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Quispel   Sponsoren

Quispel 2014 wordt mogelijk gemaakt door:
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Quispel   Speluitleg

     Speluitleg

De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de kaders van het quizboek. Wij 
kennen geen punten toe aan niet of slecht leesbare antwoorden.
Alleen teams die hun quizboek tijdig en op de juiste manier inleveren dingen mee naar de 
prijzen.

Wanneer moet het quizboek ingeleverd worden?
Het ingevulde quizboek moet worden ingeleverd in Den Boogaard op 3 oktober 2014, voor 
23.00 uur.

Hoe moet dit gebeuren?
Leg alle genummerde pagina’s van het quizboek op de juiste volgorde en gebruik de 
binder!

Er zijn 10 categorieën, te weten:
1. Beeld en geluid    6. Love is in the air
2. Wie kent Gèssel?   7. Sport en spel
3. Actualiteiten    8. Breinbrekers
4. Jeugd en kids   9. Wèikôknogwôweten
5. Mens en natuur   10. Geschiedenis Moergestel

Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. Ieder team mag een joker inzetten op één 
van de categorieën (ook op de geheime opdracht). De punten voor die categorie tellen dan 
dubbel. Geef op de voorpagina van het quizboek aan op welke categorie jullie team de 
joker inzet.

Geheime opdracht
Naast bovenstaande 10 categorieën is er ook nog een geheime opdracht. Ieder team moet 
voor deze opdracht één teamlid naar Den Boogaard sturen. Dat teamlid moet om 21.00 uur in 
Den Boogaard zijn. Het ‘Geheime opdracht’ formulier (zie volgende pagina) moet ingevuld 
meegebracht worden!

Teamfoto
Ieder team dient vanavond een digitale teamfoto te sturen naar info@quispelmoergestel.nl 
Vermeld bij het opsturen de naam en het nummer van jullie team.

Uitslag
De uitslag van Quispel 2014 wordt bekend gemaakt tijdens een afsluitende avond op 
zaterdag 11 oktober in ’t Draaiboompje. Deze avond begint om 20.30 uur en we willen 
iedereen vragen om op tijd te komen, omdat we al vroeg met de bekendmaking van de 
uitslag starten!

Noodgevallen
In geval van nood is de organisatie bereikbaar op: 06 2212 6062

Namens de organisatie wensen wij iedereen succes en heel veel plezier vanavond en we 
hopen jullie allemaal te zien bij het afsluitende feest in ’t Draaiboompje.



Quispel   Geheime opdracht

De geheime opdracht

 Teamnaam:

 Teamnummer:

 Naam deelnemer:

Ieder team moet voor de geheime opdracht één teamlid naar Den Boogaard sturen.
Dit teamlid:
- moet om 21.00 uur in Den Boogaard zijn
- moet echt alleen komen
- moet deze pagina ingevuld meebrengen

De geheime opdracht heeft de volgende cryptische omschrijving:

      Het is allemaal geregeld!!!!
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Quispel   Beeld en geluid

1  Goede Tijden, Slechte Tijden

Bij iedere groep verwachten wij toch minimaal één fan van Goede Tijden, Slechte Tijden. 
Deze serie is al sinds 1990 op de Nederlandse televisie te zien! Voor de fans moet 
onderstaande kruiswoordpuzzel geen probleem zijn.

Horizontaal
1. televisie
3. soap
5. spot
6. schok
9. Lysa Schenkers

Verticaal
2. doordeweeks
4. plot
7. club
8. Georgina
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Quispel   Beeld en geluid

2  Raar plaatje

Veel films en series hebben duidelijk herkenbare karakters. Als je deze karakters echter 
op een andere manier ziet dan je gewoon bent, zijn ze toch wat moeilijker herkenbaar. Wij 
hebben karakters/items uit tien verschillende films en series samengevoegd in 1 plaatje. 
Graag willen we weten in welke films of series de karakters/items een rol spelen. We zijn 
niet op zoek naar specifieke titels. Als je bijvoorbeeld één of meerdere karakters uit het 
volgende rijtje zou zien:

dan volstaat om te noteren: ‘Lord of the Rings’. Je hoeft dus niet 1 specifieke film te 
benoemen. Probeer de karakters/items in onderstaande compositie maar eens te plaatsen. 

1: 6:

2: 7:

3: 8:

4: 9:

5: 10:
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Quispel   Beeld en geluid

3  Citaten

Veel citaten uit films zijn legendarisch en horen we vaak terug. Wat dacht je van: ‘I’ll be 
back’ uit de Terminator? Wij lieten een aantal citaten uit films vertalen, maar dit ging mis. De 
vertaling is een mengelmoes geworden van slecht dialect en Frans. Kunnen jullie de films 
noemen waaruit de citaten afkomstig zijn?

A: Hak oe mar nooit getroffen. Dan hak dormir kunne zonder te weete det er quelqu’un as 
gij war.

B: Laot men l’argent ’s zien
C: Une kléne hebben is prachtig … zolang ie z’n yeux mar dicht hé en as ie mar nie 

beweegt of parle.
D: Welk couleur vende ut schonst? Bleu, oh nee, jaune.
E: Supplémentaire terrestre, naor huus belle.

A:

B:

C:

D:

E:

4  Slapeloze nachten!

Soms heb je van die nachten dat baby’s maar niet in slaap willen vallen. Wat je ook probeert: 
niets helpt. Wij lieten een aantal wereldhits omzetten naar slaapliedjes, maar ook dat mocht 
niets uithalen. Herkennen jullie door het gekrijs heen de hits die wij om lieten zetten naar 
slaapliedjes? Luister naar de slaapliedjes op:

    www.quispelmoergestel.nl/slaapliedjes

Wij willen van jullie de titels van de liedjes weten.

A:

B:

C:

D:

E:
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Quispel   Beeld en geluid

5  Huizen

In films zien we vaak schitterende huizen voorbij komen. Vaak goed herkenbare, zoals 
bijvoorbeeld het huis met de blauwe voordeur van William Thacker (gespeeld door Hugh 
Grant) in de film ‘Nothing Hill’.  We hebben een selectie van 5 huizen gemaakt. Wie zijn de 
bewoners (namen van de film karakters) van onderstaande huizen?

A: D:

B: E:

C:

A B

C D

E
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Quispel   Beeld en geluid

6  Festivals

Met z’n allen luisteren naar lekkere muziek, eventueel met een leuk randprogramma: 
festivals zijn niet meer weg te denken uit Nederland. Even nagaan hoe het met jullie 
festivalkennis gesteld is.

A: In het weekeinde van 9 en 10 augustus 2014 werd in Moergestel een nieuw festival 
georganiseerd. Een fantastisch initiatief! Wat is de naam van dit festival?

B: Welke band opende in 2014 het festival dat op de volgende locatie wordt gehouden: 
51°44’51.5”N 3°49’21.9”E?

C: Welke 2 band(s)/artiest(en) speelden in 2014 zowel op LowLands als op Zurich Open 
Air?

D: Eén van de grootste openlucht muziekfestivals ter wereld werd dit jaar in Engeland 
voor de 44e keer georganiseerd. Op het terrein van welke familie werd dit festival 
gehouden?

E: Welke Nederlandse artiest werd dit jaar ongeneeslijk ziek verklaard, maar stond nog 
wel op Pinkpop 2014?

A: D:

B: E:

C:

7  Superstars

Zowel de muziek- als filmindustrie brengt ons vele supersterren. Hun bekendheid kan 
op zichzelf staan, maar soms ook door samenwerking met anderen. Hieronder een  
samengestelde foto waarin drie ‘superstars’ zijn opgenomen. We willen graag weten wie het 
zijn en wat ze gemeen hebben.

1:

2:

3:

Overeenkomst:
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Quispel   Beeld en geluid

8  Bands

In Moergestel  hebben we niet te klagen over muzikaal talent. We hebben een aantal foto’s 
van bands die één of meerdere muzikanten uit Moergestel in de bezetting hebben/hadden. 
Weten jullie de namen van deze muzikale gezelschappen?

A: D:

B: E:

C:

A B

C D

E
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9  Lijstjes

Hieronder een aantal lijstjes die te maken hebben met de muziek- en filmindustrie. Ieder 
lijstje bevat 5 items, maar één item hoort er telkens niet bij. Kun jij erachter komen welke 
items er niet bij horen? Boven ieder rijtje staat een hint die je misschien op weg helpt.

Dating In the band Songfestival
Matthew Perry
Bradley Cooper
Jim Carrey
Paul McCartney
Robbie Williams

John LeCompt
Ben Moody
Terry Balsamo
Will Boyd 
Marty O’Brien

T. Scholten
C. Brokken 
De Spelbrekers
L. Kuhr
Teach-In

Combi Zomerhit 2014
The Pelican Brief 
Mo’ Better Blues
Malcolm X
He got the game
Inside man

Muy bueno
Eva Mendez
Playa
Guacamole
Salma Hayek

Dating:

In the band:

Songfestival:

Combi:

Zomerhit 2014:

10  Muziek in Moergestel

Het hele jaar door zijn er in Moergestel muzikale activiteiten, activiteiten die muzikaal 
ondersteund worden en activiteiten rondom muzikale verenigingen. Eens zien of jullie goed 
opgelet hebben het afgelopen jaar.

A: In het weekeinde van 22 augustus 2014 werd het voetbalseizoen geopend bij Audacia. 
Op zaterdag trad daar de Belgische Corry Konings op. Wat is haar naam?

B: In juli van dit jaar sloot harmonie Prinses Juliana haar muziekjaar af met een 
pleinconcert. Op welk plein werd dit concert gehouden?

C: De gemengde zangvereniging Cresendo viert in 2014 haar 75 jarig bestaan. Op 
welke dag vierden zij dit feit met een mis in de Sint Janskerk en een receptie in Den 
Boogaard?
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D: Onder het motto ‘Het gilde … meer dan een traditie’ organiseerde het Gilde Sint 
Catharina in het weekeinde van 16 t/m 18 mei een grandioos Gildefeest. Op 
vrijdagavond was er voor de jeugd een DJ-battle. Onder welke naam werd deze DJ-
battle georganiseerd?

E: Op zondag 23 maart 2014 werd er in Den Boogaard een jubileumconcert gehouden. 
Welke drie muzikale gezelschappen traden hier op?

A:

B:

C:

D:

E:
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Quispel   Wie kent Gèssel?

1  Bungalowpark

We weten allemaal waar deze ‘’buiten’’wijk ligt; het Groot Bungalowpark ofwel de Van 
Rijckevorsellaan. We kennen haar waarschijnlijk echter heel slecht. We zullen er eens een 
bezoekje gaan brengen. En we zien dan dat verschillende huisjes een naam hebben. Noteer 
op welk huisnummer de volgende namen van villa’s thuishoren. We adviseren jullie niet met 
de auto te gaan, want dan heb je teveel snelheid om de soms gedeeltelijk verborgen namen 
te vinden. Dus fietsen, of wandelen, of scooteren…!!

A: Sonneval A:

B: De Stal B:

C: Sundays Green C:

D: De Vuurden D:

E: Als je de gevonden huisnummers optelt, krijg je een getal. Welk getal is dat?

E:

2  Kende heur?

A: Op Rootven 16 woont iemand van wie we alleen de voornaam willen hebben?

B: Hoe oud is zij?

C: Hoe luidt haar familienaam (meisjesnaam)?

D: Wat waren de voornaam en achternaam van haar eerste echtgenoot?

E: In welk jaar stierf hij?

F: Hoeveel kinderen had zij samen met hem?

G: Met wie hertrouwde zij?

H: Met wie was deze eerder getrouwd?

I: In welk jaar overleed hij?

J: MTV wijdde een speciaal programma aan onze hoofdpersoon. Hoe heet dat programma?

 

A: F:

B: G:

C: H:

D: I:

E: J:
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Quispel   Wie kent Gèssel?

3  Brugske

We gaan naar een andere wijk, die buiten het echte centrum ligt, namelijk de Oostelvoortjes. 
We pakken de veiligste weg. Tussen de Herengoedstraat en De Hofakker is ooit een brug 
aangelegd, zodat de senioren, die in het voormalige Reuselhof woonden, veilig te voet naar 
‘’ut durp’’ konden wandelen (met of zonder rollator). De brug is aan beide kanten voorzien 
van een mooie leuning. Noteer hoeveel verticale stalen spijlen van meer dan 80 centimeter 
de brug telt.

4  Vrijwilligers

Moergestel heeft een zeer rijk verenigingsleven. Dat is zondermeer te danken aan de vele 
vrijwilligers, die in het bestuur of in een werkgroep van één of meer verenigingen zitten. Al 
tijden voordat Mark Rutte het over de participatiemaatschappij had, wisten wij in Moergestel 
al dat we zelf onze broek moesten ophouden. En daar leefden we dan ook naar.
Eens even controleren of jullie weten wie zich, meestal stilletjes, voor onze gemeenschap 
inzetten.

A: Wie is de voorzitter van de Dorpsraad?

B: Wie is de voorzitter van tennisvereniging MTV?

C: Wie is de voorzitter van Roef!?

D: Wie is de secretaris van Audacia?

E: Wie is de secretaris van “De Pierewaaiers”?

F: Wie is de secretaris van Mirlitonfanfare “De Klomp”?

G: Wie is de penningmeester van WieKentKunst?

H: Wie is de penningmeester van toneelvereniging Die Naemloose Speelers?

I: Wie is de penningmeester van de Koninklijk Erkende Harmonie “Prinses Juliana”?

J: Wie is de voorzitter van Ondernemersvereniging Moergestel?

A: F:

B: G:

C: H:

D: I:

E: J:
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Quispel   Wie kent Gèssel?

5  In De Kèkkert

Vorig jaar hebben jullie allemaal ijverig naar boven zitten kijken om de prachtige 
smeedijzeren kunststukken te zoeken, die op meerdere schoorstenen stonden. We hebben 
vanuit het Medisch Centrum Moergestel daarover diverse klachten binnen gekregen. Veel 
patiënten hadden nekklachten van het omhoog turen. En dat is het laatste wat wij willen; 
verschil van mening met onze geneesheren/dames. 
We vonden dat jullie toch een frisse neus moesten halen (doktersadvies) en hebben 
besloten het probleem nu op een lager niveau te brengen.
Aan het Rootven staan een aantal leuke, oude, veelal verbouwde huisjes. Op de voorgevels 
zitten muurankers bevestigd. Hoeveel muurankers zitten er aan de voorkant op de panden 
Rootven 44 tot en met Rootven 56?

6  Wir goet telle!!

We gingen vorig jaar op het Audaciaterrein reclameborden tellen. Nu gaan we weer 
richting Audacia. Je moet dit jaar twee keer heel goed tellen. Let dus op! We moeten twee 
antwoorden krijgen.
Net voordat we bij het Audaciaterrein zijn, rijden we onder de hoogspanningsmast door.

A: Hoeveel kabels hangen er daar eigenlijk boven je hoofd?

We staan voor de ingang van het hoofdveld en zien rechts van de poort een groot bord staan. 

B: Hoe vaak komt de letter r (of R) voor op dit informatiebord?

A: B:

7  Wij saomen

In de gemeente Oisterwijk woonden op 1 januari 2014 25.510 mensen.

A: Hoeveel mensen woonden er op die datum in ons dorp?

B: En op 1 januari 2013?

A: B:
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8  Crisis

Ook in Moergestel is de crisis al sinds 2008 toegeslagen. Met name is dat te merken op de 
woningmarkt. Werden voor 2008 de huizen als zoete broodjes verkocht, nu moet er voor 
worden gewerkt. Ondanks dat de huizen veel goedkoper zijn geworden, worden ze slechts 
met veel moeite verkocht. Gelukkig zijn er diverse makelaars, die de verkopers (en soms 
de kopers) helpen om een transactie te bewerkstelligen. We hebben hier plaatselijk met 
name Van Oers en de All Round Makelaars, zoals Tijmen Smits, Pieter Burgers en Toon 
Coppens. Maar soms komen ze van heinde en ver. Geef 10 namen van makelaardijen, die in 
de bebouwde kom van Moergestel bij één of meerdere woningen een bord/aanplakbiljet 
hebben hangen. De reeds genoemde makelaars tellen niet mee!

1 : 6 :

2 : 7 :

3 : 8 :

4 : 9 :

5 : 10 :

9  Eeuwlingen

Moergestel is een gezond dorp. Dat is ook wel te merken. Onvoorstelbaar hoeveel mensen 
er 80 jaar of ouder worden. Sommigen zijn niet kapot te krijgen en worden zelfs 100 jaar. 
Reden voor de gemeente om een eeuwlingenboom en een eeuwlingenbank te plaatsen. 

Twee vragen: 

A: Waar staat die eeuwlingenbank? 

B: Moergestel heeft tot nu toe 9 eeuwlingen voortgebracht? Noem ze alle negen.

A:

B1: B6:

B2: B7:

B3: B8:

B4: B9:

B5:
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10  De waas

Zoals we vorig jaar al schreven: Gèssel heeft zo’n beetje zijn eigen taaltje. Het lijkt op 
Tilburgs, maar wijkt daar af en toe toch behoorlijk vanaf, met name de lange, gerekte èèè-
klanken zijn korter. Hieronder een aantal zinnen die je in beschaafd Nederlands moet 
vertalen.

A: Zondags wier meej mustert alvast de waaskuip opgestôkt deur onzen pa, zoô dè ons 
moejer de volgende daag meteen aan de gang kon.

B: As ik dan tusse de middag thuis kwaam uit school, moes ik den mangel draaien, zoô dè 
de waas al un bietje dröger wier.

C: Ons moejer hing dan de waas te dröge, mar de laokens en ut aandere witgoed wieren 
op dun blèk geleej.

D: Smaondags konde krèk zien wie er veul dochters haaj: de waaslijn hing dan vol mee 
maondverbaand.

E: Swinters hinge we de waas gewoon buite aon de lijn en dan wier ie soms zoo hart as un 
plank.

F: Natuurluk drôgde ie dan niet genoeg, want de vorst blif erin zitte, dus wier ie dan bè de 
kachel gehangen um weier te dröge.

G: As alles drög was, moes de waas ook nog gestreken worre en dan wier er meteen 
gekeeke of er gaote in de sokke zaten.

H: As we dan ‘s avonds de rozekrans aon ut bidde ware, zaat ons moeder mee un benneke 
verstelgoed op durren schoot de gaote te stoppe.

I: Onze paa din dan ut veurbidde en wij, de kènder gaave de rest van ut rozehuutje, dè 
mistal wier afgeslote mee de litanie van allerheilige.

J: Toen we grôtter waare, mochte we ook wel uns veurbidde, mar gelukkig wier dieje 
flauwekul laoter afgeschaft umdè de pastoors nie zo veul mir te vertelle hadde.

  

A:
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B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:
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Quispel   Actualiteiten

1  Gemeenteraadsverkiezingen
 
Op 19 maart j.l. werden de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als het goed is heb je 
gebruik gemaakt van je stemrecht. Weet jij nog hoe de uitslagen in onze gemeente waren?

A: Hoeveel stemmen kregen PGB/AB/PRO/VVD/CDA?

B: Als de twee grootste partijen een coalitie zouden vormen hebben ze dan samen een 

meerderheid?

A / PGB : A / VVD :

A / AB : A / CDA :

A / PRO :

B:

2  Die Naemloose Speelers

Toneelgroep Die Naemloose Speelers (DNS) bestaat dit jaar 50 jaar. Gedurende de eerste 
20 jaar werd gespeeld voor volwassenen. In 1983 werd het eerste stuk voor kinderen 
opgevoerd. Wat weten jullie van deze ten tonele opgevoerde stukken?

A: Wie was jarenlang regisseur van DNS tot de club zich, vanaf 1983,  ging richten op 
jeugdtoneel?
B: Wat was de titel van het eerste kinderstuk in 1983? 
C: Wat was de titel van het eerste stuk dat DNS in de nieuwe Den Boogaard speelden in 2007, 
tevens het eerste toneelstuk dat er werd opgevoerd?
D: Van welke 2 regionale Brabantse schrijvers werden door DNS tenminste 3 stukken 
opgevoerd? 

E: Degene, die sinds 1983 de club regisseert, neemt als tekstregisseur afscheid met het zelf 

spelen van de titelrol in het jeugdstuk begin november aanstaande. Welke rol is dit? 

A:

B:

C:

D:

E:
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3  Wereldburgers
 
Ook in 2014 zijn er weer bekende wereldburgers overleden.  Welke overleden personen 
worden hier cryptisch omschreven? 

A: Wat deed vader voor ’t opstootje in dit Afrikaanse land?  

B: Achter de boom vindt men de kwast zonder maat.  

C: Gedraaide zoutjes met een punt ertussen. 

D: Geen thee in het hemd, en een korte kreet die terugkomt, voor het Engelse gebedshuis.  

E: Met die hond ben je klaar, hij zet  je over naar de overkant. 

A:

B:

C:

D:

E:

4  Boer zoekt vrouw

Het kijkcijferkanon, al verschillende jaren, en  ook in 2013/2014 is Boer zoekt vrouw. 
We testen even jullie geheugen uit voorgaande edities.  

A: Hoe heten de moeder, en broers van boer Jos in Frankrijk?  

B: Martijn en Marlies zijn een koppel in het 2e jaar. 

Wat is de website van Marlies’ kinderkledinglijn?  

C: Welke boer kreeg tot nu toe de meeste brieven en hoeveel? 

D: Op welke andere boer dan boer Gerard (haar keus) werd Pauline verliefd? 

E: Hoe heten de  dochters van boer Jos en de dochters van Dycke? 

A:

B:

C:

D:

E:
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5  Geboren te Moergestel

Moergestel heeft dit jaar weer veel nieuwe burgers gekregen. Wat is de voornaam van het 
kind dat hoort bij het geboortebord en in welke straat woont het? 

 Naam  Straat

A:

B:

C:

D:

E:

A B C

D E
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6  Benkskes

Tilburg is al enkele jaren aan het werk met de “Benkskesroute”.
Wij in Moergestel hebben ook enorm veel Benkskes. We zoeken bij onderstaande Benkskes 
de straat waar ze staan (eventueel kruispunt).

A B

C D

E F

G H
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A: F:

B: G:

C: H:

D: I:

E: J:

7  Koningsdag

Sinds 1890, het jaar waarin Koning Willem III overleed, hebben we eindelijk weer een 
koning,  Koning Willem Alexander. Dit jaar (2014) was er dan ook voor het eerst een 
Koningsdag. Deze dag is in Moergestel uitbundig gevierd. Vandaar dat wij graag wat details 
van jullie willen weten.

Welke personen, noem  voornaam en achternaam,  hebben in Moergestel de EERSTE 

Koningsdag georganiseerd?

1: 7:

2: 8:

3: 9:

4: 10:

5: 11:

6: 12:

I J
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Vooral voor de kinderen is Koningsdag altijd een bijzondere dag en er was dan ook van alles 

te doen op het plein. Zij kregen een kaart uitgereikt.  Welke spelletjes en welke traktaties 

stonden daarop vermeld.

1: 6:

2: 7:

3: 8:

4: 9:

5: 10:

8  Wat hoort hier niet thuis?

Actualiteiten dit jaar zijn het WK, de optocht, het schaatsen, het songfestival en de 
verkiezingen. In onderstaande rijtjes hebben 4 van de 5 een gezamenlijke overeenkomst. 
Wie hoort niet in het rijtje van 5 thuis?

Het WK De optocht Het schaatsen
Pinto   
Van Gaal
Deschamps
Sampaoli
Wilmots

Suzanne van den Berg
Cor van Dijk
Mieke Habraken
Bregje van Laarhoven
Maremca de Wilde

Jorrit Bergsma
Margot Boer
Ireen Wust
Michel Mulder
Lotte van Beek

Het songfestival De verkiezingen
Lenny Kuhr
Mary Hopkin
Katja Epstein
Sandra Kim
Common Linnets

Niels van de Ven
Jan Vriens
Hans Denissen
Bas Hessels
Jan Oerlemans

Het WK:

De optocht:

Het schaatsen:

Het songfestival:

De verkiezingen:
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9  Headlines

Nog steeds kunnen velen van ons  de papieren versie van de krant niet missen. Tijdens het 
zetten van de krant zijn de headlines door elkaar geraakt. Kun jij de juiste headlines weer bij 
elkaar vinden? 

A: Palestijnse jongeren wachten op huisgenootjes

B: Koningsdag  scoort slecht in winkels

C: Oranje staat in de etalage

D: Kwantum meteen op de helling

E: Nijlpaarden vrijen stiekem

A:

B:

C:

D:

E:

10  Uit de krant

Zomaar enkele vragen uit de kranten van 2014. 

A: Welke band trad dit jaar op bij de Flower Power in Den Boogaard? 

B: In welke (reeds gesloten) gevangenis zat Herman Brood? 

C: In welk land kun je binnenkort je rijbewijs halen in een vakantieweek? 

D: Welke band speelde 13 april in Sec Oisterwijk? 

E: Voor welke bruiloft reed de koets die crashte op de N65 begin april? 

A:

B:

C:

D:

E:
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1  TV Programma

Van een zeer populair tv programma is inmiddels ook een kinderversie gemaakt. De 
kandidaten spelen in de programma allemaal voor een dier. Voor welk dier speelden de 
volgende kandidaten in 2014?

Roeland (A), Lucia (B), Jitske (C), Jenny (D), Jan (E), Harmen (F), Guido (G), Floor (H), Davey 
(I) en Bobbie (J).

A: F:

B: G:

C: H:

D: I:

E: J:

2  Kindercarnavalslied

De laatste jaren wordt er met carnaval ook een kindercarnavalslied gemaakt. Dit is een 
kinderuitvoering op een bestaand Pieregeblèr nummer. Welke groep heeft dit nummer 
tijdens een voorgaande Pieregeblèr editie gezongen en hoe heette het nummer?

A: Kinderlied 2011 - Ons pap wordt toch niet boos

B: Kinderlied 2012 - The Voice

C: Kinderlied 2013 - Gèssel draait dur!

A / Groep:

A / Titel:

B / Groep:

B / Titel:

C / Groep:

C / Titel:
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3  Spellen

Wat is er leuker om tijdens een typische Hollandse regendag binnen een spel te spelen. De 
Quispel organisatoren spelen regelmatig de volgende spellen. Herkennen jullie ze?

A:

B:

C:

A B

C
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4  Kinderliedjes

Kennen jullie onderstaande kinderliedjes nog? Geef van onderstaande fragmenten de titel 
en jaar van uitkomst.

A: Puber-puber-puberteit
Hoe kom je eraan en hoe raak je het kwijt? 

B: Alles is te koop het is alleen een kwestie van betalen
Zeker als je geld hebt, het liefst een hele hoop 
Dan kan je alles bij me komen halen

C: M’n moeder is een stresskip (ojeh) 
M’n moeder is een stresskip (ojeh) 
M’n moeder is een stresskip (ooohjehh)

D: Ooo, mama ze pesten me zooo
Iedereen plaagt me
En zooo wil ik geen dag meer naar school terug

E: Doe de Kanga, 
doe de Kanga, 
doe mij maar lekker na

 Titel  Jaar

A:

B:

C:

D:

E:
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5  Rages

Iedereen heeft vast ooit wel eens aan een rage meegedaan. Wat denk je bijvoorbeeld van de 
flippo’s en Pokemon kaartjes? Hieronder zie je een aantal speciale rages terug. We zijn op 
zoek naar de benaming van de technieken van deze rages.

 

A: C:

B: D:

6  Jeugdvakantieweek

Ieder jaar is er in de laatste week van de zomervakantie in ons dorp de jeugdvakantieweek 
voor de jeugd van de basisscholen. De eerste keer al in 1967. Van jullie willen we graag 
weten:

Als je het totaal aantal deelnemende kinderen in de jaren 2010 t/m 2014 verdeelt over 
het aantal begeleiders in dezelfde periode, hoeveel kinderen heeft dan één begeleider 
gemiddeld in zijn of haar groepje zitten?

A B

C D
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7  Donald Duck

De meeste van ons hebben allemaal wel eens de Donald Duck gelezen. Hieronder zie je een 
aantal kaften. We willen graag van jullie weten welk uitgave nummer deze kaft heeft en in 
welk jaartal deze Donald Duck is uitgekomen.

 Uitgavenummer  Jaartal

A:

B:

C:

D:

E:

A B C

D E
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8  Vlaggen

Hoe goed zijn jullie in het herkennen van vlaggen? Vertel ons van welk land de volgende 
vlaggen zijn, wat de hoofdstad van dit land is, hoeveel mensen er in 2013 woonden en hoe 
groot het land in km2 is.

Vlag A

Land:

Hoodstad:

Inwoners:                                                                 Oppervlakte:

A B

C

E

D
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Vlag B

Land:

Hoodstad:

Inwoners:                                                                 Oppervlakte:

Vlag C

Land:

Hoodstad:

Inwoners:                                                                 Oppervlakte:

Vlag D

Land:

Hoodstad:

Inwoners:                                                                 Oppervlakte:

Vlag E

Land:

Hoodstad:

Inwoners:                                                                 Oppervlakte:

9  Kinderlintje

Inmiddels heeft voor de eerste keer een kind een lintje ontvangen in onze gemeente. Wat 
weten jullie over dit kinderlintje?

A: Wie kreeg het eerste kinderlintje in onze gemeente? 

B: Hoe heet het team, waarvan hij/ zij naamgever is dat meedeed aan de Alpe d’HuZes?

C: In welk jaar ging het team in zijn/haar naam voor het eerst naar de Alpe d’Huzes?

D: Hoe vaak ging hij/zij zelf omhoog in 2014?

A: C:

B: D:



32

Quispel   Jeugd en kids

10  Origami

Origami is afgeleid van het Japans en betekent letterlijk: papier vouwen. Met 1 enkel vel 
papier worden allerlei objecten gevouwen. Het doel is een herkenbaar figuurtje te vouwen, 
zonder gebruik te maken van externe hulpmiddelen zoals een schaar of lijm.
Het enige materiaal dat gebruikt mag worden is papier. Hoe dunner het papier hoe 
nauwkeuriger de vouwen gelegd kunnen worden, en hoe mooier het eindresultaat wordt.

We willen graag dat je de volgende figuren voor ons maakt en inlevert. In dit Quispelboek 
vind je een insteekmapje terug. Graag de Origami figuren hierin stoppen en zorg ervoor dat 
ze er niet uit kunnen vallen.

Een catamaran Een paard

Een kraanvogel
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1  Kunst en Bomen 2014

De rubriek, Mens en Natuur, komt geheel samen in het project Kunst en Bomen 2014. Jullie 
zullen ongetwijfeld gezien hebben wat voor kunstwerken er te zien waren in verband met 
dit project. Wij willen weten in welke straat de hieronder afgebeelde kunst ivm dit project te 
zien was?

A: D:

B: E:

C:

A B

C D

E
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2  Spreekwoorden 

Mens en natuur staan heel dicht bij elkaar; dat blijkt ook uit ons taalgebruik. In heel veel 
uitdrukkingen en spreekwoorden komen dieren, planten en natuurverschijnselen voor. Vul 
bij de volgende uitdrukkingen steeds 1 of 2 woorden die ontbreken in.  

A: De ………. bij de horens pakken. 

B: Zo rot als een ………… 

C: De ……. uit de ……. kijken. 

D: Geen fatsoen in zijn …….. hebben.  

E: De …….. in de pot vinden. 

F: De …………. van de  ……….. gescheiden houden. 

G: Iemand met de gebakken ……   laten zitten.  

H: Als de  …… de passie preekt, boer pas op je  ……… 

I:  Een blind ……… kan er nog niets kapot maken. 

J: Zij vochten als ……….. voor hun vaderland.  

A: F:

B: G:

C: H:

D: I:

E: J:

3  Latijn 

Dieren hebben allemaal een Latijnse naam gekregen. Meestal is het een soortnaam en kan 
de extra toevoeging nog iets speciaals vertellen over het dier. Welke Nederlandse naam 
hebben de volgende dieren?

A: Liometopum A:

B: Myrmica B:

C: Cerambycidae C:

D: Gasterophilidae D:

E: Rhopalocera E:
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4  Trekvogels

Of ze nu gaan of komen, trekvogels leggen duizenden kilometers af. De ultieme reiziger is 
een trekvogel. Hieronder staan een aantal foto’s. Kunnen jullie ons vertellen welke vogels dit 
zijn?

A: D:

B: E:

C:

A B

C D

E
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5  Knotwilgen

Hoeveel knotwilgen staan er in de berm aan de noord- en oostkant van de Scheerman 
(grenzend aan het natuurgebied)?

6  Onheil

De mensheid heeft door de eeuwen heen steeds te maken gekregen met ziekten, rampen, 
oorlogen en ander onheil. Hierbij duiken soms de vreemdste namen op. 
De volgende namen hebben iets gemeenschappelijks: Marburg, Nipah/Hendra, Lassa en 
Hanta. 

A: Deze wetenschappelijke termen vallen onder één soortnaam. Het zijn nl. alle 4 ……….. 

B: In welk jaar werden ze ontdekt? 

A:

B: Marburg werd ontdekt in:

Nipah/Hendra werd ontdekt in:

Lassa werd ontdekt in:

Hanta werd ontdekt in:

7  Erfelijkheid

Allemaal hebben we uiterlijke kenmerken van onze ouders. Als we elkaar aankijken zien 
we wat voor kleur ogen we hebben. Als een man met blauwe ogen (homozygoot) een kind 
verwekt bij een vrouw met bruine ogen (heterozygoot), welke kleur ogen zal het kind dan 
krijgen?
Vul in hoeveel procent het kind kans heeft  op bruine ogen en hoeveel procent het kind kans 
heeft op blauwe ogen.

Bruine ogen:

Blauwe ogen:
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8  Tijdperken

Onze aarde is miljoenen jaren geleden al ontstaan. De vorming en ontwikkeling kent diverse 
tijdperken met een kenmerkende naam (bijv. Ijzeren Tijdperk). Zet de volgende tijdperken 
in de juiste volgorde. De oudste moet voorop komen staan. 

De tijdperken zijn: 

A: Plioceen 

B: Eoceen 

C: Pleistoceen 

D: Mioceen

E: Oligoceen 

Volgorde: 

9  Mens en dier 

Wat weet jij van mens en dier?  

A: Wat wordt groter hoe meer men denkt? 

B: In welk lichaamsdeel van de mens bevinden zich de kleinste botjes? 

C: Hoeveel ogen heeft een schorpioen?

D: Welke is naast A, B en O de vierde bloedgroep?

E: Waar bevinden zich de eilandjes van Langerhans?

F: Welke dieren kunnen geen kleuren onderscheiden?

G: Welke kleur ogen heeft een raszuivere Siamese kat?

H: Welk is het enige zoogdier dat echt kan vliegen?

I: Hoeveel vleugels heeft een vlo?

J: Hoe noemt men een inktvis met acht armen?

A: F:

B: G:

C: H:

D: I:

E: J:
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10  007

De James Bond zoals we die kennen houdt van spanning en avontuur. Zijn verhalen spelen 
zich vaak af op de mooiste plekken van de wereld. Hieronder volgen enkele natuurfoto’s. 
Waar (locatie en land) zijn deze foto’s gemaakt en in welke Bond film komen deze voor?

A (locatie):

A (land):

A (Bondfilm):

B (locatie):

B (land):

B (Bondfilm):

C (locatie):

C (land):

C (Bondfilm):

A B

C
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1  Tropisch eiland

Iedereen heeft er wel eens van gedroomd om op een tropisch eiland op vakantie te gaan 
met je geliefde. Sommige van jullie hebben deze droom misschien al waar gemaakt. Hierna 
vind u een 5-tal foto’s met een eiland of groep eilanden erop. De vraag is wat is de naam van 
dit eiland of deze eilanden groep.

A:

B:

C:

D:

E:

A B C

D E
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2  Techniek

Ergens tussen de eerste en vierde eeuw voor Christus heeft de wijze Vatsyayana voor de 
Indiase bovenklasse een verhandeling geschreven over seksuele technieken. Het doel van 
de Indiase bovenklasse was het najagen van plezier en seks. De titel van het boek laat zich 
vertalen als de wetenschap van het genot.

A: Wat is de naam van dit boek?

In dit boek worden een aantal posities/technieken beschreven. Hierna vind je enkele 
beschrijvingen van de diverse posities/technieken. We willen graag de naam van deze 
positie/techniek weten. De positie/techniek wordt slechts gedeeltelijk omschreven.

B: De man gaat met gespreide benen en rechte rug op zijn knieën zitten. De vrouw 
gaat op zijn schoot zitten met het gezicht naar de man toe. Het paar omhelst elkaar. 
Nu vindt de penetratie plaats. De vrouw slaat haar rechterarm om de schouder van 
de man en haar rechterbeen wordt stevig tegen zijn rug geduwd. De man pakt met 
zijn rechterhand achter zijn rug het rechterbeen van de vrouw vast waarna hij kleine 
schommelende bewegingen maakt.

C: De man gaat met rechte rug op bed zitten, zijn benen gestrekt naar voren. Hij trekt 
zijn rechterknie op en hij leunt achterover en zet zijn handen ter ondersteuning 
achter zijn rug. De vrouw gaat diagonaal bovenop haar partner zitten met haar knieën 
omhoog en haar voeten plat op de vloer. Het linkerbeen van de vrouw wordt onder het 
rechterbeen van de man gestoken wanneer hij haar penetreert. Hierna gaan de man en 
vrouw achteroverleunen waarbij hij met zijn rechterhand haar rechterhand vastpakt en 
beide achterover leunen, waarna de vrouw haar beide benen strekt.

D: De man knielt neer en de vrouw gaat schrijlings op zijn schoot zitten met haar gezicht 
van hem afgewend. Hij houdt zijn hand om haar middel cq borsten. De vrouw buigt 
voorover en plaatst haar handen aan beide zijden van haar knieën en haar voorhoofd 
raakt de grond waarna hij bij haar naar binnen dringt. Ze strekt haar rechterbeen naar 
achter, langs zijn rechterbeen.

A:

B:

C:

D:
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3  Erotisch getint

In de plantenwereld hebben alle planten een Latijnse naam. Omdat dit voor veel 
Nederlanders een nietszeggende naam is zijn er Nederlandse vertalingen van deze planten 
namen. Sommige van deze namen zijn erotisch getint. Hieronder vindt u een 5-tal foto’s, 
probeer de volgende namen bij de juiste plant te plaatsen: 

Tongvaren / Tepelcactus / Peniskokerplant / Venushaar / Peruaanse viagraplant

A:

B:

C:

D:

E:

 

A B C

D E
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4  Liefdeshuwelijk

In de gemeente Oisterwijk/Moergestel/Heukelom is er ook vaak “love is in the air” en 
regelmatig mondt deze liefde uit in een huwelijk. Uit zo’n liefdes huwelijk ontstaan dan weer 
liefdes baby’s. Omcirkel hieronder de juiste antwoorden.

A: Hoeveel huwelijken zijn er tussen 1 januari 2014 en 1 september 2014 gesloten in de 

gemeente Oisterwijk/Moergestel/Heukelom?

A1: 104 A2: 88 A3: 67

B: Hoeveel baby’s zijn er tussen 1 januari 2014 en 1 september 2014 geboren in de gemeente 

Oisterwijk/Moergestel/Heukelom?

B1: 17 B2: 9 B3: 26

5  Echtparen

Love is ook ... trouwen en kinderen krijgen.
Welk echtpaar, op die datum getrouwd, heeft deze kinderen gekregen?

A: 1 Mei 1976   Chiel, Geert, Roel  

B: 7 April 2000   Tijn, Siem     

C: 27 April 1984   Laura, Stephan, Claudia 

D: 31 Aug. 1990   Joep, Janneke    

E: 17 April 1997   Lieke, Lars   

A:

B:

C:

D:

E:
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6  Koningshuis 

In ons land hebben we een heel mooi koningshuis. Ons koningspaar is dit jaar 12,5 jaar 
getrouwd. We kennen Koning Willem Alexander en koningin Maxima als een liefdevol 
echtpaar met 3 schattige prinsesjes. Ze hebben een warme, trouwe, gevoelige uitstraling 
en leven heel erg mee met hun landgenoten in voor en tegenspoed. Over het algemeen is 
Nederland zeer trots en blij met het koningshuis.

In Europa zijn er diverse koningshuizen, hieronder zie je portretten van leden van een 
koningshuis. Graag willen we van jullie weten welke naam bij dit portret hoort en in welk 
land deze persoon geboren is.

A:

B:

C:

D:

E:

A B C

D E
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7  Lovesongs

Liefde zit ... natuurlijk ook in liedjes. Van welk liefdeslied is onderstaande tekst. Titel en 
Artiest noemen.

A: In uw ogen staat zoveel wat me aanspreekt
Jij voelt je net als ik
Jij bent het meisje dat bij me hoort
Ik leef alleen nog voor jou.
 

B: Als een belofte, ben jij, ben jij
Als een zomermorgen
Als een lach, ben jij, ben jij
Zo, zo, ben jij
 

C: Ik hoor dat je gesetteld bent
Dat je een meisje gevonden hebt en gaat trouwen
Ik hoorde dat je droom uitkomt
Ik denk dat ze jou kon geven wat ik niet kan
 

D: Oh mijn liefje, mijn schat
Ik verlang naar jouw aanraking
Al een lange eenzame tijd
En de tijd verstrijkt zo langzaam
En de tijd kan toch zo veel
Ben jij nog steeds van mij
Ik heb je liefde zo nodig, 2x
God versnel mij jouw liefde
 

E: Je gaat weg
De liefde heeft voor jou
De glimlach van een ander
Ik zou willen maar kan het je niet kwalijk nemen
Vanaf nu
Ga je me vergeten
Het is niet jouw fout
En toch moet je weten

 Artiest  Titel

A:

B:

C:

D:

E:
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8  Liefde en erotiek

Liefde en erotiek ... is al zo oud als de mensheid.
Hieronder staan 10 woorden die met liefde en erotiek te maken hebben.
Je hoeft alleen de letters goed te zetten.

A: EEEOONLRRHP

B: BCHCNTLUA

C: BLNRPCEAU

D: GRSTCLSGHNAAAEO

E: CRTCNRPEIAOO

F: LKSBSTTUEEIIIA

G: LCNRFOEIIE

H: NPMTTOIIEE

I: HLDGSSKDRIIUOEE

J: DRFSCAAAIIO

A: F:

B: G:

C: H:

D: I:

E: J:

9  Relaties

Liefde is ... relaties.
Op de volgende pagina staan vijf vrouwen en vijf mannen. De mannen die erachter staan, 
staan niet op de juiste plaats. Geef de namen van de vrouwen en koppel de naam van de 
man met wie zij een relatie heeft/had.
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A

B

C

D

E
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 Naam vrouw  Naam partner / ex-partner

A:

B:

C:

D:

E:

10  Wie/wat hoort er niet thuis

4 van onderstaande 5 mensen of dingen hebben een overeenkomst die gaat over de liefde, 
of wat daaruit voort komt.
Welke hoort niet in het rijtje van 5 thuis?

A B C
Michael Wilding
Conrad Hilton
Richard Burton
John Warner
Eddy Fisher

Pricilla
Patricia
Brenda
Mirella
Ramona

Raquel Pomplen
Kennedy Summers
Karen mcDougal
Tiffany Fallon
Jo Collins

D E
Polygamie
Polyandrie
Bigamie
Polygynie
Polyamorie

Marlies Dekker  
Jan Taminiau
Olcay Gulsen
Edgar Vos
Addy van den Krommenacker

A:

B:

C:

D:

E:
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1  WK Voetbal

Afgelopen zomer was het weer zover: Het WK-voetbal in Brazilië! En wat heeft Oranje het 
onder leiding van Van Gaal goed gedaan. We mogen trots zijn. Hierna een paar vragen om te 
testen of je goed hebt opgelet.

A: In welke wedstrijd zijn de meeste doelpunten gemaakt? 

B: Welk land heeft de meeste doelpunten gemaakt en welk land kreeg de meeste doelpunten 

om de oren?

C: De leus van Nederland was: “Echte mannen dragen oranje”. Maar hoeveel wedstrijden 

speelde Nederland echt in oranje shirts?

D: Welke speler van welk land stond niet in het veld maar kreeg wel een gele kaart? 

E: Tijdens de wedstrijd tussen Frankrijk en Honduras was er een primeur in de geschiedenis 

van het WK voetbal. Welke primeur was er?

A:

B (voor):

B (tegen):

C:

D (speler):

D (land):

E:

2  De ontbrekende letters

Ons alfabet kent 26 letters. Hierna tref je er steeds een heleboel daarvan aan, maar ook een 
aantal niet. Met de ontbrekende letters kan je een woord vormen dat te maken heeft met 
deze categorie. Iedere ontbrekende letter moet precies 1 keer gebruikt worden. Om het iets 
makkelijker te maken, zetten we er wel steeds bij uit hoeveel woorden het ‘woord’ bestaat. 
Zet hem op!

A: BFGIJLMOPQTUVWXYZ (2 woorden)

B: ABCDFGHJMQUVXYZ (1 woord)

C: ABCDFGJKLMNORTVWXZ (1 woord)

D: ABDFGJKNQRTUVWXZ (1 woord)

E: ABCFGHJKLMQWXYZ (1 woord)
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A:

B:

C:

D:

E:

3  Olympische Spelen

We zouden haast vergeten dat dit jaar ook de Olympische winterspelen plaats hebben 
gevonden. Wat weten jullie allemaal over de Olympische winter- en zomerspelen? 

A: Wat was het motto van de Winterspelen dit jaar?

B: Op welke plaats eindigde Nederland op de medaillespiegel?

C: Wat hebben de volgende Olympische wintersporten met elkaar gemeen:  

Langebaanschaatsen, Freestyle-skiën, Shorttrack en Curling?

D: Bij de zomerspelen van 2012 was het voor het eerst dat alle landen minstens één vrouw 

in hun team hadden. Welk land voegde als laatste een vrouw aan haar team toe en wat is de 

naam van deze vrouw?

E: Nederland heeft in 1928 de Olympische Spelen georganiseerd. Hoeveel pogingen heeft 

Nederland daarna gewaagd om de spelen nog eens te organiseren?

A:

B:

C:

D (land):

D (naam vrouw):

E:
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4  Verouderde sport(st)ers

Ook sporters worden oud. Weet jij welke sporters op de volgende afbeeldingen terug te 
vinden zijn?

A:

B:

C:

D:

E:

A B C

D E
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5  Attributen

Bij veel sporten gebruik je een attribuut. Herken jij onderstaande attributen?

A:

B:

C:

D:

E:

A B C

D E
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6  Paspoorten bekende sporters

Hieronder een aantal paspoorten die bij bekende sporters horen. Wat zijn de namen van 
deze bekende sporters?

A:

B:

C:

D:

E:

A B

C D

E
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7  Logo’s

Elke club heeft haar eigen logo. Hoe goed zijn jullie in het herkennen van de volgende 
logo’s? Geef aan van welke club/stichting onderstaande logo’s zijn.

A:

B:

C:

D:

E:

8  Ontdek je sportieve plekje!

In Moergestel kan je allerlei sporten beoefenen. En dat kan je op allerlei verschillende 
plaatsen. Hierna zie je 5 foto’s van locaties in of om Moergestel waar je een of meerdere 
sporten kunt beoefenen. Om het wat moeilijker te maken, laten we slechts een detail zien. 
Weten jullie de juiste club of vereniging te vinden bij deze foto?

A
B C

D E
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A: D:

B: E:

C:

9  Betekenis namen

Audacia speelt elk jaar tegen allerlei verschillende tegenstanders. Die hebben vaak als 
naam een afkorting. Maar weten jullie eigenlijk waar die afkorting voor staat?  

A: ZIGO

B: SOS

C: SSS

D: DESK

E: LONGA

A:

B:

C:

D:

E:

A B C

D E
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F: Een van de voetbalclubs in de omgeving van Moergestel heeft als naam een uitdrukking 
van een bekende Nederlandse schrijver. Om welke club, welke uitdrukking en welke 
schrijver gaat het? Tip: Wanhoop niet!

G: De Moergestelse lokale paardensportvereniging bestaat ook uit een afkorting. Wat is die 
afkorting en waar staat die voor?

F (club):

F (uitdrukking):

F (schrijver):

G:

10  De Gebroeders

Tijdens Quispel 2013 was er een vraag volledig gewijd aan onze lokale wielerhelden Boy 
en Danny van Poppel. Maar de gebroeders Van Poppel zijn niet de enige twee broers die 
bekend zijn in Moergestel. Vanuit de voetbalwereld kennen we natuurlijk ook de gebroeders 
Swinkels. Wat weet jij van ze?

A: Het is alom bekend dat Arjan en Ruud Swinkels vroeger in Moergestel hebben gewoond. 

Op welke basisschool zaten zij? 

B: Beide heren hebben in het verleden nog gevoetbald bij onze plaatselijke voetbaltrots 

Audacia. Beide heren hebben later ook in het shirt van Willem II gevoetbald. In dat shirt 

hebben ze allebei nog een keer vriendschappelijk gespeeld tegen het eerste elftal van 

Audacia. Noem bij zowel Arjan als Ruud het juiste jaartal van de wedstrijd en de uitslag.

C: In een van de seizoenen dat Arjan eredivisie speelde met Willem II kreeg hij 2x een 

‘onterechte’ rode kaart. De rode kaart werd namelijk vervolgens geschrapt en hij werd niet 

geschorst. In welk seizoen was dit en tegen welke 2 clubs kreeg hij deze ‘onterechte’ rode 

kaarten?

D: Voordat Ruud afgelopen jaar naar Willem II kwam, stond hij bij 2 eredivisieclubs onder 

contract. Bij welke clubs was dat en hoeveel eredivisiewedstrijden speelde hij in totaal bij 

deze clubs?

A:

B (Arjan):

B (Ruud):
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C (seizoen):

C (clubs):

D (clubs):

D (aantal wedstrijden):
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1  Rebus

Hieronder een plaatjes rebus, maar dan zonder plaatjes. Op de volgende pagina staan de 
plaatjes die je moet uitknippen en op de juiste plaats plakken. Alleen op die manier kun je 
deze rebus oplossen. De oplossing van de rebus is een regel uit een songtekst. Wij willen 
van jullie weten uit welk nummer deze regel komt en wie de artiest is.

kn+

ki = oo

-k

o=j t=j                 u=d,       +cht

                s=d,            -p -d j=d

-b

-k

-t

-b

+st

j+

-i                 o=a,        +en

Lied:

Artiest:



                  Knippagina

Knip deze rondjes uit en plak ze op de juiste plek in de rebus!
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2  Wat een beroep!

Om te weten welke beroepen de volgende personen hebben hoef je alleen maar de letters 
van hun naam door elkaar te gooien. 

A: Reg Pelver  A:

B: Renate R. Dis  B:

C: Abel Keurmem  C:

D: Ans Zeger  D:

E: H. Scone Marke  E:

3  Medeklinkers gevraagd

Bij het afdrukken van deze vraag zijn alle medeklinkers verdwenen. Dit waren toch echt 
allemaal spreekwoorden. Welke spreekwoorden kun je hier lezen? 

A:  A..  ..ee  .o..e.  .e…e.  o.  ee.  .ee.,  .oo..  .e  .e..e  e..ee  .ee.
B:  .oa..  .e.  ..o..e  ..ui.  .i..,  .i..  .e.  .e..e..
C: .oo.  .a.  .e  .o.e.  ..a.e.
D: .oo.  .e.  oo.  .a.  .e  .aa..  ..ui.e.
E: .e.e..i..ei.  .e..  .ee.  .ij.

A:

B:

C:

D:

E:
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4  Lijnen trekken

We gaan lijnen trekken. Hieronder zie je 7 keer het logo van Quispel. Je mag nu 3 rechte 
lijnen trekken. De 3 rechte lijnen moeten ervoor zorgen dat alle 7 logo’s in een apart vak 
komen en dus gescheiden zijn van de andere logo’s door een lijn.
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5  Op zoek naar woorden

Woorden kun je op veel verschillende manieren schrijven. Hieronder vinden jullie raadsels 
die telkens 1 woord op moeten leveren. Kunnen jullie er iets van maken?

A:

B:

C:

D:

E:

dag

D Gw
e
t

 d      d      d    
     d    d        d
  d      d     d  d
     d       d

k

ver NN D .e
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6  Moergestel fietsdorp

Enkele jaren geleden raasde Guus dagelijks zijn rondjes door Moergestel. De organisatie 
van Quispel kent ook een aantal fervent fietsers. Zij maakten een tocht van een kleine 30 
kilometer in Brabant. Hieronder is de routekaart die zij gebruikten. De fietstocht kwam 
langs 13 knooppunten. Wij willen van jullie de knooppunten weten, waarbij het beginpunt 
en eindpunt niet uitmaakt en waarbij het ook niet uitmaakt of je het rondje linksom dan wel 
rechtsom maakt.

Knooppunten:
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7  Tangram

Tangram is een eeuwenoud chinees vormenspel dat altijd leuk blijft om te doen. Wij hebben 
voor jullie ook een mooie Tangram-opdracht. Hieronder de vorm die wij gelegd willen 
hebben. Knip de onderdelen op de volgende pagina uit, leg ze in de vorm van onderstaand 
Tangram en plak ze hieronder op de afbeelding op. Heel veel puzzelplezier gewenst!



                  Knippagina
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8  Welk getal zoeken wij?

We gaan op zoek naar een getal, maar zullen hier een hele reis voor af moeten leggen.

De hierboven gemarkeerde landen liggen allemaal op iets en dit iets bestaat ook in de 
Nederlandse stad van het licht. In dit iets traden dit jaar een aantal manische straat predikers 
op, maar zij kwamen niet alleen. Voordat zij begonnen te ‘prediken’ werd er door een soort 
van ‘publieke omroep’ nog over een typisch Nederlands evenement gezongen. Wij zijn op 
zoek naar het aantal wedstrijddeelnemers van dit typisch Nederlands evenement, zoals 
dat door die ‘publieke omroep’ in de stad van het licht werd gemeld. Let op, deze ‘publieke 
omroep’ baseerde het aantal wedstrijddeelnemers niet op de officiële cijfers.

Getal = 

9  Even rekenen

A: Een dierenvriend heeft zeven huisdieren. Sommige van hen zijn katten, de andere 
honden. Elke hond eet vijf koekjes en elke kat eet er vier. Alles bij elkaar zijn er 
tweeëndertig koekjes geconsumeerd. Hoeveel honden zijn er en hoeveel katten?

B: Als acht mannen in tweeëndertig dagen zestien gaten kunnen graven, hoeveel dagen  
duurt het dan voor vier mannen acht gaten van dezelfde grootte gegraven hebben?

A:

B:
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10  Candy Crush

Een heel verslavend spelletje op alles wat mobiel is: 
Candy Crush. Een spel gespeeld door jong en oud. 
Hiernaast hebben wij een beginscherm van het spel 
geplaatst. Daarna hebben we één zet gedaan. Welke 
van onderstaande schermen zijn mogelijk?

Scherm A Scherm B Scherm C

Scherm D Scherm E Scherm F

Scherm G Scherm H Scherm I

Mogelijke schermen:
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1  Waar zijn we wanneer geweest?

Dit jaar zijn we op verschillende festivals geweest. Geef bij onderstaande afbeeldingen, de 
namen en de data van de festivals, als ook de plaats waar het festival gehouden werd.

 Festivalnaam  Plaats  Data

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

A B

C D

E

F G



66

Quispel   Wèikôknogwôweten

2  Wat is dit?

Geboren in de jaren ’80 en opgegroeid in de jaren ’90. Hieronder staan 6 afbeeldingen. Wat 
is de naam van dit product, in welk jaar is het uitgebracht en uit welk land is het afkomstig? 

Naam: Naam: Naam:

Jaar: Jaar: Jaar:

Land: Land: Land:

Naam: Naam: Naam:

Jaar: Jaar: Jaar:

Land: Land: Land:

3  Welke auto?

In welke auto rijdt de persoon uit vraag 4J uit de categorie ‘Wie kent Gèssel’?
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4  Te koop

De woningen die te koop staan in Moergestel hebben een grote diversiteit aan tuinen. We 
hebben hieronder een aantal foto’s van tuinen in Moergestel. Aan jullie de vraag om adres 
en huisnummer van deze tuinen te vinden. De straatnaam geven we jullie al, maar de letters 
moet je nog even husselen.

Hk Fedseeno Fe Edtrw

Woshetgocries Hososlactart

Dakpruskyeha

A: D:

B: E:

C:

A B

C D

E
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5  Kunst en Bomen 2014

Op zondag 25 mei startte in de gemeente Oisterwijk het internationale kunstevenement 
Kunst en Bomen 2014. Dit unieke evenement bracht bomen en kunst van honderd 
kunstenaars uit binnen- en buitenland bij elkaar. Zij lieten zich inspireren tot kunst in of 
bij honderd bijzondere bomen die in de bebouwde kommen en in het buitengebied van 
Oisterwijk, Moergestel en Heukelom zijn geselecteerd. 
Hieronder zie je 5 foto’s van verschillende bomen die aan het evenement mee doen. Aan 
jullie de vraag in welke straat deze bomen staan. 

 Boom  Straat

A

B

C

D

E

A B C

D E
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Onderstaande 5 afbeeldingen geven de kunst weer die in de zojuist getoonde bomen zijn 
gemaakt. Vermeld bij de afbeeldingen welke boom erbij hoort.

 Boom  Boom

 Boom Boom

Boom

6  Vergaderen
 
Voor de organisatie van Quispel houden we door het jaar heen verschillende vergaderingen. 
We vergaderen telkens bij iemand anders, dit jaar bij Carlo, Jos, Jessica, Jan en Marijke. 
Geef met behulp van de volgende informatie aan, in welke volgorde er bij wie vergaderd is 
afgelopen jaar. 

• Na een vergadering bij Carlo, wordt er daarna altijd overlegd bij Jessica
• Wat er overblijft van de BBQ wordt op de volgende vergadering bij Marijke opgegeten.
• Bij Jos wordt na 2 vergaderingen een barbecue vergadering georganiseerd.
• We starten het jaar niet met een vergadering bij Marijke.
• Na een vergadering bij Jan is het dat jaar niet meer bij Marijke.

Volgorde:
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7  Welke boeken zijn dit?

De bibliotheek heeft een probleem! Tijdens de verhuizing hebben de boeken een grote 
schoonmaakbeurt gekregen en zijn de letters van de kaften gepoetst. Welke boeken zie je 
hier (schrijver + titel boek):

 Titel  Schrijver

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

J:

A B C D E

F G H I J
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8  Waar kan ik heen?

Vul de ontbrekende onderdelen in van deze prominente Moergestelse straatborden.

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

H:

I:

9  Coördinaten

Als je naar deze coördinaten gaat dan hangt daar in de buurt een opdracht.

Latitude   -  Longitude
51.538978   - 5.182366
51° 32’ 20.3208”  -  5° 10’ 56.5176”

Antwoord:
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10  ALS ik nattigheid voel ... brrrr!

Hieronder vind je twee rijtjes namen. Deze namen horen bij elkaar ... maar waarom? Verder 
mist er in ieder rijtje nog een naam en is de volgorde blijkbaar niet correct.

Rijtje 1 Rijtje 2
Dieuwertje Poort
Tessa van Hulten
Pleunie van Raak 
Carla van Raak

Eefje de kort
Leon Verhagen
Laurens van der Aa
Lindsey Fonken

A: Het eerste wat we willen weten is wat deze twee rijtjes namen bij elkaar brengt?

A:

Verder willen we dat je de namen in de juiste volgorde plaatst en dat je de ontbrekende 
naam erbij zet. Veel succes.

Rijtje 1 Rijtje 2

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5
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     De geschiedenis van Gèssel

Geschiedenis is het verhaal over het heden en het verleden van landen, streken en mensen. 
Moergestel kent een zeer rijke geschiedenis, die lang niet altijd is vastgelegd in boeken 
en geschriften. Maar via de overlevering, de verhalen van onze (voor)ouders en oude 
foto’s en films zijn we toch behoorlijk op de hoogte van haar geschiedenis. We gaan eens 
onderzoeken wat jullie team allemaal weet of te weten kan komen over ons mooie, sociale, 
verenigingsrijke dorp. Hier volgen de opdrachten.

1  Van toen naar nu!

Er zijn van die feiten die bij ons allemaal nog in het geheugen gegrift staan, zeker als je al 
wat ouder bent. Maar wanneer was het nou precies? Hierna volgen 8 Moergestelse ‘feiten’. 
Zet ze in de historisch juiste volgorde, waarbij je begint met de oudste gebeurtenis. En geef 
ook nog aan in welk jaar deze ‘gebeurtenis’ plaatsvond.

A: Bouw van de kapel aan de Oisterwijkseweg

B: Sloop van de Boerenbond aan de Schoolstraat

C: Aanleg van de T31 / Akkerweg

D: Sloop van sporthal De Vonder 

E: Bouw van de woningen in de Prinses Irenestraat

F: Sloop van de woningen op het (huidige) St. Jansplein

G: Heilig Hart-beeld weg van het Rootven

H: Oprichting van Roef!

 Gebeurtenis  Jaartal

1

2

3

4

5

6

7

8
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2  Witte gij nog waor dè was?

Hierna tref je een aantal namen aan. Oudere Moergestelnaren weten waarschijnlijk nog 
precies waar dat was. De vraag is dus simpel: Op welk adres was het pand met de volgende 
naam:

A: De Gelaarsde Kat   

B: Het Zuivelhuis    

C: VéGé-winkel

D: Remise Rijtuigenfabriek

E: Coöp

A: D:

B: E:

C:

3  De Guld

Moergestel is een echt gildedorp. Ondanks dat het zo klein is, telt het maar liefst drie 
actieve gildes. We zagen op 18 mei jl. nog een enorm Gildefeest in ons dorp, dat werd 
georganiseerd door het gilde St. Catharina. 
De gilden hebben allemaal een Koning. Je wordt Koning door tijdens het koningschieten op 
kermismaandag, als beste schutter uit de bus te komen. Als je voor de derde keer achter 
elkaar jezelf tot Koning schiet, word je Keizer voor het leven. In al die eeuwen van hun 
bestaan zijn er slechts vijf gildebroeders in geslaagd om Keizer te worden.
Schrijf hun namen op en de periode, dat ze Keizer waren.

 Naam Keizer  Periode
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4  Bekende Moergestelnaren van vroeger!

Hierna volgen 10 foto’s van Moergestelnaren van weleer. Ken je ze nog?

  

 

A: F:

B: G:

C: H:

D: I:

E: J:

A B C D

E F G H

I J
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5  Watermolens

MTV had eind 2013/begin 2014 een programma over het verleden van Moergestel: 
’’Zoektocht naar het verleden’’. Een paar uitzendingen werden gewijd aan de watermolens in 
Midden-Brabant. In de uitzendingen werden minimaal 7 dorpen genoemd, waar één of twee 
watermolens stonden. Schrijf de namen van die dorpen op.

1: 5:

2: 6:

3: 7:

4:

6  Busje komt zo!

Geloof het of niet, maar in het verleden stond Moergestel (ook) bekend om zijn 
busvervoerders. In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waren er twee bedrijven 
die elkaar flink beconcurreerden. Dat waren EMAD en Presto. 

A: Waar staat EMAD voor? 

B: Wie was de oprichter van EMAD? 

C: Wie nam dit bedrijf in de jaren twintig over? 

D: Wie was de oprichter van Presto?

E: Op welk adres woonde hij?

F: Wat was de naam van dit huis?

G: Welke bekende Moergestelnaar woont er nu?

H: Met welk bedrijf is Presto gefuseerd?

I: Welke route reden beide bedrijven (van welke plaats naar welke plaats)?

J: Welk bedrijf ‘won’ de concurrentieslag?

A:

B: G:

C: H:

D: I:

E:

F: J:
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7  D’n Baos

Vroeger was ons dorp een zelfstandige gemeente. Nu zijn we samengevoegd met Oisterwijk; 
een ingreep van het Rijk, waar sommige Moergestelnaren niet erg gelukkig mee zijn. Maar 
ja, heel Nederland heeft te maken met samenvoegingen en dat zal nog wel erger worden (er 
is al sprake geweest van een Hans Janssenstad, die bestaat uit een aantal gemeenten zoals 
Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle, Haaren). Zover is het nog niet, maar we denken toch nog 
vaak met weemoed terug aan die ‘’goeie, ouwe tijd’’. Hoewel …. ik heb toch dikwijls horen 
mopperen op de gemeenteraad en op de burgemeesters. Trouwens, wie waren de laatste 
5 burgemeesters van Moergestel en van welk jaar tot welk jaar regeerden zij? Zet ze op 
volgorde van ambtsperiode.

 Naam burgemeester  Periode

8  De Gistelukhèt

Niet alleen de burgemeester had het vroeger voor het zeggen. Ook de geestelijkheid en 
met name de pastoors vervulden een belangrijke rol in de gemeenschap. Geleidelijk aan is 
hun rol veranderd; waren zij vroeger de leiders, nu is hun rol veel meer begeleidend en het 
is niet te ontkennen, ook in Moergestel is de ontkerkelijking verder gegaan. Hoewel… bij 
speciale gelegenheden zien we toch nog veel mensen steun zoeken bij de kerk. Wellicht is 
dit te danken aan de huidige pastor Theo te Wierik. 
Vraag: wie zijn/waren de laatste vijf pasto(o)rs, die voor Theo te Wierik in onze parochie hun 
godsdienstig werk verrichtten? En vermeld er even bij in welke periode ze dat deden.

 Naam pastoor  Periode
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9  Recreeasie 

Vroeger kenden de mensen niet zoveel ontspanningsmogelijkheden. Als je het geluk had 
dat je een paard had, kon je bij Paardensportvereniging Fevior, muzikale talenten konden 
bij de Harmonie of bij zangvereniging Crescendo of Cantate Domino terecht, toneelspelers 
gingen naar De Vereeniging, boerinnen gingen naar de Boerinnenbond of De Katholieke 
Jonge Meisjes en voor de jongemannen was er De Jonge Boerenstand. Maar dat was niet 
iedere week en ook niet voor iedereen weggelegd. Dus zocht men af en toe zijn vertier 
in een etablissement, dat dikwijls de naam café niet echt verdiende. En die waren er in 
Moergestel nogal wat!
In de loop van de vorige eeuw zijn er verschillende verdwenen door stoppen van de 
uitbaters of afbraak van het pand. Een paar kroegen veranderden ook van naam en er 
kwamen nieuwe bij, zoals De Veerkes, Hier Neffe, De Klaore en De Schouw. Maar al met al 
heeft ons kroegleven behoorlijk in moeten leveren. Weten jullie welke horecabedrijven, die 
in de eerste helft van de vorige eeuw in ons dorp functioneerden, in de tweede helft zijn 
verdwenen? We zijn benieuwd! Noem er tien!

1: 6:

2: 7:

3: 8:

4: 9:

5: 10:

10  Hoe ziet het er nu uit?

Op de volgende pagina staan 10 foto’s van Moergestelse panden van weleer. Sommige 
panden zijn inmiddels gesloopt. Anderen staan er nog wel, maar zijn flink veranderd. Maak 
een foto van het pand zoals dat er nu staat. En natuurlijk niet zomaar van Google Streetview 
plukken! Daarom moet er een teamgenoot op de foto staan. Knip de foto’s op maat en plak ze 
in de aangegeven vakjes verderop. Schrijf ook bij iedere foto het adres op.
Let op: Het is vroeg donker!!
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 A B

C D

E F

G H

I J
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Foto A

Adres:

Foto B

Adres:
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Foto C

Adres:

Foto D

Adres:
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Foto E

Adres:

Foto F

Adres:
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Foto G

Adres:

Foto H

Adres:



84

Quispel   Geschiedenis Moergestel

Foto I

Adres:

Foto J

Adres:


