoeding op zich nemen. Dat zich niet in de aars van het beestje (4). - Dat was aan Fred 
wel te merken, die gaf onze Jan een klap voor zijn harses toen hij nog geen twee was. – Dat was een 
corrigerende tik Ria, dat is heel educatief. – Toen lag ie als een kaalgeslagen boksertje in de hoek 
van zijn box. – Kinderen van twee doen nou eenmaal heel veel fout. – Je moet kinderen niet slaan 
Fred, en al helemaal niet met een asbak. – Ria, dat was omdat er niets anders in de buurt was. En er 
zijn verschillende niveaus van corrigerende tikken. Sommigen mensen zijn wat hardleers, dus dan is 
soms een platte hand genoeg en sommige mensen hebben een knuppel nodig. Dat is gewoon zo. 
Zachte meesters, stinkende winden (5). – Wat is er mis met praten Fred? – Het ligt er een beetje 
aan wie er praat Ria. Dat getetter van jou komt harder aan dan een mokerslag. Het is toch een 
cirkelzaag, laten we wel wezen. Alsof je met een bevroren bever over een schoolbord krast (6).” 

 

1. Krankjorem 

2. Dat is (toch) geld in een bodemloze put storten / water naar de zee brengen 

3. Terwijl mannen, die / dat zijn van origine jagers 

4. Aard van het beestje 

5. Zachte (heel-) meesters maken stinkende wonden 

6. Alsof je met je nagels over een (school-)bord krast 

 

 

 

 



 

 

Nisseroise Kwis 2015   Pagina 58 

 

? Aon de poets 

90 Hieronder zie je twee foto’s van verschillende schoonmaakartikelen. 

Zoek de vier verschillen tussen de twee foto’s. Omcirkel deze in de tweede foto duidelijk met zwarte 
stift. 
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? Op d’n Bouw 

91 Hans is elektricien en bekijkt hoe vanaf het moment van inschakelen de stroomsterkte door een 
lampje verloopt. Om de snelle verandering van de stroom te kunnen vastleggen, maakt Hans gebruik 
van een multimeter. Omdat de multimeter alleen spanning kan meten, schakelt hij de multimeter 
parallel aan een bekende weerstand R die in serie staat met het lampje. 

 

Het lampje hoort te branden op een spanning van 6 volt. De spanningsbron levert een constante 
spanning van 6,0 V. Uit de spanning U over de weerstand van 2,0 ohm berekent de multimeter de 
stroomsterkte I door het lampje. 

Op t = 0 s gaat schakelaar S dicht. 
In de afbeelding is de door de multimeter bepaalde (I,t)-grafiek weergegeven. 

 

 
 

a) Bepaal de weerstandswaarde van het lampje op t = 0,015 s. 

58 Ω 

b) Uit de grafiek blijkt dat direct na het inschakelen de stroomsterkte afneemt. 
Bepaal het vermogen dat het lampje opneemt bij t = 0. 

1,85 W 
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? Op d’n Bouw 

92 Hieronder zie je een aantal spullen uit de gereedschapskoffer van een bouwvakker.  
Schrijf bij iedere foto hoe het gereedschap heet. 

  

a) 

 

 

 

 

 

 

Priem 

b) 

 

 

 

 

 

 

Oliefiltersleutel / Oliefiltertang / Luchtfiltersleutel 

c) 

 

 
 
 
 
 

Adereindhulstang / Kabelschoentang 

d) 

 

 

 

 

 

Mespatroontrekker / Zekeringtrekhandgreep  

e) 

 

 
 
 
 

Perstangkabelschoen 
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? Op d’n Bouw 

93 Wij zijn op zoek naar vijf meetkundigen waarvan de naam in goud staat geschreven op een 
monument.  

 
 

a) Geef de achternamen van deze meetkundigen. 

Poncelet 

Chasles 

Legendre 

Monge 

Lamé 

b) Op welk monument vind je deze namen? 

De Eiffeltoren, Parijs 

 

 



 

 

Nisseroise Kwis 2015   Pagina 62 

 

? Op d’n Bouw 

94 

 

 
 

a) Wat is het adres van dit te koop staande Nisseroise pand? 

Raadhuisplein 1c 

b) Wat was de vroegere functie van dit pand? 

Gemeentehuis / Raadhuis 

 

95 Veel van jullie hebben op de basisschool al eens mogen oefenen maar kunnen jullie het nog?  

Om de vogels in het mooie Nisseroi een dak boven hun hoofd te geven tijdens deze winterse dagen 
hebben we de volgende opdracht voor jullie bedacht: 

Bouw een vogelhuisje en lever deze in met je Kwisboek. 
Zet je teamnummer onder op het kastje. Je wordt beoordeeld op constructie en originaliteit. 

 
 Criteria:  

Zelf gemaakt             2  punten 

Origineel                   3 punten 

Past er een vogel in  2 punten 

 

Bestand tegen winters weer      1 punt 

Geen scherp uitstekende delen 1 punt 

Is het huisje leeg te maken        1 punt 
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? Op d’n Bouw 

96 Een spouwmuur is van binnen naar buiten opgebouwd uit een laag grindbeton van 105 mm dikte, een 
laag minerale wol van 70 mm dikte en een laag gevelklinkers van 105 mm dikte. 
De binnentemperatuur is 30 °C terwijl de buitentemperatuur -5 °C bedraagt. 

 
 

a) Bereken het warmteverlies per m
2
 in 6 uur door deze constructie (geef het antwoord in MJ). 

0,331 MJ 

b) Bereken de grensvlaktemperaturen in °C. 

Luchtlaag- Grindbeton 26,93 °C 

Grindbeton-Minerale wol 25,93 °C 

Minerale wol-Gevelklinkers -2,71 °C 

Gevelklinkers-Luchtlaag -4,72 °C 

 

97 De winkel van Tilburg mode en sport is in de loop der jaren flink uitgebreid en verbouwd. Voorheen 
hebben er diverse andere winkels en cafés gezeten.  

Welke van de onderstaande winkels vestigden zich ooit op de locatie waar nu Van Tilburg zit?  
We gaan uit van de adressen: Laar 4, 8, 10 en 12. 

Kruis de ondernemingen aan die ooit op die plek zaten.  

 X Tonnie van den Hoogen Zuivelwinkel: ‘t Zuivelhuis 

 Van Loon’s Fritures 

X Pedicure en Schoonheidsspecialiste D. van Dijk 

 De Spar van Lambertus Herckenrath 

X Cor van der Heijden Juwelier - Horloger 

X Winkel van Frans Wouters 

 Ben van Dijk 

 De Edah 

X Rijkers boek en kantoorboekhandel 

 Smits plastics BV 

 VEGE Kruidenierszaak 

X Carel Jacobs woonadvies 

 Slijterij de Hoef 

X Ant. van de Ven voor vergaderingen bruiloften en partijen 

 Bakkerij van de Akker.  

x Café De Harmonie 
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? Op d’n Bouw 

98 Hans en Hetty besluiten een stuk achter aan hun huis te bouwen. Hiervoor wordt de achtergevel van 
de onderste etage eruit gesloopt en zal de rest van de gevel ondersteund moeten worden met een 
stalen balk. 

De balk zal op de bestaande draagmuren links en rechts vrij worden opgelegd. 

Hans heeft de constructie berekend en heeft bepaald dat op een overspanning van 5000 mm er zal 
moeten worden gekozen voor een balk van het type IPE300. Hans accepteert hiervoor een maximale 
doorbuiging van de balk van 3 mm in het hart van de balk uitgaande van een gelijkmatig verdeelde 
belasting op de balk. 

Om het krachtenspel inzichtelijk te krijgen maakte Hans eerst een vrije lichaam schets van deze 
constructie. 

 
 

a) Maak een vrije lichaam schets van balk. 

 

b) Hoe zwaar is de gevel die Hans gaat ondersteunen? Geef het antwoord in kilogram. 

3293 kg (marge tussen 3250 – 3350 kg ivm afronden) 

 

99 Het nummer van ‘Pap en pudding’ genaamd ‘Op d’n Bouw’ bevat heel veel verschillende beroepen. 
Welk van onderstaande beroepen komt/komen niet voor in dit nummer? 

 

 
 Psychopater 

 Pedagoog 

 Uroloog 

 Filosoof 

 Timmerman 

 Ecoloog 

 Molenaar 

 Ecoloog 

 Bakker 

 Dokter 

 Zuster 

 Bioloog 

 professor 

 Bieroloog 

 neuroloog 

 Internist 

Timmerman 

Molenaar 

Zuster 

Internist 
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? Op d’n Bouw 

 100 

 

 
 

a) Welk metselverband zoeken we hier? 

(rechtsvallend) klezoren verband 

b) Voor hoeveel procent bestaat metselwerk uit steen? 

80% (marge 75% - 85%) 

c) Welke voegtype zoeken we: een hardheidsgraad van VH35 en de voeg ligt tussen de 2 à 5 mm 
van de buitenkant van de steen af. 

Glad verdiept 

d) Aan welke voeghardheidsklasse moet de voeg met de volgende condities voldoen: 

 Blootgesteld aan: veel water en vorst- en dooiwisselingen 

 Niet blootgesteld aan: externe bronnen met aanmerkelijke hoeveelheden sulfaten of 
agressieve chemicaliën 

 Bevat: naar achter overhellend vlakken 

VH45 
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? Rondje kuieren 

101 Hoe heet het gebouw waarin deze steen gemetseld is? 

 

 
 D’n Burcht 

 

102 Stichting Jeugdbelangen Nistelrode organiseert 
al vele jaren de wandel 3 daagse voor de 
Nisseroise jeugd. Het valt ons op dat veel 
volwassenen het evenement een warm hart 
toedragen en ook in grote getalen meeloopt. 
Liep je mee in editie 2015 dan heb je een 
voordeel bij het beantwoorden van deze vraag: 

 

 
 

a) Tijdens de wandelingen worden kinderen uitgedaagd om foto’s op de route terug te zoeken en in 
volgorde te zetten waarin je de foto’s onderweg tegen kwam.  Hierboven zie je een foto van een 
speeltuin. Op welke wandeldag liep de 5 km route langs deze plek?  

De eerste wandeldag  / maandag / 1 juni 2015 

b) Op welk adres stond de drinkpost tijdens de derde wandeldag? 

Het Runneke 10 

 

103 Hieronder staat een viertal adressen van huizen uit Nistelrode. Maak een foto van het gebouw met 
minimaal één persoon uit jullie team. Voeg deze toe achter deze pagina met op elke foto het adres.  

 
 

a) Raadhuisplein 7  

b) Hoge Akkers 1 

c) Erenakkerstraat 5  

d) Heescheweg 37 
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? Rondje kuieren 

104 

a)  b)  

 
 
 

a) Welke tekst staat er op het afgebeelde monument? 

WE’LL MEET AGAIN 

b) Wat is het adres van dit gebouw? 

Raadhuisplein 1c 

 

105 Sssst… Waar in Nistelrode vinden we dit bordje? 
Noem de dichtstbijzijnde weg. 

 

 
 Hoenderbosscheweg 
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? Rondje kuieren 

106 Vult ‘m ekkes in. 
Schrijf de ontbrekende namen in juiste volgorde van boven naar beneden: 

 
 

 

Hanenberg Materieel BV 

Ketelaars Tuinservice 

R&S Paper Converting BV 

ROS Borneman Paardensport 

 

107 Bij een woonhuis in Nistelrode hangt in de tuin een “prehistorische 
weersteen”.  

Waar is deze weersteen volgens de informatie op het bordje 
gevonden? 

 

 
 Parochie de Nysterlé 
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? Rondje kuieren 

108 We gaan verschillende letters zoeken, wanneer je alle letters gevonden hebt kun je met deze letters 
een woord vormen. 

 
 

De startplaats: 51.705307, 5.564726, kijk vanaf deze plek in zuidelijke richting. Je ziet dan 
zes woorden, neem van het vierde woord de vierde letter. 

I 

Vertrek in westelijke richting en neem de eerste straat in noordelijke richting. Ga vervolgens 
twee drempels over en kijk onder de carport van het derde huis aan de rechterkant na de 
tweede drempel. Neem van het woord dat je daar kunt vinden de zevende letter. 

N 

Vervolg je weg noordwaarts en neem de eerste mogelijkheid in oostelijke richting. Na 20 
meter zie je aan je linkerzijde een groen object, neem van het woord dat daarop te vinden is 
de tweede letter. 

E 

Neem de eerste weg links en daarna de eerste weg rechts. Neem van de naam van de straat 
waar je je nu in bevindt de negende letter volgens het straatnaambord. 

S 

Ga nu als volgt: rechts, rechts, links, links, en parkeer achter in deze straat  indien mogelijk in 
het derde vak van links. Wanneer je nu recht vooruit kijkt, dan kijk je tegen het huis van 
familie ….  ………. , neem de derde letter van de achternaam van deze familie. 

N 

Vervolg je weg in zuidelijke richting, ga vervolgens met de bocht naar rechts en daarna de 
eerste links. Vervolg je weg tot je de straat uit bent. Dan zie je aan de linkerzijde achter 
enkele parkeerplaatsen het laatste bord staan. Op dit bord neem je de laatste letter van het 
tweede woord. 

K 

Nu we alle letters compleet hebt, kun je hier een woord van maken. Welk woord heb je gevonden? 

Kennis 

 

109 Loo 7, Kromstraat 4 en 6 en Blauwesteenweg 16 hebben allemaal een gevelsteen naast de voordeur 
gemetseld. Wie staat / staan er afgebeeld? 

 
 Maria met kind / Maria en Jezus / Madonna met kind / Onze lieve vrouwe voor altijd 

durende bijstgand 
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? Rondje kuieren 

110 Het is dit jaar 10 jaar geleden dat de A50 werd geopend: een belangrijke verkeersverbinding tussen 
Oss en Eindhoven waar Nistelrode dankbaar gebruik van kan maken met onze eigen op- en afrit. Met 
de komst van de A50 door Nistelrode kwamen er ook viaducten bij. Noem de naam van de hieronder 
afgebeelde viaducten zoals deze vermeld staat op het bordje aangeven met een rode cirkel. 

 

 

 

a) Kleinwijk 

b) Loo 

c) Menzel 

d) Vorssel 

 

 

 

 


