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Uitleg
Beste Kwissers,
Voor jullie ligt de zevende editie van een inmiddels ingeburgerde traditie die ons dorp op 28
december bezighoudt.
‘Tradities’, dat is een van de categorieën dit jaar waar jullie je brein over zullen gaan breken.
Naast tradities zal het deze keer ook gaan over feiten en fabels, over verschillende soorten
voedsel en drank, over veiligheid en over showbizz.
Daarnaast gaan we land, zee en lucht verkennen en natuurlijk mogen de populaire
onderwerpen ‘Achter de vurdeur’, ‘Dees joar’ en ‘Rondje Kuieren’ niet ontbreken.
We kregen van verschillende teams vorig jaar te horen dat het leuk zou zijn om wat meer
vragen over ons eigen dorp voorgeschoteld te krijgen, daarom hebben we dit jaar een extra
categorie ‘Tussen Donzel en Menzel’.
De geheime opdracht is natuurlijk nog geheim, maar we nodigen van ieder team één persoon
van harte uit om het geheim te komen ontdekken om 20.00 uur in Basisschool ’t Maxend.
Geheime opdracht:
 Neem de voucher op pagina 3 mee om binnen te komen in de school.
 Kom op tijd; ben je te laat, dan heb je pech: je mag niet meer meedoen.
 De opdracht duurt één uur.
 Stuur uit je team de persoon die het minst wereldvreemd is.
Wij hebben voor jullie een gezellige, lekkere, ontdekkende, actieve, breinbrekende, soms
stressvolle, maar zeker uitdagende kwis georganiseerd.
Ga lekker bij elkaar zitten, lees de onderstaande info goed door en begin dan vol overgave aan
deze zevende editie!
Voordat jullie beginnen aan de kwis, vragen we jullie onderstaande vragen te beantwoorden:
Uit hoeveel personen bestaat jullie team? ………………………………………………
Hoeveel computers en/of tablets gebruiken jullie vanavond? ………………………...
Met hoeveel personen verwachten jullie naar de uitslagavond te komen? .…………
Wij hopen dat jullie net zoveel plezier beleven aan het kwissen, als wij aan het maken van de
kwis. We zien jullie graag op zaterdag 13 januari 2018, tijdens de uitslag-/feestavond in zaal ’t
Tramstation.
Veel plezier en succes gewenst!
Organisatie van de Nisseroise Kwis,
John, Nick, Priscilla, Gwenn, Rens, Niels, Ellen, Maik en Judith.
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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 daarvoor bestemde kaders
van dit vragenboek. Aan niet of slecht leesbare antwoorden worden geen punten
toegekend.
2. De antwoorden mogen niet met rode pen of met potlood worden ingevuld.
3. 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 zaal ‘t Tramstation, tussen
23:00 uur en 23:30 uur.
 Alle bladzijden van het vragenboek op de juiste volgorde (paginanummers van laag
naar hoog)
4. Er zijn 10 categorieën en 1 geheime opdracht:
 Achter de vurdeur
 Dees joar
 Feiten en fabels
 Tussen de soep en de erpel
 Tussen Donzel en Menzel
 Rondje Kuieren
 Tatu tatu
 Showbizz
 Te land, ter zee en in de lucht
 Tradities
5. Voor de geheime opdracht stuurt ieder team 1 persoon naar basisschool ‘t Maxend.
6. De geheime opdracht start precies om 20:00 uur.
7. Per categorie zijn 100 punten te verdienen.
8. Als een vraag verdeeld is in a-b-c-d, dan worden de punten verdeeld over de deelvragen.
Als een vraag verdeeld is in 1-2-3-4, dan moeten alle deelvragen goed zijn om punten
toegekend te krijgen.
9. Extra opdrachten moeten tegelijk met het Kwisboek worden ingeleverd op de plaats die
bij de vraag wordt aangegeven. Let goed op de aanwijzingen bij de vragen.
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 13 januari 2018 in zaal ‘t Tramstation.
12. Om mee te dingen naar de prijzen, moet tenminste één persoon van het team aanwezig
zijn op de feestavond om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Is er op het moment van
uitreiken niemand aanwezig, vervalt de prijs en blijft slechts de naam van het team
vernoemd op de ranglijst.
Met het meedoen aan de Nisseroise Kwis ga je akkoord met het reglement.
Je vindt het reglement op onze website, 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 onze website www.nisseroisekwis.nl.
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Achter de vurdeur
Deze ondertekening is iets wat Nistelrode
aangaat. Wij hebben een aantal vragen
naar aanleiding van de overeenkomst die
op deze foto wordt gesloten.
a. Tussen welke 2 partijen is deze
overeenkomst gesloten en wie zijn
de personen op de foto?
b. Wat voor overeenkomst wordt er
hier gesloten?

a. Gemeente Bernheze en E-Fiber, Rien Wijdeven en Eric Vos
b. Contract voor de aanleg van glasvezel in de gemeente

Bernheze

In welke straat in Nistelrode
stortte dit vliegtuig neer?

‘t Kantje

Naar welke Nisseroise mensen
zijn wij hier op zoek?
a. Ruud van Rooij
b. Rian van Schijndel
c. Henk Pennings
d. Stijn van de
Bovenkamp
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Achter de vurdeur
a. Wie staat er op deze foto?
b. Hoeveel eieren konden er in een kist?
a. Servaas Rijkers
b. 5 horren van 100, dus 500

a.
b.

Wat is deze afbeelding?
Waar is deze van afgeleid?
a. Gemeentewapen van Nistelrode

(dus niet H. Lambertus)

b. Dit wapen is afgeleid van het schependomszegel

Benoem de beschrijving en datering van de onderstaande foto’s over Nistelrode?
(bijvoorbeeld: dierenwinkel, 01-02-1980)

a. Videotheek

(H. van Broeksteeg), 22-11-1984

b. Braderie, 12-06-1984
c. Stoomzuivelfabriek, 11-06-1951
d. Veteranencross, 25-02-1985
e. Avondvierdaagse, 07-08-1976
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Achter de vurdeur
Uit welke films of series zijn deze voordeuren? Noem
de titel van de film of serie.
a. Lord of the Rings / The Hobbit
b. The holiday
c. Harry Potter
d. Flodder
e. Sneeuwwitje en ze zeven dwergen
Door de lage hypotheekrente trekt de huizenmarkt in 2017 enorm aan. Ook in Nistelrode zijn er in de
afgelopen tijd veel verschillende huizen verkocht. Vul tussen de haakjes op de stippellijn de gegevens
in die we zoeken, noem beide voornamen en achternamen indien het om twee mensen gaat.

Rob en Annemarie van der Lee zijn van Baansteen huisnummer [a 44] naar Baansteen
huisnummer [b 29] verhuisd. Blauwesteenweg 2 is gekocht door: [c Twan van der Lee en Marian
van der Linden]. Door wie is dit huis verkocht? [d Geert en Eke van Dijk]. Door wie is het huis
van fam. Bevers op de Willem Alexanderstraat gekocht? [e Stef en Henriët van Venrooij]. Wie
hebben het huis op Vendelweg 20 gekocht? [f René van de Boogaart en Lisanne van der
Heijden]. Op Donzel 4 is een nieuw huis gebouwd waarbij ook een bedrijf gevestigd zit. Hoe heet
de eigenaresse van dit bedrijf? [g Iris Koekkoek]. Noem de straat en het huisnummer van het huis
dat Daan Kling en Renate Bevers gekocht hebben. [h Willem Alexanderstraat 18]. Welk huis
(noem straatnaam en huisnummer) hebben Pleun van Venrooij en Remco Spierings gekocht? [i
Vlasstraat 7]. Wie heeft het huis gekocht dat Marleen van Boxtel huurde op Weijen? [j Ben van
Kessel].
Wat zijn de namen van deze Nisseroise motorcrossers?
a. Ben van Dijk
b. Frans Merks
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Achter de vurdeur
Hieronder staan een aantal foto’s van brievenbussen in Nistelrode. Geef per foto aan waar de
brievenbus staat en wie er in het huis woont, noem de straatnaam, het huisnummer en de
achternaam.

a. Het Erp 7 - Familie C. van Griensven
b. Vendelweg 9 – Familie Exters / Vendelweg 11 – Familie Bevers
c. Weijen 23a – Familie Roelofs
d. Kromstraat 17 – Familie Koenen
e. Oude Torenweg 13 – Familie Reefman-Bogman
f. Vlasstraat 2 – Familie Smits
g. Loo 7 – Familie Loeffen
h. De Geerden 7 – Familie Vd. Rakt
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Dees joar
Op 15 maart 2017 was het zo ver, er mocht weer gestemd worden. Maar liefst 81,9% van de
kiesgerechtigden bracht zijn of haar voorkeursstem uit op een politieke partij. In de gemeente
Bernheze lag dit opkomstpercentage zelfs nog wat hoger, namelijk op 82,1%. Ook dit jaar kwam
de partij van Mark Rutte weer als grootste partij uit de bus.
Naast Mark Rutte heeft Nederland door de jaren heen, heel wat verschillende minister-presidenten
gehad. Het waren tot nu toe iedere keer mannen die Nederland geleid hebben. Toch stellen ook
veel vrouwen zich verkiesbaar tijdens de Tweede
Kamerverkiezingen.
Wie zijn deze dames, die zich actief in zetten voor de politiek
en bij welke partij zijn zij actief?
a. PVV – Fleur Agema
b. SP – Renske Leijten
c. VVD - Jeanine Hennis-Plasschaert
d. CDA – Mona Keijzer
e. D66 – Stientje van Veldhoven
Op 12 april 2017 onthaalden wij twee bijzondere gasten in Nederland.
a. Wat zijn de namen van de twee nieuwe inwoners?
b. Wat maakt dit onthaal zo bijzonder?
a. Xing Ya & Wu Wen
b. Alle antwoorden over panda’s zijn goed.
Voicemailvraag. Bel met nummer 06-27563648, beluister de vraag en schrijf het antwoord op de
vraag hieronder.

€ 5.026.144,Dit jaar fietste iemand uit Nistelrode een tocht van 2600km. Deze Nisseroise deed dat natuurlijk
voor een goed doel. Hij fietste deze kilometers niet alleen.
Wie was dit en met wie fietste hij deze tocht? Geef voor- en achternamen.
Wim Raaijmakers
-

Zijn Echtgenote, Jo Raaijmakers

-

2 collega’s, Frank van Brakel, Hettie van de Koolwijk

-

Zijn zwager, René Klomp,

-

Marianne Klomp
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Dees joar
a. Welke bijzondere gebeurtenis die dees joar in ons
dorp heeft plaatsgevonden, past er bij
onderstaande omschrijving:
Oefenen met band, tips en trucs, een akoestisch
en elektrisch instrument, handtekening.
b. Waar in Nisseroi heeft dit plaats gevonden?

a. Masterclass drummen

van Cesar Zuiderwijk
b. Nesterle (gebouw)

In o.a. het Brabants Dagblad kom je de strip genaamd ‘De Rechter’ tegen.

a. In welke editie van het Brabants Dagblad (datum) stond de bovenstaande strip?
b. Op welk nieuwsfeit is deze strip gebaseerd?
A. Editie vrijdag 30 juni 2017
B. De FIOD heeft op 28 juni 2017 een inval heeft gedaan op verschillende locaties. De
reden hiervoor was een aangifte over fraude met de biermerken Heineken en Amstel.
De verdenking is dat er goedkoper bier uit het buitenland is verkocht dan Heineken- en
Amstelbier. Dat zou zijn gebeurd door biervaten te voorzien van de merknaam en het
beeldmerk van Heineken en Amstel.

Welke, dit jaar voor het eerst georganiseerde wedstrijd, duurde drie dagen en draaide om de
teamprestatie?

The Hammer series / 72 hours The Hague filmcontest
Wie zijn onderstaande personen die dees joar zijn
overleden en hoe oud zijn zij geworden?
a. Robert Taylor, 85 jaar.
b. Cor van der Hoeven, 95 jaar.
c. John Wijdenbosch, 44 jaar.
d. Miep Diekmann, 92 jaar.
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Dees joar
a. Sinds welke datum zijn de pinautomaten in Nistelrode ’s nachts weer geopend?
b. Wat was de reden van de nachtsluiting?
a. 6 december 2017

b. Vanwege het groot aantal plofkraken de laatste tijd worden de

automaten ’s nachts gesloten, om zo de veiligheid van omwonenden
te kunnen waarborgen.
Waarvoor staan deze mensen
in de rij?

Opening nieuwe
attractie

Symbolica in de
Efteling.
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Feiten en fabels
‘Ze leefden nog lang en gelukkig’, dit einde kennen we allemaal uit de zoetsappige sprookjes.
Maar de originele sprookjes waarop de ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ van Walt Disney zijn
gebaseerd, zijn in werkelijkheid een stuk minder happy.
Vul in de hokjes met de letter het bijpassende cijfer in. De letters zijn de ‘Walt Disney eindes’ en de
cijfers vertellen de eindes waarop de sprookjes zijn gebaseerd.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Heks gaat dood doordat ze van een rots valt.
Prins redt de prinses door haar een kus te geven.
…. is woedend en rent voorgoed weg.
Man wordt verliefd op een meisje en redt haar.
Hij verandert in een ‘echte jongen’.
Samen vermoorden ze de zeeheks.

1.
2.
3.
4.

Haar benen doen voor altijd pijn, waardoor de prins met een ander trouwt.
Ze wordt wakker door de geboorte van haar tweeling.
Scheurt zichzelf in tweeën.
De straf is dat ze moet dansen in gloeiend hete ijzeren schoenen, totdat ze flauwvalt en
doodgaat.
5. Wordt opgehangen aan een boom door een kat en vos.
6. Geeft haar aan en kijkt toe hoe ze wordt opgehangen.
a. 4

b.2

c.3

d.6

e. 5

f. 1

Noem van alle onderstaande personages de voor- en achternaam.
Begin met de achterste rij van links naar rechts, daarna de voorste rij van links naar rechts.
(Voor elk fout antwoord gaat er één punt af.)
7. Ed Bever
8. Gerrit de Postduif
9. Martha Hamster
10. Momfer de Mol
11. Jacob de Uil
12. Myra Hamster
1. Doortje Spreeuw /
Isadora Paradijsvogel
2. Bor de Wolf

4. Kato Ooievaar

13. Truus de Mier

5. Lowieke de Vos

14. Zoef de Haas

6. Stoffel de Schildpad

3. Willem Bever
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Feiten en fabels
Vroeger werd er veel minder onderscheid gemaakt tussen feiten en fabels.
Welke Hollandse legendes, mythes of sagen horen bij onderstaande verhalen.
a.
Een versie van de sage wil dat […] erop stond om op paasmorgen, ondanks de slechte
weersomstandigheden, de haven te verlaten op weg naar Oost-Indië. Het was immers een
machtsstrijd om zo snel mogelijk naar Batavia te varen en […] had geen tijd te verliezen. Weer of
geen weer, Pasen of geen paasfeest. Na een lange reis bereikte het schip de zuidwestelijkste punt
van Afrika, Kaap de Goede Hoop. […] probeerde de landpunt te passeren, waarop de bemanning
protesteerde. Ze smeekten hem om terug te keren naar de Tafelbaai. […] weigerde en werd zo
kwaad, dat hij de stuurman overboord gooide en riep: "God of de duivel... de Kaap vaar ik om, al
moet ik varen tot het laatste oordeel.' Voor straf raakte het schip in de macht van de duivel. De
kapitein moet eeuwig blijven rondvaren op zee. De dode bemanning verricht zwijgend haar taken.
Soms stuurt de […] een sloep naar passerende ongelukkigen, met de vraag of ze een stapel brieven
willen meenemen naar familieleden, die al eeuwen geleden overleden blijken te zijn. Volgens
overleveringen van mensen die […] gezien zouden hebben vaart het schip met bloedrode zeilen
tegen de wind in boven het water.
b.
[…] werden ook wel als de geesten van heksen gezien. Behalve in hunebedden zouden de […] in
kleine heuveltjes en terpen hebben gewoond. […]hadden daar de in- en uitgang naar hun holen. 's
Nachts kwamen […] langzaam zwevend tevoorschijn. In Overijsselse sagen verschijnen […] als
witte nevels op heide en moerasgronden. […] verleiden mensen ze te volgen, met als resultaat dat
deze mensen voor altijd verdwijnen. Dit kan een (door de eeuwen heen) verzachte versie zijn van
het thema van […] als aankondigers van de dood.
c.
[..] is een van de heiligen waarvan wordt aangenomen dat hij nooit heeft geleefd. De eerste
vermeldingen over […] zijn honderden jaren na zijn veronderstelde marteldood opgetekend. Het is
ook niet duidelijk waar deze […] geleefd zou hebben, men plaatst hem aan de Afrikaanse kust maar
ook in Klein-Azië. Voor de ridderschap was de historiciteit van […] onbelangrijk, het ging hun om
een patroonheilige die krijgshaftig en moedig was en op een voor de krijgslieden aansprekende
wijze, dus met het zwaard of de lans en niet met een gebed zoals bijvoorbeeld Romanus van
Rouen, het kwaad overwon. De meeste heiligen waren vredelievend of contemplatief. In […] vallen
de mythen rond […] ridders samen met de christelijke heiligenverering.
d.
Ondanks haar enorme rijkdom was […] niet tevreden, […] wilde het kostbaarste bezit dat er te
vinden was en stuurde een schipper eropuit om dat te halen. Deze kwam na lang zoeken thuis met
een lading graan uit Danzig, dat hem waardevoller dan goud leek. […] zag het niet als het
waardevolste dat er bestond. Woedend vroeg […]: "Aan welke zijde heb je het graan ontvangen?",
"Aan stuurboordzijde.", "Gooi het dan aan bakboordzijde in zee!" Een voorbijganger die dat hoorde
zei […] dat niet te doen; zou […] ooit zelf in de bedelstand vervallen, dan zou […] het graan wel
goud toeschijnen. Hierop haalde […] de gouden ring van haar vinger en gooide hem met een grote
boog in zee. […] voegde hieraan toe, "Net zomin dat ik deze gouden ring ooit nog terug zal zien, zal
ik in de bedelstand vervallen." Op een dag kwam een van haar dienaren naar […] toe met een
gevangen vis, met in de maag van die vis haar eigen gouden ring. Vanaf dat moment keerde haar
lot. Ten slotte eindigde zij in grote armoede.
a. De Vliegende Hollander / Willem van
der Decken

b. Witte Wieven

Joris can Capadocië

d. Het Vrouwtje van Stavoren

c. Joris en de Draak / Sint Joris /
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Feiten en fabels
Welke getallen staan hieronder weergeven?

A. 2066

B. 3265

De Griekse mythologie vormde de basis van het geloven en denken van de oude Grieken. Ons is de
Griekse mythologie bekend door literaire bronnen, zoals de werken van Homerus en door
archeologische vondsten, zoals beschilderde vazen. De mythologie van het oude Griekenland heeft
figuren voortgebracht die al eeuwenlang worden beschouwd als ethische gedragsvoorbeelden. De
mythologie gaf verklaringen voor het onverklaarbare, voor het ontstaan van de wereld, de
hemellichamen, de mensen, de goden en de natuurverschijnselen. Een mythe vertelt over de daden
van goden en halfgoden. De oude Grieken geloofden dat er veel verschillende goden en andere
mythische wezens bestonden. Wat voor ons nu mythologie is, was voor de oude Grieken religie.
Het Romeins model dacht op een andere manier over de goden dan de Grieken.
De oorspronkelijke godsdienst van de vroege Romeinen werd later gewijzigd door de toevoeging
van talloze, zelfs conflicterende, geloven in latere tijden. Zo kregen veel overgenomen Griekse
goden een Romeinse naam. Het weinige dat van de vroegere Romeinse mythologie bekend is werd
later opgeschreven, door schrijvers die de oude tradities wilden behouden. Andere klassieke
schrijvers werden sterk door de Hellenistische modellen beïnvloed. In hun werken vulden zij gaten in
kennis op met elementen uit het Griekse godsgeloof.
a. Hieronder staan een aantal Romeinse goden, wat is hun Griekse naam?
b. De goden hebben allemaal hun eigen specialiteit/taak, schrijf deze achter de naam.
a.

b.

Ceres

Demeter

Godin van het graan en landbouw, oogst

Diana

Artemis

Godin van de jacht, maan en kuisheid/maagdelijkheid,

Hera

Godin van het huwelijk, koningin van de goden,

Jupiter

Zeus

Oppergod, koning van de goden, donder en bliksem

Mars

Ares

God van de oorlog

Mercurius

Hermes

God van de handel, commercie, dieven en spelletjes

Juno

geboorte.

zuivere licht, Heerseres van de Hemelen

en boodschapper der goden, god van de snelheid
Minerva

Neptunus
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Athena

Godin van de wijsheid, oorlog, moed, kracht,

Poseidon

God van de zee, rivieren, overstromingen,

beschaving en inspiratie

aandbevingen en paarden
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Feiten en fabels
Geef van onderstaande feiten of fabels aan of ze waar of niet waar zijn? Streep het verkeerde
antwoord door.
1.
Via je hoofd verlies je de meeste warmte.
/ Niet waar
2.
We gebruiken slechts 10 procent van onze hersens.
/ Niet waar
3.
De eerste “computerbug” was een echte mot.
Waar /
4.
Haren en nagels groeien verder na overlijden van een mens.
/ Niet waar
5.
Er bestaat koffie gemaakt van kattenpoep.
Waar /
Geef de titel van onderstaande verhalen en de daarbij behorende verhaalvorm.
Verhaal a
Het verhaal gaat dat er op het landgoed Kernhem een oude, heilige plaats is, nog uit de tijd van de
Kelten: een krachtige plaats waar rituelen en inwijdingen uitgevoerd werden. In de omgeving liggen
grafheuvels uit de Bronstijd, 1500 voor Christus. De Germanen aanbaden de zonnegod Kere; in het
wit geklede priesters brachten offers op een altaar. De altaarsteen is er nog altijd. Men kent die als
de 'Bloedsteen'. Wanneer je hier 's nachts met volle maan een speld insteekt, sijpelt er bloed uit de
steen. Bloed van de offers die gebracht werden. De Bloedsteen lag eerder op een grafheuvel. Daar
is in 1735 een doolhof op aangelegd.
Er zijn mensen die, in onze tijd, op het landgoed getuige zijn geweest van een schim. Een witte
vrouw. Een jonge, bittere vrouw, doorzichtig. Zij is de beeldschone dochter van de 7de kasteelheer
van Kernhem. Toen ze nog een mens van vlees en bloed was, werd ze verliefd op een jonge, koene
ridder. Ze was zo stapelverliefd, ze wilde voor altijd bij hem zijn. Maar de jonge ridder was een
flierefluiter, iemand die zich nog lang niet zou willen binden, hoe mooi zijn aanbidster ook was en al
was zij de erfgename van het kasteel. Op een dag steeg de jonge ridder met een frivole zwaai in het
zadel van zijn paard. "Ik moet er vandoor, mijn lief," sprak hij tegen de jonkvrouw, "je wacht wel op
me, nietwaar? Als ik terugkom gaan we trouwen! Nu, tot ziens!" En weg was hij.
De jonkvrouw ging op hem wachten. Iedere dag dwaalde ze door de lanen van het landgoed,
luisterend naar ieder hoefgeluid en gehinnik, dan bonsde haar hart. Maar wie er ook kwam
aangereden, gegaloppeerd of kreupel aangesjokt, niet haar jonge geliefde...
Ze wachtte haar leven lang. En toen ze overleden was, vond haar ziel geen rust in haar graf. En de
mensen zagen haar, in mistbanken, tussen kleine heuvels, in het bos. Een witte vrouw.
Het kasteel Kernhem is zo genoemd sinds de Spanjaarden in 1624 brandschattend het dorp Ede en
het kasteel veroverden. Ze hingen de mensen in bomen op en vraten en zopen de voorraadkelders
leeg. Toen de Spanjaarden laveloos in de nacht lagen, schrokken ze op van getrompetter. "De
troepen van Prins Maurits!" riepen ze geschrokken tegen elkaar, want ze herkenden in die klanken
het Wilhelmus. En ze wisten: de soldaten van Maurits zijn wreed en onverschrokken. Ze namen de
benen. Ze vluchtten naar de Ginkelse heide, waar de meesten doodvroren in de vriesnacht. En
namen de soldaten van Maurits Kernhem toen in? Welnee, ze waren er niet eens! Een jager uit het
nabijgelegen Bennekom was die nacht toevallig in het bos. Hij dacht, kom, ik speel me eens een
deuntje... En voor hij het zich goed en wel bewust was, blies hij op zijn hoorn het Wilhelmus.
Vanaf die dag noemden de streekbewoners het kasteel 'Keerum'. Dat is dialect voor 'keer om': de
plaats waar de moordende Spanjaarden plotseling omkeerden. Later is dat verbasterd in 'Kernhem'.
Verhaal b
Er leefde eens een mooie jongen. Hij heette Narcissus. Zijn vader was een riviergod, Kefisus, en zijn
moeder was een nimf, Leriope. Narcissus was beeldschoon. Hij had dikke gouden krullen tot aan
zijn schouders, en als hij met zijn hoofd schudde, dansten de krullen. En hij was bruin, zongebruind,
en mooi gespierd. Hij liep altijd buiten, was altijd aan het rennen, altijd op blote voeten. Hij had ogen
als sterren en mooie wenkbrauwen, roze wangen en een fijne neus. En zijn lippen waren als jonge
kersen.
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Maar Narcissus was heel erg bang voor mensen, hij was mensenschuw; hij vertrouwde niemand. Hij
was het liefst alleen, alleen in het bos, in de natuur. Klimmen op de rotsen, rennen door de varens.
Met de bomen en met de vlinders en de vogels en de dieren in het bos en de insecten. Dat was zijn
gezelschap. Mensen die waren niet te vertrouwen. Mensen hoefde hij niet. En daarom dachten de
nimfen, dat hij arrogant was, hooghartig, omdat hij nooit echt met ze wilde praten, en altijd vluchtte.
Hij was het niet, hij was niet echt arrogant. Eén van de nimfen was smoorverliefd op Narcissus. Ze
verlangde naar hem en ze smachtte en ze wachtte op hem, en ze probeerde bij hem te komen,
maar het lukte haar nooit. Ze kon hem niet eens goed aankijken. Ze smachtte, ze verlangde en ze
wachtte en ze wachtte... Maar het werkte niet. Ze werd dunner en dunner; ze kon niet meer eten, ze
kon niet meer slapen. Ze werd doorschijnend. En op het laatst verdween ze helemaal: alleen haar
stem bleef nog over. "Echo... echo..."
De nimfen vonden dat verschrikkelijk. Zo'n arrogantie, zo'n jongen! Eén van hun zusjes was
helemaal weggekwijnd. "Helemaal weg? Dat kan niet! Dat moet gestraft worden! Zoiets kan niet!"
En ze gingen naar Aphrodite, de mooiste van alle godinnen: de godin van de liefde. En zij vroegen
om straf voor Narcissus. Aphrodite was de nimfen goedgezind en ze zorgde ervoor dat hij als straf
verliefd wordt op zijn eigen spiegelbeeld.
En op een dag, toen hij weer in het bos rende en op de rotsen klom en door de varens waadde, en
op het mos lag, toen kreeg hij dorst en hij ging naar de bron om water te drinken. Hij ging knielen in
het gras, en hij wilde water opscheppen. En toen... Wat ziet 'ie daar? Wat een beeldschone jongen!
Ah! Die krulletjes, die gouden krulletjes, die ogen als... als... als sterren stralend, die mooie
wenkbrauwen, die roze wangen, die fijne neus, die lippen; het zijn net jonge kersen! Oh, en die fijne
kin, die mooi gevormde kin! Hij is goud en goudbruin en zo mooi en sierlijk en zo gespierd!
Narcissus keek en keek en hij kon er geen genoeg van krijgen. En zijn hart begon te bonzen tot in
zijn keel. En hij kreeg het warm, en hij kreeg het heet, en hij kreeg rillingen. Dan had 'ie het koud,
dan weer heet. Narcissus was verliefd. En zo bleef 'ie daar staren en kijken en voelen. Zoiets heeft
'ie nog nooit in zijn leven gevoeld. En zo bleef 'ie daar heel de dag. Toen - het begon bijna te
schemeren - dacht 'ie: ik zal die prachtige jongen een kus geven. En hij boog voorover en hij wilde
zijn lippen drukken op het water... En hij verloor zijn evenwicht! En plons! Hij viel in het water en
verdronk!
De nimfen hoorden wat er gebeurde en ze schrokken.
"Maar dat, dat bedoelden we niet! Dat gaat ons te ver! Dat hoefde niet! Wij wilden een straf, maar hij
is nu dood. Zo een jongen; hij was zo jong en zo mooi en... Dat wilden wij niet. Dat gaat ons veel te
ver! Wat kunnen we doen?"
Er was niks meer aan te doen. Toen voelden de nimfen zich verplicht tot een plechtige begrafenis.
En ze gingen naar de bron. En ze zochten naar het dode lichaam van Narcissus. Ze zochten overal,
maar ze konden het niet vinden. Het enige dat ze vonden in het gras bij de bron was een prachtige
gele bloem met een lange sierlijke steel: een zonnegele bloem met een hartje - de narcis.
Verhaal c
Midden op de Veluwe - in het bos tussen Putten, Garderen en Drie - ligt het Solse gat, een grote kuil
tussen de heuvels.Daar stond eens een machtig klooster met veel torens.
Maar het was een boos klooster; de overste en alle monniken hadden hun ziel aan de duivel
verkocht. Ze leidden een leven van overdaad en weelde. Midden in de nacht werd de zwarte mis
gelezen waar alle heksen en spoken uit de omgeving aan deelnamen. Men dronk wijn uit emmers
en de hele nacht werden er overvloedige maaltijden opgediend. De duivel zorgde ervoor dat de
voorraad nooit opraakte en hij mengde zelf de wijn. Er werd gedanst, gezongen en gevloekt tot in de
vroege morgen. Velen hadden 's nachts binnen het klooster vreemde en angstaanjagende geluiden
gehoord en iedereen wist dat de hele nacht de vensters van alle zalen hel verlicht waren.
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Dat heeft geduurd, tot in een stormachtige kerstnacht, nu al eeuwen geleden. De dorpelingen bleven
tijdens die storm angstig in hun huizen en hoorden midden in de nacht plotseling één hevige
donderslag. De volgende ochtend kwam een jongetje het dorp binnenrennen en vertelde dat het
klooster in het bos geheel was verdwenen en er op die plaats een ijzingwekkend diepe kuil ontstaan
was. De bomen er omheen lagen ontworteld ter aarde. Alle bewoners wilden het wonder zien. Men
vond nog een met klinkertjes geplaveid straatje en de brede, statige laan; dat was alles wat van het
klooster restte. De aarde had zich geopend en zich weer gesloten.
Sinds die tijd komt er om middernacht uit de diepte van het Solse gat een vreemd geluid. De klokken
van het verzonken klooster beginnen onregelmatig en schor te luiden, alsof ze allen gebarsten zijn;
eerst zacht, maar steeds harder en angstiger. Dan komen uit het duister van de brede laan de
geesten van de monniken. Al klagend wandelen ze in een lange sombere rij: langzaam en gebogen
gaan ze rondom het gat, waaruit een blauwe gloed opstijgt. Dan zweven ze allen rusteloos uiteen,
om opnieuw uit de schaduw van de laan in een lange rij langzaam naar voren te treden. Dit gaat
door tot aan het daglicht, dan vluchten ze plotseling jammerend weg in het diepste duister van de
sombere kuil.
Zodra de zon schijnt, is het alsof er niets is voorgevallen. Alles is er rustig en men zou er haast aan
twijfelen, dat even tevoren de schimmen verdwenen zijn in het water midden in de kuil van het Solse
gat.
Verhaal d
Er was eens een oude geit die zeven jonge geitjes had en zij had ze lief zoals een moeder haar
kinderen liefheeft. Op een dag wilde zij het bos ingaan om voedsel te halen: zij riep ze alle zeven bij
elkaar en zei:
"Lieve kinderen, ik ga naar het bos, wees op je hoede voor de wolf; als hij binnen komt, dan eet hij
jullie allen met huid en haar op. De booswicht vermomt zich vaak, maar aan zijn rauwe stem en zijn
zwarte poten kunnen jullie hem meteen herkennen."
De geitjes zeiden: "Lieve moeder, wij zullen goed oppassen, u kunt rustig weggaan."
Toen mekkerde de oude geit en ging met een gerust hart op pad. Het duurde niet lang of er klopte
iemand aan de voordeur die riep: "Doe open, lieve kinderen, ik ben het, moeder, ik heb voor jullie
allemaal iets meegebracht." Maar de geitjes hoorden aan de rauwe stem dat het de wolf was. "Wij
doen niet open," riepen zij, "jij bent onze moeder niet, die heeft een zachte liefelijke stem, maar jouw
stem is rauw; jij bent de wolf!" Daarop ging de wolf naar een marskramer en kocht een groot stuk
krijt; dat at hij op en daardoor werd zijn stem zacht. Toen kwam hij terug, klopte aan de voordeur en
riep: "Doe open, lieve kinderen, ik ben het, moeder, ik heb voor jullie allemaal iets meegebracht."
Maar de wolf had zijn zwarte poot op de vensterbank gelegd; dat zagen de kinderen en zij riepen:
"Wij doen niet open, onze moeder heeft geen zwarte poot zoals jij; jij bent de wolf." Toen liep de wolf
naar een bakker en zei: "Ik heb mijn poot gestoten, smeer er eens wat deeg op." En toen de bakker
zijn poot met deeg had bestreken liep hij naar de molenaar en zei: "Strooi wat wit meel op mijn
poot." De molenaar dacht: De wolf wil iemand bedriegen, en hij weigerde, maar de wolf zei: "Als je
het niet doet, dan verslind ik je." Daarop werd de molenaar bang en maakte de poot wit. Ja, zo zijn
de mensen.
Nu stapte de booswicht voor de derde maal op de voordeur af, klopte aan en zei: "Doe open,
kinders, jullie lief moedertje is thuisgekomen en heeft voor jullie allemaal iets meegebracht uit het
bos." De geitjes riepen: "Laat ons eerst je poot zien zodat wij zeker weten dat jij ons lief moedertje
bent." Daarop legde hij zijn poot op de vensterbank en toen zij zagen dat die wit was, geloofden zij
dat alles wat hij zei waar was en deden de deur open.
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Maar wie kwam daarbinnen: de wolf! Zij schrokken en wilden zich verstoppen. Het ene geitje sprong
onder de tafel, het tweede in het bed, het derde in de kachel, het vierde de keuken in, het vijfde in
de kast, het zesde onder de waskom en het zevende in de kast van de hangklok. Maar de wolf vond
ze allemaal en slokte zonder complimenten het ene na het andere door zijn keelgat. Alleen het
jongste, dat in de kast van de klok zat, dat vond hij niet. Toen de wolf zijn honger had gestild,
maakte hij dat hij weg kwam, ging buiten in de groene wei onder een boom liggen en viel in
slaap…..
Verhaal e
De haas moest altijd lachen wanneer hij de schildpad zag lopen, want het ging zo langzaam. "Ik
begrijp niet waarom jij nooit naar iets onderweg gaat," zij hij pesterig. "Als jij eindelijk aankomt, is het
altijd te laat en alles is al lang voorbij."
De schildpad lachte een beetje. "Vlug ben ik niet," zei hij, "maar toch durf ik te wedden, dat ik eerder
aan de overkant van dit veld ben dan jij. Zullen we een wedstrijd houden? Dan kun je het zien."
"Goed!" riep de haas en meteen sprong hij er vandoor, zo snel als hij kon. De schildpad ging heel
rustig op weg.
Nu was het die dag erg warm weer met een brandende zon, en de haas werd halverwege moe en
slaperig. "Weet je wat," dacht hij. "Ik doe even een tukje onder die heg hier. Zelfs als die schildpad
me onderwijl voorbij loopt, heb ik hem in een flits weer ingehaald." De haas ging in de schaduw
liggen en sliep in.
De schildpad kroop gestaag voort onder de warme zon.
Pas na lange tijd werd de haas wakker. Het was veel later dan hij dacht en hij keek eens rond. Geen
schildpad te bekennen. "Nou nou," mompelde hij, "waar zit dat vriendje? Wacht maar, ik zal hem
eens wat laten zien."
Als een pijl uit een boog schoot hij weg, door het korte gras, door het koren, over sloten, langs
braamstruiken, en bij de laatste bocht bleef hij even staan om te zien waar de eindstreep lag. Daar!
En nog geen halve meter ervoor kroop de schildpad, langzaam maar zeker, stap voor stap, dichter
en dichter naar het eindpunt.
Met een geweldige sprong stoof de haas erop af. Maar hij was te laat. Toen hij de lijn passeerde,
was de schildpad hem juist voor geweest.
"Zie je nou wel," zei de schildpad.
Maar de haas had geen adem meer om te kunnen antwoorden.
a. De witte juffer van Kernhem = sage
b. Narcissus = mythe
c. De legende van het Solse Gat = legende
d. De wolf en de zeven geitjes = sprookje
e. De haas en de schildpad = fabel
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Welke personages horen bij elkaar?
Disney maakte heel wat sprookjes beroemd in onze tijd. Hieronder vind je 50 personages uit
verschillende Disneyfilms (Nederlandstalige versie). Schrijf de personages die bij elkaar horen in
een film bij elkaar en schrijf de juiste filmnaam erbij.
Anastasia
Abu
Archimedes
Aurora
Carlotta

Dinah
Doc
Dodo
Dommel
Drizella

Erik
Fifi
Figaro
Filip
Flora

Gaston
Gepetto
Gideon
Giechel
Gothel

Harold
Iago
Jafar
Jager
Jantje

Diedeldom

Ector

Flynn

Grimhilde

Japie

Film

Personages

Stabbington
Stefan
Sultan
Tom
Ursula

Pieter

Zevenslaper

b.

c.

d.

e.

Assepoes-

Sneeuwwitje en

Doorn-

Kleine Zee-

Aladdin

roosje

meermin

ter

de zeven

Tom

Dommel

Malafide

Erik

Jafar

Lucifer

Giechel

Flora

Ursula

Abu

Anastasia
Drizella

Personages

Malafide
Maurice
Mikmak
Pascal
Pendule

a.

Pieter

Film

Jasmine
Jutter
Kay
Lefou
Lucifer
Maartse
Haas

dwergen

Jager
Doc

Grimhilde

Stefan
Filip

Aurora

Harold

Vlad
Wart

Iago

Jutter

Sultan

Carlotta

Jasmine

f.

g.

h.

i.

j.

Pinokkio

Alice in

Merlijn de

Belle en het

Rapunzel

Wonderland

Tovenaar

Beest

Japie

Dinah

Wart

Gaston

Gothel

Gideon

Haas

Kay

Maurice

Vlad

Gepetto
Jantje

Figaro

Maartse
Diedeldom

Zevenslaper
Dodo

Ector
Mikmak

Archimedes

Pendule
Lefou
Fifi

Flynn

Stabbington
Pascal

De een is er veel mee bezig en de ander laat het allemaal op zich af komen, maar ouder worden we
allemaal. Lees de volgende beschrijvingen en geef aan of het een feit of een fabel is, gebaseerd op
het magazine Leef! Streep het foute antwoord door.
1.
2.
3.
4.
5.

Vrouwen worden ouder dan mannen.
Ouderen kunnen beter tegen alcohol dan jongeren.
Veroudering kunt u tegenhouden.
Op hogere leeftijd hebben we minder slaap nodig.
Met de jaren wordt iedereen wat vergeetachtiger.

Feit /
/ Fabel
/ Fabel
/ Fabel
Feit /

We hebben heel wat (Nederlandse) feiten en cijfers uit het recente verleden opgediept. Lezen jullie
met ons mee? Vul de ontbrekende cijfers in tussen de haakjes op de stippellijn.
[a. 10 ] % van de basisschoolleerlingen geeft aan dat zij worden gepest. (2016)
Scholieren beginnen gemiddeld te drinken op de leeftijd vanaf [b. 13,2 ] jaar. (2015)
Er overleden [c. 19.030 / 18.722 / 18.858] mensen van twintig jaar en ouder aan de directe
gevolgen van roken. (2012)
[d. 22,4] % van de 16-jarigen heeft ooit in zijn/haar leven cannabis gebruikt. (2015)
Er kwamen [e. 120 ] mensen om het leven door moord, of doodslag. (2015)
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Welke typische lekkernij ontstaat er als je onderstaande ingrediënten gebruikt? Geef ook aan bij
welke feestdag deze lekkernij hoort.
Recept a

Recept b

Recept c

Recept d

Recept e

400 gram bloem
4 deciliter lauwe
melk
2 eieren

310 gram bloem
50 gram suiker
6 gram zout
7 gram gist
160 milliliter
melk
30 gram boter
2 eieren
30 gram boter,
gesmolten
5 rauwe, hele
eieren

500 gram bloem
300 gram bruine
basterdsuiker
2 eetlepels
speculaaskruiden
1 theelepel
bakpoeder
180 gram boter
1 ei
ongeveer 50
milliliter melk of
water

100 gram bloem
75 gram boter
(op kamertemperatuur)
50 gram witte
basterdsuiker
geschaafde
amandelen
halve eidooier

250 gram bloem
1 mespunt zout
1,25 deciliter
melk
25 gram gist
50 gram boter
50 gram krenten
50 gram rozijnen
1 ei
1 tl. kaneel
Stroop, of bruine
suiker

1 theelepel zout
40 gram verse
gist

a. Oliebol – Oud en nieuw

d. Kransje / Amandelkransje - Kerst

b. Paasbrood / vlechtbrood - Pasen

e. Luilakbollen – (zaterdag voor)

c. Speculaas / kruidnoten -

Pinksteren

Sinterklaas

Wij fotografeerden een aantal appels.
Schrijf bij elke appel welk soort het is.

1: Junami
2: Granny Smit
3: Kanzi
4: Jonagold
5: Pink Lady
6: Elstar
7: Golden Delicious
8: Royal Gala

a. 2

b. 7

c. 4

d. 8

e. 6

f. 1

g. 5

h. 3

‘Heel Holland Bakt’ is een erg populair programma op de Nederlandse televisie. De lekkerste
baksels komen voorbij, waarbij een deskundige jury al het lekkers beoordeeld op uiterlijk,
originaliteit en natuurlijk ook op smaak.
Nu vonden wij het tijd voor een versie: ‘Heel Nisseroi Bakt’.
 Bak je lekkerste delicatesse volgens eigen recept en lever dit lekkers, met daarop je
teamnummer, tegelijk in met het antwoordenboek.
 Zorg ervoor dat het baksel ingevroren kan worden, of minimaal 2 weken houdbaar is en dat
het verpakt is op originele wijze. Bijv. bij een taart hoort een zelfgemaakte taartdoos. Bij
koek hoort een zelfgemaakte koektrommel, etc.
Voeg het recept dat gebruikt is in het bijgevoegde plastic insteekhoesje toe, met daarop je
teamnummer.
Nisseroise Kwis 2017

Pagina 20

?

Tussen de soep en erpel
Maak de woordzoeker, welke zin blijft er over?
S

P

R

E

I

T

L

E

N

T

E

U

I

W

B

G

E

E

AARDBEI

GRAPEFRUIT

PETERSELIE

O

E

N

S

K

G

R

E

R

O

E

N

B

N

R

R

T

T

ABRIKOOS

KERS

PREI

S

T

B

M

E

R

Y

F

D

W

A

N

O

E

O

A

H

K

ANANAS

KERVEL

PRUIM

P

E

B

S

A

A

U

R

R

A

T

E

O

O

C

P

C

I

ANDIJVIE

KIWI

RODE BES

R

R

S

A

O

N

N

I

R

A

D

E

N

M

C

E

U

W

APPEL

KOOL

SINAASAPPEL

U

S

O

E

N

B

G

D

S

E

M

N

N

I

O

F

R

I

ASPERGE

KRUISBES

SLA

I

E

O

E

T

A

B

O

I

B

B

B

W

L

L

R

V

E

BANAAN

LENTE UI

SPRUIT

T

L

K

H

E

E

A

S

S

J

E

N

O

T

I

U

E

U

BIET

LIMOEN

TOMAAT

K

I

I

C

I

M

J

N

E

E

V

S

A

O

S

I

I

F

BOON

LYCHEE

N

E

R

Y

R

I

N

S

B

P

S

I

U

R

S

T

S

N

BOSBES

MAIS

E

N

B

L

O

U

E

R

E

E

I

L

E

P

C

T

S

J

BRAAM

MANDARIJN

C

E

A

B

L

R

O

E

D

R

N

D

A

E

A

A

A

I

BROCCOLI

MANGO

T

V

S

I

I

P

L

K

O

Z

N

E

H

E

O

P

P

R

CITROEN

MELOEN

A

I

P

E

J

U

E

J

R

I

E

H

O

R

E

P

T

A

CRANBERRY

NECTARINE

R

U

E

T

F

L

M

A

N

K

G

K

E

R

V

E

L

D

DADEL

OLIJF

I

R

R

A

N

A

N

A

S

T

O

M

A

A

T

L

E

N

DRUIVEN

PASSIEVRUCHT

N

D

G

K

O

O

L

B

R

A

A

M

R

M

A

I

S

A

ERWTEN

PEER

E

U

E

I

T

L

E

P

P

A

S

A

A

N

I

S

C

M

FRAMBOOS

PERZIK

Twee ons groenten en twee stukjes fruit dan hou je het langer
uit.

We kunnen er tegenwoordig niet meer omheen; Superfood!
Herkennen jullie onderstaande hippe, gezonde voeding?
a. Quinoa
b. Lijnzaad / Flax
c. Chlorella

/ Spirulina / Matcha / Kelp powder

d. Goji-bessen
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Gewicht speelt bij veel mensen een belangrijke rol in het leven. Het eeuwige gevecht tegen de
kilo’s werpt vooral bij zogenoemde ‘voedingsdeskundigen’ zijn vruchten af. Dieetboeken zijn
ongekend populair en gaan als warme broodjes over de toonbank. Echter is er ook een grote groep
mensen die onbedoeld gewicht verliest, bijvoorbeeld veroorzaakt door onvoldoende eetlust, ziekte
of kauw- en slikproblematiek. Wanneer er uit gewone voedingsmiddelen niet voldoende
voedingsstoffen en energie gehaald kan worden, kan een arts of diëtist drinkvoeding of modules
voorschrijven om de cliënt te helpen niet meer gewicht te verliezen en de spiermassa te behouden.
Koppel bij onderstaande casussen, de drinkvoeding of module die het meest geschikt is bij het
ziektebeeld van de cliënt. Schrijf het cijfer van de drinkvoeding die het beste aansluit bij de casus
achter de letter.
Er mag uit onderstaande soorten/merken gekozen worden:
1. Diasip
2. Fresubin Jucy Drink
3. Infatrini flesje
4. Nutilis Powder
5. Oral Impact
6. Nutridrink Compact
7. Renilon
8. Ensure Plus Fibre
9. Respifor
10. Geen drinkvoeding
a. Mevr. v/d Akker een 80-jarige dame met ongewenst gewichtsverlies en hartproblemen,
waardoor zij van de cardioloog een vochtbeperking en een natriumbeperking moet
opvolgen.
b. Dhr. Berends een 76-jarige man gediagnosticeerd met ALS en daardoor grote kans op
verslikking.
c. Mevr. Cornelis een 72-jarige dame met een ongeneeslijke longziekte en een BMI van
16,1.
d. Dirk Dirksen 1-jarig jongetje met een groeiachterstand.
e. Mevr. Evers 56-jarige dame met verstoorde nierfunctie, waardoor zij onvoldoende
vitamines binnenkrijgt.
f. Dhr. Franken een 34-jarige man die ongewenst gewicht verliest. Dhr. gebruikt 3x daags
Metformine.
g. Mevr. Groen een 42-jarige dame met een lactose-intolerantie die na veel lijnpogingen 10
kg is afgevallen.
h. Dhr. Heijmans valt door vage darmklachten onbedoeld veel af. Heeft met name veel last
van obstipatie.
i. Mevr. Ipersma valt af, o.a. door slechte eetlust en veel slijmvorming, die zij me name
ervaart na het gebruik van zuivelproducten.
j. Dhr. Jansen 26-jarige man met slokdarmkanker, waarbij het immuunsysteem van dhr.
extra aandacht nodig heeft. Hij wordt binnen een paar dagen geopereerd.
a. 6

b. 4

c. 9

d. 3

e. 7

f. 1

g. 10

h. 8

i. 2

j. 5
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Tussen de soep en erpel
Vul de onderstaande stukken vlees in bij de juiste
nummers die in het varken staan afgebeeld.
entrecote, spareribs, hamlappen, procureur,
speklappen, varkenshaas
1. Hamlappen
2. Varkenshaas
3. Spareribs
4. Entrecote

5. Speklappen
6. Procureur

Welke typische lekkernij wordt hier afgebeeld? Noem de lekkernij en uit welk land deze lekkernij
afkomstig is.
a. Pestiños - Spanje
b. Baklava – Turkije / Griekenland
c. Medovník (Honingtaart) - Tsjechië
d. Dobos Torta - Hongarije
Marietje maakt een heerlijke runderbouillon, alle overheerlijke ingrediënten voegt ze toe, water erbij
en ze zet de bouillon op het vuur. Ze denkt: dat komt wel goed! Nu gaat ze wat anders doen en
komt een uur later terug bij haar bouillon en tot haar verbazing is hij blindgeslagen. Wat nu?
a. Noem de Franse benaming voor hetgeen ze moet toevoegen aan de bouillon om deze weer
helder te krijgen.
b. Uit welke 3 ingrediënten moet dit minimaal bestaan om de soep weer helder te krijgen?
a. Clarifique
b. (Mager) rundvlees, eiwit, mirepoix (groenten benoemen mag ook) bij
het vlees moet rund vermeld staan, ze maakt immers een runderbouillon.
Wat voor eetbare vruchten produceren de volgende planten?
a. Chilipeper / Paprika
b. Tomaat
c. Komkommer
d. Sperzieboon
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Tussen Donzel en Menzel
De vriendin van iemand uit Nistelrode vraagt zich af hoe vaak Johan Derksen in het programma
‘Voetbal Inside’ zijn snor wast.
a. Wat is hierop zijn antwoord?
b. Wie stelde deze vraag?
a. Hij wast elke dag onder de douche eerst zijn snikkel en vervolgens met
shampoo zijn snor zodat hij weer lekker zacht is voor zijn vrouw
(moeders).
b. Tim Kerkhof
In Nisseroi werd dit jaar de 50e prins bekend gemaakt!
a. In welk jaar was ‘Lennard Landman’ prins en de hoeveelste prins was hij van
carnavalsstichting de Wevers?
b. Wat stelde hij voor om te organiseren in de toekomst?
a. 1976 de 9e prins
b. Een pronkzitting
Wat hebben onderstaande Nisseroise mensen met elkaar gemeen?
Benny van Rooij, Talitha Groenendaal, Hans van Uden, Marco van Nuland, Rose-Marie van
Heumen.

Ze staan allemaal in het jubileum boek van RKSV Prinses Irene.
Maak foto’s van de onderstaande dingen in ons dorp.
Op de foto moet iemand van je team staan met de voorpagina van het kwisboek (waarop
teamnummer duidelijk leesbaar is) in de hand. Stuur de foto’s via Whatsapp naar 06-27563648.
 Een molen
 De klok bij Hopmans, met als tijd 22:22.
 Een kabelbaan
 Een Tesla model S
 XVII-IX-MCMLXXXVI
 Prieel in het Zeven Eeuwenpark
 Beeld van Ad de Laat
 Een schommel
 Beeld van Jan van Tilburg
 Logo van een supermarkt in Nistelrode
Dit jaar zijn er banken met een betonnen ondergrond geplaatst in Nistelrode, in deze betonnen
ondergrond staan sporen.
a. Waar staat deze bank?
b. Waarom zijn deze banken geplaatst?
a. Omdat de foto er niet bij stond, zijn alle plaatsen goed.
b. Verbinding tussen dorp en Maashorst.
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Tussen Donzel en Menzel
Op basisschool de Beekgraaf is afgelopen jaar flinke wateroverlast geweest. Op 28-5-2017 kreeg
de brandweer om 20:00 de melding van wateroverlast. Echter was de lekkage al enkele dagen
gaande. De lekkage ontstond in een snelkoppeling met een diameter van 10mm, de hoofdleiding
heeft een diameter van 40mm, het water in de hoofdleiding stroomt met een snelheid van 10 liter
per minuut.

43.286 liter

Stel dat de lekkage is begonnen op 25-5-2017 om
20.00 uur hoeveel liter water is er dan in de school
gelopen?

(tussen 43.200 en 43.300 is goed)

In 2016 heeft de politie het aantal geregistreerde misdrijven in Nistelrode van het jaar ervoor
geanalyseerd.
Zet onderstaande misdrijven op volgorde van meest naar minst voorkomende:
vernieling aan auto, misdrijven tegen openbare orde en gezag, woningbraak (incl schuur,
garage(box) en tuinhuis), diefstal/inbraak uit niet-residentiele gebouwen, diefstal overige
vervoersmiddelen, zakkenrollerij/straatroof en beroving, bedreiging en stalking, mishandeling,
fietsendiefstal
1.

Woningbraak (incl schuur, garage(box) en tuinhuis)

2.

Fietsendiefstal

4.

Mishandeling

6.

Diefstal overige vervoersmiddelen

3.

5.

Diefstal/inbraak uit niet-residentiele gebouwen
Vernieling aan auto

7.

Misdrijven tegen openbare orde en gezag

9.

Bedreiging en stalking

8.

Zakkenrollerij, straatroof en beroving

Ook in Nistelrode hebben we verschillende
tradities. Stichting Jeugdbelangen zet zich ieder
jaar weer in om deze tradities te organiseren
voor onze jeugd.
Daar hebben we een paar vragen over:
a. Wie wonnen dit jaar de fotospeurtocht
van de wandeldriedaagse?
b. Wie was dit jaar de
vuurkoning/vuurkoningin tijdens het
Nieuwjaarsvuur?
c. Welk groepsnummer had de winnende
hut van de bovenbouw tijdens de
kindervakantieweek?
d. Welke kinderen zaten er in die groep van
vraag c?

a. Renske, Diede en Seb van
Santvoort, Juul Verstegen, Stan en
Veerle van der Velden

b. Jill en/of Rosa.
c. Groepje 11.
d. Isa Langens, Iris Verhagen, Sanne
Bevers, Amy van den Berg, Dide van
der Wijst, Femke
Verwijst, Jolijn

Pittens, Janne

Schouten, Ella

Verhagen.
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Tussen Donzel en Menzel
Welke prijs hebben onderstaande Nisseroise bedrijven gewonnen?
Van Tilburg mode en sport, Strijbosch, Badkamermarkt, Heerkens groente en fruit

Bernhezer ondernemers prijs (BOP)
Tegenwoordig is er een tandartsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk en een aantal appartementen
gevestigd in de voormalige zuivelfabriek die op 11 februari 1901 in Nistelrode werd opgericht. Het
beeld van de heilige Isidorus en twee gedenkstenen op het pand zijn de enige herinnering aan de
zuivelfabriek die hier vroeger stond. In de Haalover is een tijd terug een artikel verschenen over
deze fabriek, waar een aantal woorden uit zijn weggelaten. Vul de ontbrekende woorden in.

a. De Rômfabriek

d. Sprookjesijs

b. Laar 53

e. Mia Rijkers-van den Elzen

c. Door Eendracht Sterk (G.A.)
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Rondje kuieren
Hoeveel parkeervakken zijn er in totaal op onderstaande locaties
51.700511, 5.561349
51.701568, 5.560906
51.704589, 5.569766

Jumbo : 110 Laarstede: 37, Pr Irene: 36 = 183 parkeervakken
Op een mooie zomeravond stond een lid van
de Nisseroise Kwis over een mooi veld in
Nisseroi te kijken. Wij zijn benieuwd op welke
locatie je staat als je over dit mooie veld in
Nistelrode staat te kijken, wij horen graag de
straatnaam.

Koudenoord, Nistelrode
a. Waar staat dit bord?
b. Waarom staat dit bord hier?
a. Laar 50 aan de kant van ’t Maxend /
Dorpshuis

b. Het 'Mobilisatie-monument' herinnert de
inwoners van Nistelrode (gemeente Bernheze)
aan het in staat van paraatheid brengen van
het Nederlandse leger in 1939 vanwege de
toenemende oorlogsdreiging uit het oosten.

Net buiten de kern van Nistelrode loopt een lijn van elektriciteitsmasten. Deze masten hebben
allemaal een eigen nummer. Wij willen graag een foto van de elektriciteitsmast met nummer 25.
Zorg ervoor dat het nummer van de elektriciteitsmast leesbaar is en dat er een teamgenoot op de
foto staat. De foto dien je achteraan in je kwisboek toe te voegen
Graffiti is een veel terugkomende vorm van ‘kunst’. Tijdens onze fietstocht kwamen we
onderstaande ‘kunstwerken’ tegen, waar vonden we deze?

a. Zandbergseweg / A50

Noorderbaan
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c. Brandgang, Pastoor

d. Parkstraat /

nesseweg

J. groenenstraat –

Elektriciteitkast

laarhof

bij de Jumbo
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Rondje kuieren
In welke straat in Nistelrode zijn onderstaande
foto’s gemaakt?

a. Maxend
b. Heuvelstraat
a. Heel Nisseroi ligt vol met drempels, maar waar ligt welke nou precies? Zoek de drempels op en
noem de juiste straat. Liggen ze op een kruising noem dan alle straten van de kruising op.

1. Kromstraat,

2.

Wilhelminastraat,

Blauwesteenweg,

Pastoor J.

Groenenstraat

W.van houtstraat

3. Kerkveld,

4. Kerkveld

Blauwesteenweg

b. Bij een van deze drempels was dit jaar iets bijzonders aan de hand, wat?

Foto 4: Bij de drempel op het kerkveld stonden 2 borden met voorrang zoals
op de foto afgebeeld. / Foto 2: Straatnaamonthulling Prins Frenk d’n Urste.

Sommige mensen vinden het mooi om hun woning extra te versieren door versieringen aan te
brengen op de gevel. Wij zijn benieuwd of jullie de straatnaam en het huisnummer bij de
versieringen kunnen zetten.
a. Veerstraat 23 Nistelrode
b. Kromstraat 34 Nistelrode

Welke straten vallen op de kaart van Nistelrode volledig in vakje B4?
Willem Alexanderstraat

Constantijnstraat

Stekstraat

Van Binsbergenstraat

Johan Frisostraat

Wedstraat

Wevershof

Den Hof

Beatrixstraat

Fransiscanesseweg

Poelstraat

Eikelkampstraat

Elzenstraat

Van ’t Rijk

Wevershof

T.. van Durenlaan

Heuvelhof

Kerkhoflaan

(Als de weidestraat erbij staat is het fout, als de Heuvelhof mist is het fout.)
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Rondje kuieren
In Nistelrode zijn veel bankjes geplaatst, waar de fietser of wandelaar even kan uitrusten van de
afgelegde weg. Wij hebben een aantal van deze bankjes op de foto gezet.
Noem de straatnaam waar het geplaatste bankje zich bevindt.

a. Nieuwelandsesteeg / Menzel
b. Bus
c. Broek, of Vensesteeg
d. Loosbroekseweg, of Langstraat
e. Molenerf
f. Toniesplein
g. Leibeek
h. Maxend / Kloosterhof
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Ta tu ta tu
Er is een brand gaande op de vijfde etage (20 meter hoogte) van een flatgebouw. Met een pomp
wordt het bluswater vanaf de begane grond naar de etage gepompt. De diameter van de
aanvoerslang bedraagt 20mm en de uitstroomopening is 8mm, de barometer bij de
uitstroomopening geeft een druk aan van 1,5 bar. Als de kraan volledig geopend wordt, bedraagt de
uitstroomsnelheid 3 m/s.
Bereken welke druk de pomp moet leveren.
Geef het antwoord in Bar afgerond op
een decimaal achter de komma.
3,5 Bar
Dichtheid bluswater = 0,998 kg/m3
Valversnelling = 9,81 m/s
Ons dorp ligt in de veiligheidsregio
Brabant-Noord (voor brandweer en
ambulance) en in politieregio OostBrabant. Het lijkt of ze in de
veiligheidssector een hekel hebben aan
lange woorden.
Wat wordt bedoeld met de volgende
afkortingen (met inachtneming dat het
met de veiligheidssector te maken
heeft)?
1. OIV
2. GRIP
3. Copi
4. SOA
5. Tas
6. AC
7. AOT
8. DIA
9. AOV
10.Sitrap

1.

operationele informatievoorziening

2. gecoördineerde

regionale incidentbestrijdings procedure

3.

Commando plaats incident

4.

slang ophaal apparaat (of oprol)

5.

tankautospuit

6. alarmcentrale
7. arrestant onder toezicht / arrestatie (of aanhouding)
ondersteuningsteam

8.

directe inzet ambulance

9. Ambtenaar openbare orde en veiligheid
10.

Situatierapportage
Zet de agenten op volgorde van
rangorde (van laag naar hoog).

2, 5, 3, 4, 1
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Ta tu ta tu
In de categorie Tatu tatu kunnen we natuurlijk veel bekende personen opnoemen die tijdens hun
dienstplicht of in tijd van oorlog een benoemingswaardige taak hebben verricht. Er zijn ook dieren
die een dienstplicht uitoefenen; zij hebben bijvoorbeeld bij de politie, tijdens een oorlog of met hun
persoonlijkheid het nieuws bereikt.
a. Erik – Politiepaard
b. Bumper – Politiehond in opleiding
c. Cher Ami – Postduif (tijdens de
eerste wereldoorlog)

d. Bretagne – reddingshond (bij twin
towers)

Verf op een a4’tje één van de drie auto’s van de hulpdiensten die we in Nederland hebben: een
brandweerauto, een ambulance of een politieauto. Gebruik de originele kleuren zoals deze in
Nederland zijn.
Stop het a4’tje achterin in het kwisboek. Zorg dat het opgedroogd is!
De brandweer wordt voor veel zaken opgeroepen; waar iedereen voor zijn eigen veiligheid wegrent,
moet de brandweer er juist op af.
Gelukkig maken de brandweermensen voor hun eigen veiligheid gebruik van allerlei apparatuur. Zo
hebben ze op de brandweerauto een radioactiviteitsmeter (alarmdosistempometer) liggen, daarmee
wordt bepaald in welke omstandigheden veilig gewerkt kan worden. Bij een dosistempo van 25
µSv/h gaat deze meter in alarm. Bij een normale inzet mag een brandweerman een dosis van
maximaal 2 mSv oplopen (dit is de dosis die iedereen in Nederland per jaar gemiddeld oploopt door
natuurlijke straling).
Er is een ongeval gebeurd met radioactiviteit, op 5 meter afstand van dat ongeval ligt een
slachtoffer dat gered moet worden. De brandweerman loopt naar het slachtoffer toe. Op 40 meter
van het ongeval gaat de meter in alarm. De brandweerman stopt met lopen en begint te rekenen….
Mag hij dit slachtoffer gaan redden? Zo ja, hoe lang mag hij daarover doen?

Ja, hij mag gaan redden en daar mag hij 75 minuten over doen (een
uur en een kwartier).

Geert en Mike, beide brandweermannen, krijgen de opdracht om een pand binnen te gaan met
adembescherming voor het lokaliseren van een brandhaard. Bij het betreden van het onveilige
gebied hebben beide heren een flesdruk van 300 bar. Nadat Mike de vuurhaard heeft gevonden,
keert hij terug naar buiten en meldt zijn bevindingen aan de bevelvoerder. Zijn flesdruk is dan 230
bar en die van zijn collega, Geert, 220 bar. Hierna krijgt Mike van de bevelvoerder de opdracht om
samen met Geert met een straal terug te keren naar de vuurhaard om te voorkomen dat de brand
zich uitbreidt.
Bij hoeveel bar moet de terugtocht
worden aanvaard?
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Ta tu ta tu
In 2017 hebben de stoere mannen van onze eigen brandweer in Nisseroi weer verschillende
uitrukken gehad. Koppel onderstaande data aan de uitrukken waar onze helden (o.a.) naartoe uit
zijn gerukt. Vul achter de letters het juiste bijbehorende cijfer in.
1. Brand Weijen
2. Gaslek Heideweg Loosbroek
3. Autobrand W. van Houtstraat
4. Containerbrand ’t Broek
5. Brand A50 richting Ravenstein
6. Brand in rijdende truck
7. Wateroverlast Beekgraafschool
8. Boerderijbrand Justitieweg Heeswijk-Dinther
9. Schoorsteenbrand Mortel
10. Brand de Eg in Heesch

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

5 maart
18 april
6 mei
28 mei
1 juli
3 juli
3 juli
6 juli
15 juli
25 augustus

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

3
9
6
7
1
10 of 2
10 of 2
8
4
5

Elk brandweerkorps heeft een thuisbasis,
ook wel een brandweerkazerne genoemd.
Hieronder staan enkele afbeeldingen van
brandweerkazernes in de wijde omgeving.
Wij zijn op zoek naar de naam van het
brandweerkorps dat gevestigd is (of was)
in de kazerne op de foto.
a. Overasselt
b. Oeffelt
c. Schijndel

d. Zeeland

Er zijn regels over de snelheid die hulpdiensten mogen rijden als zij optische en geluidssignalen
voeren.
a. Hoe snel mogen de hulpdiensten rijden op de Nederlandse wegen?
b. Hoe snel mogen de hulpdiensten rijden op de vluchtstrook?
a. kleine voertuigen (≤ 5000 kg TMM) +40 km mogen en grotere voertuigen (>
5000 kg TMM) +20 km mogen ten opzichte van de geldende snelheid.

b. een maximum van 50 km/uur, ongeacht de snelheid van het

overige verkeer.
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Showbizz
Bij gala’s wordt er uitgebreid gepronkt met dure jurken van allerlei ontwerpers.
Wie droegen deze jurken, wie was de ontwerper, in welk jaar werd de jurk gedragen en bij welke
gelegenheid?
a. Rihanna, Giambattista Valli Haute Couture,
2015, Grammy Awards

b. Drew Barrymore, Monique Lhuillier, 2017,
Golden Globes

c. . Irina Shayk in Atelier Versace, 2015,
Festival de Cannes / Amfar Gala

d. Nicole Kidman in Armani, 2017, The Oscars

Geef van onderstaande data aan welke
bekende Nederlanders er op deze dag
trouwden, vermeld hierbij ook de naam van
de echtgenoot/echtgenote.
a.
b.
c.
d.

25 juni 1999
26 augustus 2003
14 oktober 1991
13 april 2012

a. Patty Brard met René Muthert
b. Paul de Leeuw met Stephan Nugter
c. André Hazes met Rachel van Galen
d. Simon Keijzer met Annemarie Hoek

In de populaire TV serie “How I met your mother” zitten de vrienden vaak in hun favoriete pub. Ze
drinken er vele verschillende bieren. Zo drinkt Marshall een Nederlands biermerk in één van de
afleveringen. Welk Nederlands merk drinkt Marshall en in welke aflevering? Noem seizoen en
episode.

Hij drinkt Bavaria in seizoen 5 aflevering 19.
Wie zijn deze BN’ers in hun jonge jaren?
a. Doutzen Kroes
b. Arie Boomsma
c. Patty Brard
d. Chantal Janzen
e. Roel van Velzen
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Showbizz
Er zijn een flink aantal BN’ers die ouders zijn (geworden). Zij posten er op social media flink op los
met schattige foto’s van hun kinderen.
Wie zijn deze kinderen en hoe heten de ouders? Benoem de
voor- en achternamen.
a. Emma Smit. Jan Smit, Liza Plat (Smit)
b. Lux Bakkum. Jim Bakkum, Betina Holwerda.
c. Xess Xava Sneijder. Wesley Sneijder, Yolanthe Sneijder
Cabau van Kasbergen

d. Elijah Asporaat, Jandino Asporaat, Shirley Asporaat.
e. Bobby Jo Boomsma. Arie Boomsma, Romy Boomsma
(Houwer)

In de serie Silicon Valley wil personage Erlich op een gegeven moment een overkapping maken
voor zijn Chinese huisgenoot.
a. Wat is de naam van het Chinese personage in de serie?
b. Hoe wordt de overkapping in de serie genoemd?
c. In welk seizoen en welke aflevering wordt deze overkapping gebouwd? (noem de nummers
en de titel van de aflevering)
d. In welke aflevering is de overkapping weg en waardoor komt dit?
a. Jian Yang
b. Palapa
c. Seizoen 4, aflevering 4, Teambuilding Exercise
d. Seizoen 4, aflevering 8. De Palapa is in brand gezet door Erlich.
Naar welke bekende Nederlanders zijn wij op zoek?

A. André Kuipers
B. Georgina Verbaan
C. Harry Mens
D. Paul de Leeuw
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Showbizz
Beroemdheden proberen zichzelf soms te verschuilen achter een zonnebril. Wij zijn benieuwd of
jullie deze beroemdheden, ondanks de zonnebril toch kunnen herkennen. Wie is de persoon achter
de zonnebril?
a. Bono
b. Tom Cruise
c. Sylvester Stallone
d. Jennifer Aniston
e. Usher

g. Paris Hilton

f. Katy Perry

h. George Clooney

Hieronder staan vrije vertalingen van Nederlandse songteksten, van welke bekende zangers of
zangeressen zijn deze liedjes?
Noem titel en artiest.
a. Toujours regarder moi, j’ai ma propre move. Oui, pour amusant talent je suis le bon gars.
b. I don’t need a speech, I don’t need flowers, booze and drugs on my coffin. Everything i
needed in life was this.
c. Comment vous marchez, retroussé vos manches. Vous ne pouvez pas oublier, sortir de ma
vie.
d. Je me suis assis dans une terrasse, je ne savais pas où vous ètiez. Vous avez passé et
vous ne l’avez pas à moi.
e. The streets are empty as the doors were closed. But I’am still waiting for my….. I won’t
make a change without money, she gives me a smile but I’am to scared to go inside.
a. Zanger Rinus – Met Romana op de scooter
b. Je broer- kind van de duivel.
c. Roxanne Hazes- ik was toch je meisje.
d. Django Wagner – Kali
Ee De Sjonnies - Annemarie
Welke seizoen en aflevering “Boer zoekt vrouw”
zoeken wij?

a. Seizoen 2008-2009 – aflevering
7

b. Seizoen 2013-2014 – aflevering 1
c. Seizoen 2014 – 2015 aflevering 11
d. Seizoen 2012 aflevering 3
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Te land ter zee en in de lucht
De wereld bestaat uit verschillende continenten, omgeven door zeeën en oceanen. Daarnaast
bestaan de continenten weer uit
a. Zuid-Amerika: 17.819.000 km2 (tussen 17,8 en
verschillende steden en andere vlaktes.
De aardbol heeft daarom ook een groot
oppervlakte, waar zijn wij naar op zoek en
welke oppervlaktes horen hierbij?
a.
b.
c.
d.
e.

4e grootste werelddeel
grootste land ter wereld
3e kleinste land ter wereld
2e grootste Zee
8e grootste woestijn

17,9 mln.)

b. Rusland: 17.075.400 km2 (tussen 17,0 en 17,1
mln)

c. Nauru: 21,2 km2 (21 is ook goed)
d. Caribische Zee: 2.515.900 km2
e. Grote Victoria Woestijn: 647.497 (tussen
64,7 en 64,8)

Tijdens de carnavalsoptocht in Nistelrode
hadden twee carnavalsgroepen het thema
‘Te land ter zee en in de lucht’.
Welke twee carnavalsgroepen waren dit?

1. CV Afslag 15

2. CV De naam kûmt volgend joar

Welke sporten worden op de onderstaande foto’s afgebeeld?

a. Wingsuit Flying

b. Bodyboarden

Noem bij elke cryptogram welk dier er wordt omschreven.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
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Knappe vogel
Twee tonige vogel
Zwemmer in een oude auto
Vogel die de aarde vruchtbaar maakt
Vogel die van fruit houdt
Die vogel maakt het V-teken
Die vis is van los zand
Van die vis houdt de bakker
Vis die zijn tanden in de straat zet
Visvogel

a. Uil

f. Vink

b. Dodo

g. Mul

c. Eend

h. Rog

d. Gier

i. Haai

e. Kiwi

j. Scholekster
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Te land ter zee en in de lucht
Beluister het audiobericht op www.nisseroisekwis.nl. In het audiobericht hoor je een omschrijving
van een tekening. Voordat je het audiobericht luistert, moet je potlood en (a4) papier klaar leggen.
Wat heb je getekend? Schrijf het antwoord hieronder op en stop de tekening in het kwisboek
achterin.

Zeilboot (5 pt), water/zee (3 pt), wolken (1 pt) en zon (1 pt)

Patrick is een echte jager en oefent regelmatig om zijn schiet skills te verbeteren. Hiervoor maakt
hij graag gebruik van een schietschijf waarop hij verschillende (nep) vogels heeft geplakt. Op de
schietschijf zitten tien vogels: twee mussen, vijf duiven en drie kraaien.
Patrick heeft als extra moeilijkheidsgraad dat hij iedere vogel maar eenmaal mag raken.
a. Hoe groot is de kans dat Patrick twee mussen raakt? De kans is 1 op ……
b. Hoe groot is de kans dat Patrick één mus en één kraai raakt? De volgorde van raken is niet
van belang. De kans is 1 op …..
a. 1 op 45

b. 1 op 15

In het programma ‘Te land, ter zee en in de lucht’ moeten deelnemers in zelfgemaakte voertuigen
een bepaald traject afleggen. Iedere week komt er een ander onderdeel aan de beurt, zoals
bijvoorbeeld het onderdeel ‘Fiets ‘m ‘r in.
Maak een video waarin duidelijk te zien is dat een van je teamgenoten deelneemt aan een
onderdeel van “Te land, ter zee en in de lucht”, probeer dit op een zo origineel mogelijke manier te
doen.
Whatsapp deze video naar het nummer 06-27563648.
De lucht is iets bijzonders en elke dag weer anders. Overdag zien we hem het liefst blauw met een
zonnetje en ‘s avonds/ ’s nachts met veel sterren en een maan.
Er bestaat een film waarbij één persoon zelf de lucht een beetje mooier maakt door sterren en een
heel grote maan toe te voegen.
a. Welke film bedoelen we hier?
b. Welke persoon kon de lucht mooier maken? Noem de naam die hij/zij in de film heeft en de
naam van de acteur/actrice die de rol vertolkt.
a. Bruce Almighty
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b. Filmnaam: Bruce Nolan, eigen naam: Jim Carrey
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Te land ter zee en in de lucht
Wegens de beperkte ruimte in ons
kikkerlandje, worden wij steeds creatiever
met onze infrastructuur.
Hiernaast tref je een aantal afbeeldingen van
‘kunstwerken’. Graag willen wij hier het
volgende over weten:
1. Waar/ aan welk wegnummer ligt dit
kunstwerk?
2. In welk jaar is deze in gebruik
genomen?

a. N302 (Harderwijk), 2002

c. Rijksweg A4 / Schiphol, 1966

b. Hoog Buurlo / Rijksweg A1, 2011

d. Rotterdam / Dintelhaven, 1999 / A15

Lees onderstaande omschrijvingen, over welke vissoort gaat het? Vul het antwoord in de kolom in.
Vinnen

Kleur

Grootte

a Twee
gescheiden
rugvinnen

Donkergekleur- Tot 50 cm
de banden over
de flank.
Groenbruine
rug.

b Anaalvin en
rugvin

Groenbruin/
grijsbruin

Lichtkleurige
buik,
bronskleurige
rug met zwart

Paaitijd

Vrijwel in heel Tussen
Nederland
maart en
april

Eten

Het gaat om de:

Plankton, grotere
ongewervelden

Baars

Tot 140 cm Vrijwel in heel Tussen
Watervlooien en
Nederland
april en mei kleine
kreeftachtigen

Tot 60 cm
c Lange rug- en Groen/ bruin
anaalvinnen
Roomwit aan de
onderzijde

d Borstvinnen
achter de kop

Leefgebied

Kustwateren
Januarivan
februari
Nederland,
ook IJsselmeer

Tot 120 cm Vrijwel heel
Nederland

Kleine
kreeftachtigen,
kleine visjes,
muggen,
wormpjes

Niet in
Ongewervelde
Neder-land waterdieren

e Kleine rugvin, Goudachtig met Tot 250 cm Grote rivieren, Mei tot juli Vis, kikkers,
lange vinzoom donkergroene
Biesbosch,
watervogels
aan de buik
vlekken, witte
IJsselmeer
buik

Nisseroise Kwis 2017

Snoek
Bot

Paling / Aal

Meerval
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Tradities
In veel landen is het hijsen van de landsvlag een traditie.
Lees onderstaande beschrijvingen van vlaggen en vul in bij welk land de vlag hoort.
a. Rode vlag met een gele zon met stralen
b. Onderste helft rood, bovenste helft blauw, met een gele kroon erop
c. Links en rechts blauw, in het midden geel, met een zwarte drietand erop
d. Bovenste helft wit, onderste helft rood, met een halve witte en halve rode zon erop
e. Onder en boven blauw, in het midden rood met een wit gebouw erop
a. Macedonië / Kirgizië

b. Liechtenstein

d. Groenland

e. Cambodja

c. Barbados

Er zijn vele verschillende indianenstammen, in Noord-Amerika leefde een indianenstam die net als
Nisseroi bekend staat om het weven. Ze hoedden schapen en maakten hun bekende dekens.
Hoe heet deze bekende indianenstam?

Navajo

In Nederland, maar ook in andere landen is het bij veel gezinnen de traditie om met de feestdagen
een gedicht voor elkaar te maken. Met families en vriendengroepen worden er lootjes getrokken en
daarbij prachtige gedichten bedacht.
Jullie hebben het lootje Nisseroise Kwis getrokken:
Maak een gedicht van minimaal 16 regels voor/over de Nisseroise Kwis. Print het uit en voeg het
achterin het kwisboek.
In onderstaande Brabantse plaatsen vinden jaarlijks tradities plaats die worden erkend als
immaterieel erfgoed. Welke tradities zijn dit?
1. Zundert
2. Boxmeer
1. Bloemencorso
4. Prijsdansen
3. Regio de Kempen
2. Boxmeerse Vaart /
4. Vossemeer
5. Brabantse dag
Metworstrennen
5. Heeze
6. Boxtel
3. Driekoningenzingen Midden6. Jas de Keistamper / Heilig
Brabant Valkerij

bloedprocessie

In welke streek wordt onderstaande kleding
gedragen?
a. Bunschoten-Spakenburg
b. Middelburg / Arnemuiden /
Walcheren

c. Staphorst / Staphorst Rouveen
d. Volendam
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Tradities
Naar welke traditionele Nederlandse voorwerpen/producten zijn wij opzoek?
1
Oudste exemplaar stamt uit
het jaar 1230.
Er zijn twee plaatsen in
Nederland die dezelfde naam
dragen.
Het grootste exemplaar is te
vinden in (Enter/ Twente).

2
Komt oorspronkelijk uit
Kazachstan.
Werd vroeger vaak gedragen
door sultans.
Was in het jaar 1637 net zo
veel waard als een
grachtenpand.

3
Nederlander consumeert
gemiddeld 700 gram per jaar.
Er zijn hedendaags nog maar
4 fabrieken die dit product
produceren.
Het recept is inmiddels 163
jaar oud.

1. Klomp

2. Tulp

3. Stroopwafels

De Nisseroise Kwis is een traditie die ieder jaar weer terugkomt op 28 december. Naar welke
Nisseroise tradities, of activiteiten die (jaarlijks) terugkomen, zijn wij op zoek?
A. ’t Pumpke Nisseroise Open
B. Wandeldriedaagse
C. Beachvolleybaltoernooi Tornado
D. Dodenherdenking
E. Bezoek Laarstede Carnaval
F. Poppendokter
G. Jeugddictee
H. Roefeldag

Nederland heeft een traditie die al vanaf 1965 jaarlijks terug keert. Deze traditie werd voor het eerst
georganiseerd in Vancouver. Naar welke traditie zijn wij opzoek?
Nieuwjaarsduik Scheveningen
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Tradities
Wie zijn deze heren?
a. Jan Gajentaan
b. Dick van Bommel
c. Gerard de Klerk
d. Adrie van Oorschot
Wat hebben deze heren met elkaar gemeen?
e. Ze speelden allen voor Sinterklaas bij de landelijke intocht / Adviseurs van
Sinterklaas / Leden van de Bergse Pepernotenbrigade

Bij veel (Nederlandse) tradities, is er
passende muziek gecomponeerd.
Wij zijn op zoek naar de tradities
en/of feestdagen die passen bij
onderstaande bladmuziek.
a. Sinterklaas
b. Verjaardag
c. Kerstmis
d. Dierendag
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