ANTWOORDEN EDITIE

! SPELUITLEG

Lees onderstaande punten aandachtig door voordat je begint!
De antwoorden van de vragen dienen te worden ingevuld in de witte 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 4 oktober 2013, tussen
23.00 uur en uiterlijk 23.30 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. Wie kent Gèssel

6. Kunst en cultuur

2. Rondom Gèssel

7. Man en vrouw

3. Beeld en geluid

8. Hersenkrakers

4. Sport en spel

9. Actualiteiten

5. Alles kids

10. Eten en drinken

Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. Ieder team mag een joker inzetten op één van de
categorieën. 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 op de bovenverdieping. 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 2013 wordt bekend gemaakt tijdens een afsluitende avond op zaterdag
12 oktober in ’t Draaiboompje. Deze avond zal beginnen om 20.30 uur en we willen iedereen
vragen om op tijd te komen, omdat we al vroeg met de bekendmaking van de uitslag zullen
starten!
Noodgevallen
In geval van nood is de organisatie bereikbaar op: 06 2212 6062
Namens de organisatie wensen wij iedereen succes vanavond en we hopen jullie allemaal te
zien bij het afsluitende feest in ’t Draaiboompje.
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Geheime Opdracht
teamnaam:
teamnummer:

BELANGRIJK
Ieder team moet voor de geheime opdracht één teamlid naar Den Boogaard sturen.
Dat teamlid:
- moet om 21.00 uur in Den Boogaard zijn op de bovenverdieping
- moet echt alleen komen
- moet deze pagina ingevuld meebrengen
De geheime opdracht heeft volgende cryptische omschrijving:

Het is zoeken naar een spelt in een hooiberg

01 WIE KENT GÈSSEL
1

Zwarte Piet gaat op pad
Het is weer zo Sint Nicolaas. De Pieten zijn dan ook druk bezig met de voorbereiding van
pakjesavond. De Regelpiet zag, dat er in Moergestel door een aantal schoorstenen geen pakjes
kunnen worden gegooid. Hij maakte voor de Pakjespiet foto’s van de schoorstenen.
Helaas was hij vergeten de adressen er bij te zetten. Help de Pakjespiet door het juiste adres
bij de foto’s te schrijven.

A

B

D

E

a.
b.
c.
d.
e.

C

Oirschotseweg 26
Oostelvoortjes 2
De Scheerman 6
Krijtestraat 10
Oisterwijkseweg 33
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2

Dialect?
Gèssel heeft zo’n beetje zijn eigen taaltje. Het lijkt op Tilburgs, maar wijkt daar toch wel een
beetje vanaf, met name de lange, gerekte èèè-klanken zijn korter. Je krijgt nu wat zinnen in het
Moergestels, die je moet vertalen in beschaafd Nederlands.
A : Hout dè klôtjong in de gaote, daaluk verbraant ie zun fikke aon de moor op de platte buis.
B : Onzen ouwen hâaj unnen grootten hof, dèrum aten we hil de zomer knâauwbôone.
C : Saovonds viet dun vrekkige boer nog un sneej mik meej wè gaarst spek en un burt luiwèvepap.
D : Deur zun gezuîp heetie hil zun huîshouwe naor de klôte geholpe.
E : Vruuger gingde biechte en nao ut schuîfke dinde as pinnetensie un Weesgegroetje en dun
kruîsweg.
F : Nao de bevallling van ut aachtste kènd zeej de pestoor, dè ze dur tuîntje nie mir in hoefde te
laote zaajen.
G : Ut veurnaom zaat wir veur in de kèrruk, mar doar betaolden ze goe wè bankegeld veur.
H : Appelsiene kende we vruuger amper, mar zomers han we zat oôgstappels, knoezels en
èrbisseme.
I : Jantje hâaj zonnen sterken Bels, dettie un hôgker meej zaand, meej zunnen stèrt kon trekke.
J : Haovermoutepap vont ik vruuger zô smèrrig, dè’k ur van moes bulke en ut uîtspouwde.

a.
Houd dat vervelende kind in de gaten, dadelijk verbrandt het zijn vingers
nog aan de waterketel op de plattebuiskachel.
b.

Mijn vader had een grote tuin, daarom aten we de hele zomer tuinbonen.

c.
’s Avonds pakte de gierige boer nog een snee brood met sterk spek en
een bord pap van melk met beschuiten (of hard oud brood).
d.
Door zijn overmatig drankgebruik heeft hij veroorzaakt, dat het met heel
zijn gezin slecht is afgelopen.
e.
Vroeger ging je biechten en nadat de pastoor je de absolutie had gegeven,
bad je als penintentie een Weesgegroetje en liep je de Kruisweg.
f.
Na de bevalling van haar 8ste kind, zei de pastoor, dat ze niet meer
hoefde te proberen opnieuw in verwachting te raken.
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g.
De notabelen zaten weer voor in de kerk, maar daar hadden ze dan
ook een flinke huur voor de bank moeten betalen.
h.
Sinaasappelen waren vroeger amper bekend, maar zomers hadden we
genoeg oogstappeltjes, kruisbessen en aardbeien.
i.
Jantje had zo’n sterk Belgisch paard, dat hij gemakkelijk een arrenkar
met zand met zijn staart kon trekken. (bluf!)
j.
Havermoutpap vond ik vroeger zo vies, dat ik er van moest opboeren
en overgaf.
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Effe tellen?
Hoeveel reclameborden staan/hangen er langs het hoofdveld van Audacia? Je hoeft alleen de
reclameborden achter het doel aan de Reusel en aan de lange kant, waar het scorebord staat,
te tellen en door te geven!

Diverse manieren om te tellen, daarom 50/51/52/53/55/56 allen beloond
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Wat een zaken!
In hoeveel panden aan het Rootven oefenen mensen actief een onderneming uit?

24, 23 en 22 hebben punten gescoord
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5

Woningen met een naam
Wat zijn de adressen van de woningen met de volgende namen?
A : Wouwenburgt

A:

B : Chateau des Blairaux

B:

C : Bibelibon

C:

D : Huskie Buskie

D:

E : Sundays Green

6

a.
b.
c.
d.
e.

De Stappert 28
Burg. Ter Veerstraat 2
Krijtebogtstraat 5
Coolhof 2
v Rijckevorsellaan 36

E:

Wanneer was dat ook alweer?
A : Wat is de exacte datum waarop Mirlitonfanfare De Klomp werd opgericht?
B : In welk jaar werd volgens de annalen gilde St. Sebastiaan opgericht?
C : Wat is de exacte datum waarop CV de Pierewaaiers werd opgericht?
D : In welk jaar werd Moergestel voor het eerst in de annalen vernoemd?
E : In welk jaar kreeg Moergestel zijn 4000ste inwoner?
A:
B:
C:
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a.
b.
c.

6 september 1938
1433
12 maart 1962

D:
E:

d.
e.

1147
1964

Familienamen
Je krijgt cryptische omschrijvingen, waarmee je veel voorkomende Moergestelse familienamen
kunt maken.
A : Meestal zeggen ze wilde
B : Het is niet zo’n geweldige landbouwgrond
C : De achterkant van de koe zit aan het hengselvat geplakt
D : De uithollingen zitten in de muur
E : Ze maken er wel een potje van
F : Middenstandszaak tussen de essen
G : Daar willen ze geen pietjes in hebben
H : Ze zijn verwant aan Roovert
I : Sinaasappelen zie je er niet aan de bomen
J : Ze wonen net voorbij Haaren
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antwoorden vraag 7

A:
B:
C:
D:

a.
b.
c.
d.
e.

Van de Wouw
Van de Zanden
Ketelaars
Denissen
De Brouwer

E:
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F:
G:
H:
I:

f.
g.
h.
i.
j.

Swinkels
Haaren
Van Gorp
Van den Boogaard
Van Esch of van Helvoirt

J:

Kende ze nog?
In Moergestel wonen en woonden markante mensen met soms ook een apart beroep. Bij iedere
vraag moet je een dubbel antwoord geven, anders is het niet goed.
A: Wie woonde er rond 1980 op het adres Oisterwijkseweg 48 en wat was zijn beroep?
B: Hoe heet de familie, die in 1935 op de Vrij Hoef woonde en wat is het adres?
C: Wie woonde er in de oorlog op het adres Kloosterlaan 13 en wat was zijn beroep?
D: Hoe heet de familie, die rond 1975 in de boerderij bij Hooge Huizen woonde en hoeveel
zonen hadden zij?
E: Hoe heet de familie die Zonnewende liet bouwen en waarvan was één van de vloeren van de
benedenverdieping gemaakt?
A:
B:
C:
D:

a.
b.
c.
d.
e.

Driek van Overdijk; beroep kantonnier
Denissen: Zelt 10
Geersaem; politieagent
Huijsman; 4 zonen
Familie van den Berg; lood (ivm waterader!)

E:
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Middenstand
Moergestel kende vroeger veel kleine middenstanders. Weet je nog welke winkels er rond 1960
gevestigd waren op de volgende adressen?
A : Kloosterlaan 10
B : Korenstraat 22
C : Oirschotseweg 26
D : Prinses Margrietstraat 4
E : Hoek Kerkstraat/Raadhuisstraat (St. Jansplein)
F : Rootven 43
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G : Rootven 9
H : Prinses Beatrixstraat 4
I : Rootven 37
J : Raadhuisstraat 29
a)
Bakkerij (Janus van de Wouw)
b)
Vivo en/of stomerij en/of viswinkel (Henk van
Velthoven) (is eigenlijk nr.12, dus Famillie van
Kerkoerle is ook goed)
c)
Kruidenier (Bart van Gorkum)
d)
Schoenfabriek/reparatie (Piet Basemans)
e)
Schoenmaker Kersten en/of groentewinkel
(Sien op ’t Hoog)
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f)
Tijn van Brunschot
(melkhandel)
g)
Serviesgoed (Miena
Schoenmakers)
h)
Ad Wouterse (drankhandel)
i)
Garage (Janus van de Ven)
j)
Schilderswinkel( Wolfs)

Tweelingen
Gèssel heeft een vruchtbare bodem. Naast twee drielingen werden er ook diverse tweelingen
geboren. Jullie krijgen hierbij de foto’s van een vijftal tweelingen en mogen dan uitzoeken, wie
die schatjes waren. Schrijf de voornamen en de familienaam op. Succes! Alle middelen zijn
geoorloofd bij de zoektocht; kraamhulpen, verwekker, draagster, doktoren, enz.

A
A:
B:

B
a)
b)

Rian en Carla Meeuwis
Rian en Anja Eijkemans
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vervolg Tweelingen

C

D

E

C:
D:
E:

c)
d)
e)

Bart en Eric op ’t Hoog
Frans en Jos van de Sande
Harrie en Rien Roozen
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We gaan Moergestel in gedachten even verlaten. We zijn zeer milieubewust, dus vertrekken we
in één auto vanaf de carpoolplaats bij afrit 9.
Hier volgt de eerste opdracht:
1

Aantal
Hoeveel parkeerplaatsen telt de carpoolplaats bij afrit 9 eigenlijk?
41 plaatsen

2

Plaatsnamen
Bij de carpoolplaats staat met een ernstig gezicht Bas Hessels, de voorzitter van Carnavalsvereniging “De Pierewaaiers”. Hij moet een aantal plaatsen in Brabant bezoeken, maar hij heeft
alleen cryptische omschrijvingen gekregen. Help hem even door de juiste Brabantse plaatsnaam te geven.
A : Heuvels op hun kant
B : Boven en onder in de spar zit dit insect
C : Op zijn Brabants gezegd gaat hij niet
rechtop vooruit
D : Die tuinen liggen op het laatste stuk

a.
b.
c.
d.
e.

Bergen op Zoom
Hoge en Lage Mierden
Cromvoirt
Eindhoven
Enschot.

E : En pang was het resultaat van deze actie

3

Carnavalsnamen
Aangezien we daar toch staan, vraagt Bas ons om nog wat steun. Hij wil een aantal Carnavalsverenigingen aanschrijven voor het Prinsenbal. Secretaris Ralf de Wit heeft alleen de Carnavalsnaam van de plaats doorgegeven. Welke plaatsen worden er bedoeld met de volgende
Carnavalsnamen?
A : Stopnaoldenrijk
B : Het Haaikneutersrijk
C : Knollevretersgat
D : Pierewaaiersrijk (niet Moergestel)
E : Skôn Orregat

a.
b.
c.
d.
e.

Diessen
Esbeek
Berkel-Enschot
Bakel
Oirschot
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4

Afstand
Volgens bepaalde mensen is Moergestel het middelpunt van de Benelux. Stel nu dat je van
Luxemburg naar Amsterdam rijdt en je gaat via de Scheerman in Moergestel, waar het middelpunt van de Benelux is, hoeveel kilometer moet je dan afleggen (volgens de gegevens op de
paal)?

431 kilometer

5

Uniek
We gaan een eindje rijden en komen via de Ringbaan Zuid langs het Koning Willem II stadion.
De naamgeving aan dit stadion is echt uniek binnen de voetbalwereld. Wat voor kenmerkends
in de naamgeving, komt in heel de wereld nergens voor?
Van de site van KWII stadion: Het is het enige voetbalstadion in de wereld, dat naar een koning
is genoemd. NB redactie: het Heisselstadion in Brussel is na het drama gewijzigd in Roi
Boudewijn, dus pronkt WillemII eigenlijk met een beetje valse veren
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Op mars
Vroeger moesten er uit ieder gezin 2 of 3 jongens in dienst. Ze kwamen dan op voor hun
nummer. Bijna iedereen denkt, dat de dienstplicht nu is afgeschaft. Dat is echter een misvatting.
Wel is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht afgeschaft.
Omdat er heel veel jonge soldaten hun dienstplicht moesten vervullen, waren er ook veel
kazernes nodig. Veel van die kazernes bevonden zich op de Veluwe of in Brabant. In geval van
‘’oorlog’’ kan het zijn, dat onze jongelui toch weer moeten opkomen.
Grote steden als ’s Hertogenbosch, Breda, Tilburg en Vught hadden meerdere kazernes.
Noem nog 10 Brabantse plaatsen, die ook een kazerne hebben of hadden.
1)
2)
3)
4)
5)

Bergen op Zoom
Budel
Eindhoven
Geertruidenberg
Grave

6)
7)
8)
9)
10)
11)

Keizersveer
Oirschot
Ossendrecht
Roosendaal
Veghel
Veldhoven
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7

En daar slapen ze?
Noem per kazerneplaats ook één naam van een kazerne, die in die stad of dat dorp lag (geldt
voor alle tien door jullie genoemde plaatsen). Houd dezelfde volgorde aan, zoals je de plaatsen
bij vraag 6 hebt benoemd!
1.
2.
3.
4.
5.

8

6.
Pontonnierskazerne
7.
Majoor de Ruyter van Steveninck
kazerne
8.
Koningin Wilhelminakazerne
9.
Engelbert van Nassaukazerne
10.
Marechausseekazerne
11.
Prinses Irenekazerne

Cort Heyligerskazerne
Nassau Dietzkazerne
De Constant Rebecque kazerne
Pontonnierskazerne
Generaal de Bonskazerne

Sporters
Brabant kende en kent heel veel goede sporters. We denken aan Woutje Wagtmans, Wim van
Est, Willy van de Kerkhof, Ruud van Nistelrooy, Anky van Grunsven, Marianne Vos, Bud
Brocken, enz.
Welke sport beoefenen de volgende provinciegenoten?
A.
B.
C.
D.
E.
f.
G.
H.
I.
J.

A : Rudy van Houts
B : Marilyn Agliottie
C : Rea Lenders
D : Tommy Mollet
E : Raymond van Biezen
F : Sophie van Gestel
G : Rick ter Meer
H : Tim Lips

Mountainbike
Dameshockey
Trampolinespringen
Taekwondo
BMX
Beachvolleybal
Carten
Military/eventing
Rolstoeltennis
Kanoën

I : Maikel Scheffers
J : Robert Bouten
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Woordje
Vroeger werkten de drukkers met zetletters. Het gebeurde soms wel eens dat men een stuk
‘’gezet’’ had en dat de een of andere onverlaat er tegen aan liep en de letters door elkaar
vielen. Dat is ons ook overkomen toen we met lettertjes aan het spelen waren.
De letters die hierna worden vermeld vormden één woord. Probeer het woord opnieuw te
maken. Als je alle letters weet te gebruiken haal je de maximale score. Dus ook een korter
woord levert punten op!
Tip: In verband met het eventueel winnen van schaliegas is het ook in Brabant noodzakelijk.
De letters: Tokzwambeerdoeliedinestok
Bodemkwaliteitsonderzoek
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Waar?
We gaan gezellig een eindje toeren door Brabant. Startpunt is altijd het St. Jansplein.
Beantwoord daarbij de volgende vragen:
A : Brabanders stonden bekend als trouwe gelovigen. We gaan op bedevaart naar St. Anneke.
Naar welke plaats rijden we dan? Hoeveel kilometer (heen en weer) is het fietsen (afgerond
naar boven)?
B : Het volgende tochtje is een bedevaart naar St. Cornelis. Naar welke plaats rijden we nu en
hoeveel kilometer (heen en weer) moeten we per fiets afleggen (afgerond naar boven)?
C : Lekker weer om te wandelen. We lopen naar Mie Pieters. In welk gehucht dat café ligt
weten we wel. De vraag is echter wat de echte naam van dit bruine etablissement was en
hoeveel kilometer is het wandelen op en neer (afgerond naar boven)?
D : Opa en oma gaan met de kleinkinderen op de fiets gezellig naar de bossen van Giersbergen. In welke gemeente ligt die plaats en hoeveel kilometer is het heen en weer fietsen
(afgerond op hele kilometers)?
E : In onze provincie staat een kerk, waaraan men sinds de oplevering al bezig is met de
restauratie. Waar staat die kerk? Bij de laatste restauratie in 2011 is er een uniek beeld
geplaatst, dat de relatie tussen verleden en heden weergeeft. Geef een korte beschrijving van
het beeld.

a.
Molenschot ; 46 km
b.
Esbeek: 23 km
c.
Jagers en Visscherslust: 7/8 km
d.
Heusden (dus niet Drunen): 58 km
e.
’s Hertogenbosch: het is een engel met een lange broek en een
mobieltje.
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Wil jij mijn vriendje zijn?
In Moergestel kennen we vele vriendengroepen. Groepen die iedereen kent zoals de Engelandvaarders, de Kammeraoj, de Poekeltjes, Ver weg en nog vele anderen. Op televisie is er 10 jaar
lang een heel bekende vriendenclub geweest. Wat weten jullie nog van de televisieserie
Friends?
Wat waren de namen (voor en achternaam!) van de karakters zoals hieronder afgebeeld?

A

B

C

D

E

F

A) Joey Tribbiani
D) Chandler Bing

B) Rachel Green
E) Ross Geller

C) Phoebe Buffay
F) Monica Geller

Geen bonuspunten voor de tussennamen :)
Zet onderstaande gebeurtenissen uit Friends in chronologische volgorde (van oud naar nieuw)
A: Ross gaat vreemd met het meisje van de copyshop.
B: Rachel wordt moeder van een dochter.
C: Chandler en Monica kopen samen een huis.
D: Phoebe krijgt een drieling.
E: Joey krijgt een rol in Days of our Lives als Dr. Drake Ramoray

EADBC
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Welke titel heeft de aflevering van Friends waarin Phoebe’s oude vlam David terug komt uit
Minsk voor een romantische eenmalige afspraak, maar waar haar avond in gevaar komt door
ruzie met Joey over hun wekelijkse eetafspraken?

The one with all the cheesecakes
Hoe heet de zang- en dansshow van de vader van Chandler, die tevens travestiet is?

Viva las Gay-gas

2

Hoes’t met jou?
Na de opkomst van de CD zijn er vele artiesten geweest die een uniek design hadden van hun
CD-hoes. Herinnert u zich deze nog, nog, nog, nog?
Zet de juiste artiest bij de CD-hoes:

A

B

C

D

E

F

NIRVANA
The Script

BLOF
En vogue

Armin van Buuren
Guns ’n Roses
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Hoe vaak zit het woordje ‘ik’ in het nummer Brabant van Guus Meeuwis?

17

Welke artiesten horen bij volgende omschrijvingen?
A : Deze man van adel heerst over onder andere alle Barbies?
B : De grote letter ná de 14e?
C : Is dit de zoon van die donkere koning?

A: Michael Jackson (‘the King of Pop’)
B: Roy Orbinson (‘the big O’)
C: Ozzy Osborn (the prince of darkness)

3

Music was my first love….
De muziek in Moergestel is al jaren van groot belang. De harmonie, de koren, de verschillende
bands, het Pieregeblèr en vele anderen brengen telkens weer een vrolijke noot! Maar weet jij
wat van muziek?
A : Hoeveel lijnen heeft een notenbalk?
B : Hoeveel symfonieën heeft Beethoven geschreven?
C : Hoe zegt men zacht in de muziekwereld?
D : Welke is de laagste mannelijke stem?
E : Bij welk liedje hoort onderstaande muziek?
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antwoorden vraag 3

4

A: 5
B: 6
C: Piano
D: Bas/Bassoprofundo
E: Klein klein kleutertje

Niet te filmen!
Filmliefhebber dat ben je of dat ben je niet. In Hollywood alleen al worden jaarlijks ongeveer
1500 films gemaakt. Lastig dus om alle films te kennen. Toch gaan we jullie kennis testen.
A: Tel de volgende getallen op:
Het nummer van James Bond, het aantal Oscars dat de film ‘Titanic’ won, het nummer dat op
Herbie staat en het huisnummer van de Simpsons.
B: Uit welke films komen onderstaande quotes?
B1 : “You know what they put on their French fries in Holland instead of ketchup? Mayonnaise!”
B2 : “You can’t handle the truth!”
B3 : "Don't forget - I'm just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her."
B4 : “Behind every great man is a woman rolling her eyes”
C : Zet onderstaande films van Al Pacino in chronologische volgorde en begin met de film die
het eerst is verschenen. Om jullie te helpen hebben we al een begin gemaakt!
A The Godfather, B The Merchant of Venice, C The Godfather: Part II, D 88 Minutes, E Scarface, F Glengarry Glen Ross, G The Devil's Advocate, H Two for the Money, I The Godfather:
Part III, J Ocean's Thirteen, K Frankie and Johnny, L Heat, M Insomnia, N ...And Justice for All,
O Donnie Brasco, P Cruising, Q Scent of a Woman, R The Panic in Needle Park, S Dog Day
Afternoon, T City Hall, U Carlito's Way, V The Insider, W Scarecrow, X The Recruit, Y Simone, Z
Any Given Sunday

A: 813
B1: Pulp Fiction
B2: A few good men
B3: Notting Hill
B4: Bruce Almighty
C: R, A, W, C, S, N, P, E, I, K, F, Q, U, L, T, O, G, V, Z, M, Y,
X, B, H, D, J

17
Teamnummer

03 BEELD EN GELUID
5

Veel (Piere)geblèr, maar weinig wol?!
Jaarlijks organiseren De Pierewaaiers het Pieregeblèr. Talenten van eigen bodem krijgen dan
de kans om hun zang- en acteertalenten aan het grote publiek te tonen. En vervolgens blèrt het
hele dorp mee met alle liedjes tijdens carnaval. Hieronder een paar vragen hierover.
A: Voor de hoeveelste keer werd het Pieregeblèr dit jaar georganiseerd?
B : Wie was de winnaar van het Gèssels carnavalslied toen het motto ‘D’r zit muziek in’ was?
C : Er heeft een deelnemer 2x onder dezelfde titel meegedaan aan het Pieregeblèr. Wie was
deze deelnemer? En wat was het eigenlijke motto in het andere jaar?
D : In de beginjaren was er nog een finale van de 3 hoogstgenoteerde deelnemers. In welk jaar
is de organisatie daar (wegens te veel deelnemers) vanaf gestapt?
E : Wie was de prins van De Pierewaaiers toen de ‘Moergestelse Hockeyclub’ meedeed?
F : Welke deelnemer heeft het lied van Gerard Joling, Zing met me mee, gecovered?
G : Uit welk lied komt deze passage: ‘Ik zit hier wir in Gèssel wa te hangen aon de toog, en ik
vraog me af waor zun ze nou toch zijn, Waor zou iedereen toch blèven, ’t zit me nogal hoog,
want meej carnaval ist nergens zo fijn.’

A: 18x
B: Brugzeikers
C: De Poekeltjes, ’t lopt zo’t lopt (1997 en 1998)
D: 2001

6

E: Prins Harrie (2003)
F: De Kleurkes (2005)
G: Het feestje van de eeuw
(Baja Baja, 2007)

Herinnert u zich deze nog?
De Top 40, wie is er niet mee opgegroeid? Hierna testen wij je kennis over een aantal hits die
de voorbije jaren de revue hebben gepasseerd. Van toen tot nu. Oftewel: Herinnert u zich deze
nog, nog, nog?
A: Zet de volgende nr. 1-hits uit de Top 40 op chronologische volgorde (van oud naar nieuw):
1. Pat Benatar / Love is a battlefield
2. Jeroen v/d Boom / Jij bent zo
3. The Beatles / I feel fine
4. Olivia Newton John / Hopelessly devoted
5. Gordon / Kon ik maar even bij je zijn
B : Welke Nederlandse artiest heeft de meeste noteringen gehad in de Top 40?
C : En welke single heeft het er langst in de Top 40 gestaan?
D : Welke Top 40-artiest ontbreekt in het volgende rijtje en heeft zich daar afgelopen jaar
bijgevoegd? Bruno Mars, Michel Teló, André Hazes, Marco Borsato en Bryan Adams.
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E : Maak met behulp van informatie over de hits uit vraag A de volgende berekening:
Tel het aantal weken dat het oudste nummer in de Top 40 stond op bij de plaats waarop het
tweede oudste nummer binnenkwam in de Top 40. Vermenigvuldig vervolgens de uitkomst van
deze optelsom met de week waarin het derde oudste nummer binnenkwam in de Top 40. Vermenigvuldig vervolgens de uitkomst daarvan met het aantal weken dat het laatste nummer op
plaats 2 stond in de Top 40. Trek van de uitkomst daarvan tenslotte af de plaats waarop het
vierde oudste nummer stond in de derde week dat dit nummer was genoteerd in de Top 40. De
einduitkomst levert een jaartal op. Welk nummer stond er toen in week 12 op nummer 23? Hint:
De titel heeft iets te maken met deze opgave.
A: 3, 4, 1, 5, 2
B: BZN (55x)
C: Corrie en de Rekels, Huilen is voor jou te laat (41 weken)
D: Robin Thicke en Avicii (11 weken op 1)
E: Beetje misselijk, Buster Fonteijn (16 + 21 = 37 x 21 = 222 x 9 = 1998 -7 = 1991)

7

Ons dorp op de televisie
Al jarenlang zorgt onze plaatselijk omroep ervoor dat nagenoeg alles wat er gebeurt in ons dorp
op beeld wordt vastgelegd. En zeker niet onverdienstelijk. Daarom ook een aantal vragen over
onze plaatselijke tv-trots in deze categorie.
A : In welk jaar bestond onze plaatselijke omroep 25 jaar?
B : MTV heeft altijd MTV geheten op een korte periode na. Wat was toen de naam en waarom?
C : Sinds welke datum is MTV digitaal beschikbaar?
D : Hoe heet het radiostation van MTV?
E : Welke 2 organisatoren gaven voor het eerst uitleg over QuiSpel op MTV-radio en op welke
datum was dat?

A: 2006
B: EMTEVE, omdat MTV Networks het niet goed vond
C: 20-9-2012
D: ZM
E: Hans Antonis en John van Esch op 23 juni 2013
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Les Pays Bas, douze points!
Afgelopen jaar haalde ons kikkerlandje eindelijk weer een keer de finale van het Eurovisie
Songfestival. Anouk behaalde de 9e plaats. De winnaar dit jaar kwam uit Denemarken. Maar er
zijn de afgelopen jaren allerlei winnaars geweest. Op bijgaande foto’s tref je er 10 aan. Noteer
per foto de naam van de artiest en het land van herkomst. Heb je alles goed, in dit geval geen
‘douze points’, maar toch maar liefst ‘ten points’. Toi, toi, toi!

A

B

C

E

G

D

F

H

I

J

A: Udo Jurgens, Oostenrijk
B: Loreen, Zweden
C: Katrina & The Waves, Engeland D: Ruslana,
Oekraïne
E: Dana International, Israël
F: Teach in, Nederland
G: Bobbysocks, Noorwegen
H: Vicky Leandros, Frankrijk
I: Nicole, Duitsland
J: Sandra Kim, België
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Stille clips en oude jingles
Op www.quispelmoergestel.nl/fragment vind je een link naar een video. Wat hoor je en wat zie
je? Je hoort 5 verschillende fragmenten van tv-series. Welke series zijn dit? Daarnaast zie je 5
verschillende videoclips. Noteer hiervan de uitvoerende artiesten en de titels.

Tv Serie 1:
Videoclip 1:
Tv Serie 2:
Videoclip 2:
Tv Serie 3:
Videoclip 3:
Tv Serie 4:
Videoclip 4:
Tv Serie 5:
Videoclip 5:

10

ALF
AHA - take on me
Magnum PI
Alphaville – forever young
Mcgyver
Aerosmith - crazy
Spijkerhoek
Dire straits – walk of life
The Bold and teh beautiful
Peter André – mysterious girl

Cassette vragen
Je hebt van ons een cassettebandje gekregen. Ergens op dit cassettebandje staan twee mixnummers. Op de rest van het bandje staat niets. Dit zijn nummers van verschillende artiesten
die in elkaar gemixt zijn. Wie zijn de 4 artiesten die je hoort en wat zijn de titels van de nummers?

Europe, Final countdown
Turtles, happy together
Kiss, I was made for loving you
Bon Jovi, livin on a prayer
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1

Avondvierdaagse
In Moergestel wordt in mei altijd de avondvierdaagse gelopen. Dit is al jaren een succes. We
willen graag antwoord op de volgende vragen:
A : Hoeveel inschrijvingen waren er dit jaar?
B : Welke afstanden kunnen er gelopen worden?
C : Hoeveel inschrijvingen zijn er per afstand?
D : Voor het hoeveelste jaar werd dit georganiseerd?
E : Welke vereniging had ook een bijdrage in deze avondvierdaagse en hoe presenteerde ze
zich?
A: 405

D:

B: 5km, 10km en 15km

E:

C: 343 voor 5km, 40 voor 10km, 22 voor 15km

2

31e jaar
Scouting Moergestel, brug bouwen
over Reusel waar wandelaars
overheen moesten

Regio-voetbal
Naast competitievoetbal bij Audacia is er in het jonge verleden ook een zogenaamde Regiovoetbal competitie geweest. Inmiddels is deze opgeheven.
A : Wanneer is deze Regio-voetbal competitie gestopt?
Er waren hier diverse teams uit Moergestel actief die door de jaren heen een andere naam
hebben gekregen. Wat was de “andere” naam van de volgende teams:
B : Opvolger Boerenbond 1
C : Voorloper FC Verkooijen
D : Opvolger Boerenbond 2
E : Vervangende naam van de Veerkes
2A 2008
2B Gestelse Boys
2C Familie van Beers
2D D’n Draai
2E Grasschoppers

3

Jeu de boules
Hoeveel jeu de boules banen heeft de Moergestelse jeu de boules vereniging ‘Ons genoegen’?
16 banen
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Bordspelletjes
In geheel Nederland worden vooral tijdens de gure herfst en wintermaanden veel spelletjes
gespeeld. Herken je de bordspelletjes die hieronder zijn afgebeeld? Wij zijn op zoek naar de
namen van deze bordspelletjes.

A

B

C

D
4A Witte Gij’t
4B Trivial Pursuit
4C Pictureka
4D LifeStyle
4E Rummikub

E
5

Golf
We zien dat er steeds meer Moergestelnaren golf gaan spelen. Het lijkt een echte hype te zijn.
Bij golf heb je behoorlijk wat spelregels. We hebben hier een paar vragen waarvan we graag
willen weten hoe de regel is.
A : Een bal wordt afgeslagen en komt bij de landing tegen een golfkar aan, wat moet er nu
gebeuren?
B : Er ligt dauw op de puttinglijn. Mag dit verwijderd worden?
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antwoorden vraag 5

blijft bal binnen baan dan doorspelen, zo niet de bal wegleggen,
1 stoklengte van hindernis. Bal buiten baan dan droppen binnen baan
met daarbij gebruikelijke straf bij hanteren

A:
B:

6

nee

Bekende sporters
Hieronder een aantal cryptische afbeeldingen die horen bij bijnamen van bekende sporters.
Geef de naam (dus niet de bijnaam) van de sporters waarover het hier gaat.

A

B

C

D

E

6A Zwarte tulp Ruud Gullit
6B De Lucifer Ko Stompe
6C Vaantje Gerald Vanenburg
6D Gespierde Spijker Falco Zandstra
6E Prodent tandpasta Michael Boogerd
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Gezien in Gèssel
A : In welke straat hangt nevenstaand bord?
B : Wat valt op aan dit bord?
A:
B:

8

Schoolstraat
Bij Sv Roef zou je kunnen voetballen,
hockeyen en tennissen, dit klopt geen van
allen

Wielrennen
Wielrennen is een sport die heel populair is in Moergestel, Nederland en daarbuiten. Bij deze
goed bekeken sport zijn ook veel recreanten actief.
A : Welke Moergestelse wielrenner is er afgelopen jaar in Chaam Nederlands kampioen bij de
nieuwelingen geworden?
B : Wie waren dit jaar de nummers 1, 2 en 3 in de Acht van Chaam?
C : De Tour de France gaat terug tot 1904. In deze tijd was het wielrennen nog niet commercieel, was er geen tourkaravaan, waren er etappes van meer dan 400 km, wogen fietsen nog
zo’n 20 kg en moest iedereen zijn eigen eten en drinken meenemen. In 1 van deze eerste jaren
was er een renner die zonder af te stappen de allereerste col in de Tour bedwong, dit was
onderweg naar Nice. De anekdote gaat dat hij een enorme voorsprong had en op een terras
nog enkele glazen wijn dronk om daarna zijn weg te vervolgen en te finishen. Wie was deze
man en welke col bedwong hij?
8A Bram Welten
8B Marcel Kittel 1, Boy van Poppel 2 en Danny van Poppel 3
8C René Pottier, col Ballon Dálsace
(gevonden in www.nusport.nl/recensie/3495502/lekker-hoor-wijntje-in-koers.html)

9

Softbal
Moergestel heeft diverse getalenteerde sporters. We willen er één sport uitnemen: softbal. Al
diverse jaren levert het Moergestelse ROEF dames aan het nederlands junioren softbalteam.
A : Geef de namen van de speelsters die dit jaar geselecteerd waren voor Jong oranje rood .
B : Jong oranje rood (dames) heeft dit jaar een WK gespeeld. Waar vond dit kampioenschap
plaats (plaats en land)?
A:
B:

Gini Ketelaars, Eva van Knegsel, Wies Ligtvoet
Brampton, Canada
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Teamfoto’s
Hierna zie je een aantal teamfoto’s vanuit diverse sportverenigingen uit Moergestel. Je ziet 4
foto’s waarop 1 persoon omcirkeld is. Onze vraag is: wat is de naam deze persoon en welke
sport beoefent deze persoon?

Naam:

Pieter van Opbergen

Naam: Niels van de Loo

Handbal

voetbal
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Naam:

Theo Colsen

Naam:

Inez Lapien Wolfs

hardlopen/atletiek

Handbal
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Televisie
Series voor kinderen zijn er tegenwoordig in overvloed. Een paar vragen over kindertelevisie.

A

B

C

D

Welk plaatje van bovenstaande plaatjes hoort niet in het rijtje thuis?
Plaatje A hoort niet in het rijtje thuis (geen Studio 100)

A

B

En uit welke series komen bovenstaande televisiebeelden?
A = Backyardigans
B = Handy Manny

2

Boeken en tijdschriften
Hoewel kinderen veel tijd voor de televisie rondbrengen, is het lezen van een boek of tijdschrift
ook een gezellige bezigheid. Hoe zit het met jullie kennis over boeken en tijdschriften?
A : Wat at Rupsje Nooitgenoeg niet? Een appel, een banaan, een pruim, een worstje, een plak
kaas, een cakeje of een stuk salami?
B : Wie heeft er eigenlijk op de kop van de mol gepoept?
C : Wat is het thema van de Okki (nummer 1) die verscheen in augustus 2013?
D : Door wie werd de arme bakkersjongen gered?
E : Hoe vaak moet je wat doen voor een oversteek met de heen en weer wolf?
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3

A = Banaan
B = De hond / Bullebak
C = (Dikke) Vrienden
D = Floddertje en haar hondje Smeerkees
E = 3x fluiten

Pretparken
Wat is er mooier dan een dagje naar een pretpark? Herkennen jullie de pretparken waar onderstaande foto’s zijn gemaakt?

A

C
B

D
A:
B:
C:
D:
E:

E

A = Disneyland (Parijs)
B = (Speelland) Beekse Bergen
C = (Familiepretpark Koningin) Julianatoren
D = De Efteling
E = Dippie Doe
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Sprookjes
Als kind geloofden we nog in sprookjes. Graag willen we weten bij welke sprookjes de volgende
afbeeldingen horen.

A

B

C

A = Repelsteeltje
B = Het dappere snijdertje / Het dappere kleermakertje
C = Sneeuwwitje

5

Jeugdvakantieweek
‘Sprookjes’ zou een mooi thema zijn voor de jeugdvakantieweek in Moergestel. Weten jullie de
thema’s van de afgelopen drie Moergestelse edities van dit jaarlijks terugkerende evenement?

2011 = De grote JVW show
2012 = Verleden, heden, toekomst
2013 = Superhelden

6

Computergames
Het concept van de game waartoe de afbeelding
hiernaast behoort, werd dit jaar gekopieerd. Hoe heet
de game die bij deze kopie hoort?
(Disney) Infinity
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Kinderliedjes
Muziek is er voor iedereen en dus ook voor kinderen. Geef de namen van de kinderliedjes die
horen bij onderstaande muziek.

A

B

C
A:

A = Moriaantje

B:

B = Boer wat zeg je van mijn kippen
C = Hansje Pansje Kevertje

C:

8

Schoolkeuze
Iets waar iedere ouder mee te maken krijgt: de schoolkeuze. De eerste keuze die gemaakt
moet worden is die van een basisschool. Uit welke Moergestelse basisscholen konden ouders
officieel kiezen op 1 maart 2013?

Bieneke Bolders + Graaf van Ursel + Hertog Jan
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Verkooptrucs
Onderstaand poppetje (A) en stickervel (B) werden ‘gratis’ weggeven bij aankoop van
producten. Voor kinderen natuurlijk heel erg leuk. Wat moesten wij kopen om in het bezit van
dit moois te komen?

A
A:
B:

10

B
A = Happy Meal / Kindermenu McDonalds
B = Capri Sun

Verdwaald?
Deze vreemdelingen lijken verdwaald in deze rubriek. Wie/wat maakt dat zij hier toch
thuishoren?

Sinterklaas
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Moergestelse kunstenaars
Moergestel kent vele kunstenaars. Hoe heten onderstaande werken en welke Moergestelse
kunstenaars maakten deze beelden?

A

B

A) Ermelindis – Kees Ketelaars
B) Stanneke – Hans van Brunschot

2

Saint Sernin
Veel Nederlanders en zeker ook Moergestelnaren zijn afgelopen vakantie weer afgereisd naar
Frankrijk. Weten we ook iets van al het moois wat we daar zien? Onderstaande afbeelding
toont een plattegrond van de St. Sernin te Toulouse gebouwd tussen 1080 en 1120. Benoem de
onderdelen 1 t/m 5. Geef de nederlandse benaming.
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1-middenschip
2-zijschepen of zijbeuken
3-dwarsschip of transept
4-koor
5-kooromgang met straalkapellen

3

Schilderkunst
Op welk schilderij is onderstaand detail te zien? Noem de naam van de schilder en de naam
van het schilderij.

A

C

B

D

E

1-Pablo Picacasso / guernica
2-Johannes Vermeer / meisje met de parel
3-Kasimir Malevitsch / Suprematistisch schilderij
4-Rembrandt Harmensz van Rijn / Lopende jongen met een stok
5-Vincent van Gogh / Veertien zonnebloemen in een vaas

4

Parijs
Welke art-nouveau architect ontwierp de ingang voor de Parijse metro?
Hector Guimard
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5

De Klomp
Mirliton-bands dateren uit de Middeleeuwen en worden tegenwoordig alleen nog aangetroffen
in de zuidelijke kustgebieden van Europa. Ook in Moergestel hebben we een Mirlitonfanfare:
“De Klomp”. Hoe wordt het instrument dat zij bespelen, de mirliton, ook wel genoemd?
Kazoo/mebraamfluitje/rietfluit

6

De Grieken
Welke Griekse bouwstijlen zijn op de volgende afbeeldingen te onderscheiden?

A

B

C

A) corinthisch
B) dorisch
C) ionisch
7

Geloof
Tussen de Bijbel en de Koran zijn vele verschillen, maar nog meer overeenkomsten te vinden.
Geef van de volgende personen, zoals genoemd in de Bijbel, de naam zoals ze in de Koran zijn
opgenomen?
A: God
B: Noach
C: Abraham
D: Jozef
E: Mozes
F: Salomo
G: Maria
H: Jezus
I: David

A. God
B. Noach
C. Abraham
D. Jozef
E. Mozes
F. Salomo
G. Maria
H. Jezus
I. David
J. Isaak

Allah
Noeh
Ibrahiem
Joesoef
Moesa
Soelaimaan
Marjam
Isa
Dawoed
Ishaak

J: Isaak
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Rijksmuseum
Het Rijksmuseum is op 13 april 2013 door koningin Beatrix opnieuw geopend voor het publiek
na een flinke verbouwing. Maar wat weten wij als inwoners van het Rijk nou van dit museum?
A : In welk jaar opende het Rijksmuseum voor het eerst haar deuren?
B : Wat is het totale vloeroppervlakte van het museum (afgerond)?
C : Wat is de totale lengte van de looproute door de galerijen?
D : Wat is het grootste object en wat zijn de maten hiervan?
E : Wat was de eerste aankoop van het museum?
A. 1800 (31 mei)
B. 44.500 m2
C. 1.500 meter
D. De slag bij Waterloo van Jan Willem Pieneman
576 cm hoog en 823 cm breed (uit 1824) E. De Zwaan van Jan Asselijn

9

Gedichten
Ons land kent vele bekende dichters door de jaren heen. Vul in onderstaand gedicht de
ontbrekende woorden in en geef de titel van het gedicht.
Titel :

Mijn

vader

is mijn beste vrind.
lieve

Hij noemt mij steeds zijn
'k Ontzie hem, zonder
En ga ik
Ook dan

De Kinderliefde

Hieronymus van Alphen

te vrezen.

bang

hupplend

aan zijn zij,

vermaakt

Er kan geen beter

kind.

en leert hij mij;
vader

wezen!
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Puzzelen met kunst
Het schilderij op de volgende pagina is bij het maken van deze quiz door elkaar geschud. Knip
de stukken uit en plak ze op deze pagina op de juiste plek.
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07 MAN/VROUW
1

Schoenen
Van oudsher staat Moergestel bekend om zijn schoenfabrieken. Van Bommel is nu vooral
de toonaangevende fabrikant.
Hoeveel paar (met een marge van 5%) van Bommelschoenen, zowel dames- als herenschoenen, zijn er in totaal in 2012 verkocht?
450.000 exacte antwoord. Binnen 5% marge is ook goed, 427.500 – 472.500

2

Beroepen
Je hebt echte mannen- en echte vrouwenberoepen. Hieronder zie je afbeeldingen van voorwerpen die bij een beroep horen. Geef van elke foto het daarbij behorende beroep.

A

C

B

D

E

a. (orthopedisch) schoenmaker
b. Boomkweker
c. nagelstyliste/ manicure
d. kapper
e. (PVC) dakdekker
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Samen verder
Je moet je zaken goed regelen, ook als je als partners ervoor kiest om samen verder te gaan.
Wie zijn relatie officieel wil vastleggen heeft 3 mogelijkheden. Welke zijn dit?
1. Trouwen
2. Geregistreerd partnerschap
3. samenlevingscontract

4

Bloemen houden van mensen
Op een feestelijk moment wordt de vrouw dikwijls in de bloemetjes gezet. Hieronder zie je een
boeket met een aantal lievelingsbloemen van de vrouw. Benoem uit dit boeket 5 bloemen met
de originele latijnse naam.

1. Allium
2. Anthurium
3.Alstroemeria
4. Alchimilla
5. Rosa avalanche

ook nog: euphatorium
germini/gerbera
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Met bier meer plezier
Op een warme zomeravond bezoeken we allemaal wel eens een terrasje. Hier wordt door
zowel de man als de vrouw regelmatig een biertje besteld. Weet jij welke biermerken op onderstaande etiketten behoren te staan?

A

B

C

a. Duvel
b. Grimbergen
c. Pauwel Kwak
d. Westmalle
e. Hoegaarden

D
6

E

Wilde nacht
Na een intiem avondje waarbij men veilig wilde vrijen en waarbij het anders liep kwam de
vraag : “Zijn we zwanger?”
De Dio drogist in het dorp werd zowel voor als na het avondje bezocht. Onderstaande artikelen werden gekocht:
1. Vinico my size 57 condooms, 20 stuks;
2. Love-play massage-olie Passion, 200 ml;
3. Nivea shower happy time, 250 ml;
4. Clearblue digital zwangerschapstest, 1 stuk.
Wat zijn de totale kosten van deze artikelen?
€ 53,75
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Een ijsje
Door zowel mannen als vrouwen wordt er in Nederland veel ijs geconsumeerd. In Moergestel
hebben we allemaal wel eens een ijsje gegeten bij Epi of ’t Centrum. We bestellen 2 radartorentjes, waarvan één met nootjes en één met slagroom, en een wafel met slagroom.
A : Waar is men het goedkoopste uit?
B : Wat is het prijsverschil?
A. ’t Centrum
B. 0,30

8

De trouwdag
Jaren geleden werd er nog veel getrouwd. Op de volgende foto’s zie je een aantal bruidsparen.
Hoelang zijn deze vier paren opgeteld in jaren getrouwd.

Aantal jaar:

119 jaar (Marge binnen 10 jaar)

41
Teamnummer

07 MAN/VROUW
9

Luchtje
Zowel bij dieren als bij mensen spelen geuren een grote rol. Een van de meest gekochte
kadootjes is dan ook een parfum voor de man of vrouw. Hieronder een foto van een luchtje.
A : Wat is de naam van dit luchtje?
B : Wat is het merk?

A. Voyage (d”Hermes)
B. Hermes

10

Boerenleven
Moergestel is een echt agrarisch dorp. Als je rond rijdt zie je vooral in het voorjaar en zomer
veel bedrijvigheid op het land. Ook deze oudere man van “het goede boerenleven” in
Moergestel werd gespot.
A : Wie is de man op de foto?
B : Waar is hij aan het hooien?
C : Wie zat er op de traktor?
D : Merk traktor?
E : Welk gezegde ziet men in deze foto?

A. Piet Ketelaars
B. wei Oirschotseweg/wei fam. Kies
C. Wim Rijnen
D. Masey Ferguson
E. Hooien als de zon schijnt/ Wie zaait
zal oogsten
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Voorstellingsvermogen
Hieronder een paar omschrijvingen van locaties. Kunnen jullie vertellen waar we zijn?
A : Zojuist reed ik door een poort en ik geniet van olifanten en giraffen om me heen. Bergen heb
ik hier echter nog niet gezien.
B : Zojuist liep ik over een plein tussen 2 nors kijkende wachters door. Ik ging een grot in en
geniet van dansende elfjes.
C : Zojuist ging ik een station voorbij. Even verderop staat een rode auto geparkeerd. En om
de hoek staat een nors kijkende politieagent. Ik hoop dat hij me niet wegstuurt.
A:
B:
C:

2

Beekse bergen
Efteling
Op het monopoly speelbord

Schietschijven
Op welke van deze drie schietschijven kun je met drie pijlen precies 50 punten scoren? En in
welke getallen moet je de drie pijlen dan gooien?
3
7
12
18

4
8
14
22

1
9
13
18

24

30

20

A
Schijf:

3

C

B
B

Pijlen:

2x 14 1x 22

De natuur
A : Wat was de hoogste berg ter wereld, voordat de Mount Everest werd ontdekt?
B : Er zijn twee giraffen, een grote giraf en een kleine giraf. De kleine giraf is de grote giraf's
zoon, maar de grote giraf is niet de kleine giraf's vader. Hoe kan dit?
A:
B:

De Mount Everest
Het is de moeder
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Weegschaal
Hieronder zie je een aantal weegschalen, alleen is de laatste niet in evenwicht. Hoeveel A’s
moet je op de lege schaal leggen om deze in balans te brengen?

AB

C

B

AD

CC

DDD

B

5xA

5

Mastermind
We gaan terug in de tijd met een potje ‘Mastermind’. We spelen met zes kleuren:
Rood / Geel / Zwart / Wit / Blauw / Groen
In de opgave wordt iedere kleur maximaal 1
keer gebruikt, dus bijvoorbeeld maximaal 1 keer
een rood bolletje.
Na iedere zet worden er kleine zwarte en witte
pinnen geplaatst. Een witte pin betekent: een
goede kleur, maar niet op de juiste plek. Een
zwarte pin betekent: een kleur op de juiste plek.
Aan de hand van het spelbord hiernaast kan de
enig juiste combinatie bepaald worden.
Geef de kleuren die moeten worden geplaatst
op A, B, C, en D om te komen tot de juiste
combinatie.

A:
B:
C:

A = Wit
B = Blauw
C = Groen
D = Rood
A

D:

B

C

D
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Rebus
Wat is het antwoord op onderstaande rebus?

-L

o=e,d=t

-t

a=e

-nachtwacht

-dag

-p

g=lig

et=en

efoon=se

-k pr+

d=nen?

Antwoord:

Ton van der Dussen
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Zoek de verschillen
Zoek de 10 verschillen. Omcirkel het verschil. Te grote cirkels worden fout gerekend!
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Rinko Kikuchi
Op een reis door Japan, kwam één van de Quispel leden het spel 'Rinko Kikuchi' tegen. Een
spel waarin je japanse Geisha's moet verbergen, of juist laten zien. Het spelbord ziet er als
volgt uit:

Met behulp van puzzelstukken kunnen Geisha's getoond, dan wel verborgen worden. De puzzelstukken die gebuikt mogen worden zijn de volgende:
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Ieder puzzelstuk dient op 1 van de 4 speelborden te worden gelegd, waar bij de puzzelstukken
om het middelpunt gedraaid mogen worden. De volgende reeks laat speelbord 1 zien, met
daarop puzzelstuk A in 4 verschillende posities:

Een opdracht in het spel 'Rinko Kikuchi' bestaat uit een reeks Geisha's die als resultaat getoond
moeten worden op het totale speelbord. Geisha's die niet in de reeks voorkomen, mogen niet
zichtbaar zijn! Een voorbeeldopgave zou kunnen zijn:

De uitwerking van de voorbeeldopgave wordt hieronder getoond. De puzzelstukken zijn zo
geplaatst, dat de paarse Geisha van hierboven 5 maal te zien is, de blauwe Geisha van hierboven is 1 maal te zien. Alle andere Geisha’s zijn verborgen!
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Maak nu zelf de volgende opgave:

Los de Rinko Kikuchi op door de puzzelstukken van de volgende pagina zo te plaatsen, dat
alleen de Geisha’s die hierboven zijn afgebeeld (in de aantallen die zijn gegeven) nog
zichtbaar zijn. Zorg dat je de puzzelstukken goed vastlijmt!
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Getallen
Bij Hersenkrakers mag een opgave over getallen natuurlijk niet ontbreken.
A : Wat is het volgende getal in deze reeks: 8, 5, 15, 18, 6, 3, 9
B : Ik ben een geheel getal van drie cijfers tussen 300 en 500, mijn aantal eenheden is gelijk
aan het grootste priemgetal onder 10, mijn aantal tientallen is even en de som van mijn cijfers is
14. Welk nummer ben ik?
A:
B:

10

12
347

Grafieken
Even een paar leuke grafieken. Geef aan welke grafiek bij welke formule hoort.

A

y = 1/x :

B

C

C

y = x3 :

B

y = x2 - 4x – 5 :

A
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Oranje Boven, Leve de Koning en Máxima!
Op 12 juni 2013 bracht onze nieuwe Koning Willem-Alexander met zijn vrouw Koningin Máxima
een bezoek aan Oisterwijk. Een eer van jewelste die we in deze rubriek uiteraard niet
ongemoeid mogen laten. Daarom een vijftal vragen over dit onderwerp.
A : Willem-Alexander is onze nieuwe Koning. Maar wie was formeel volgens de Grondwet onze
vorige Koning?
B : De scouting uit Moergestel, die dit jaar maar liefst 50 jaar bestaat, was ook prominent aanwezig bij het koninklijk bezoek. Reden daarvan was dat Máxima beschermvrouwe is van
Scouting Nederland. Wie was de vorige Koninklijke beschermvrouwe van Scouting Nederland?
C : Wat was het antwoord van Willem-Alexander in de persiflage bij DWDD op de vraag
“Waarom geen Willem IV”?
Willem IV staat uiteraard voor Willem de Vierde. Maar hoe goed ben jij eigenlijk thuis in de
Romeinse cijfers? Hierna volgt een vijftal Romeinse getallen. Al deze getallen hebben een
koninklijk tintje. Ontcijfer de getallen en geef er het koninklijk kenmerk bij aan.
D : MMII
E : MDCCCXIV
F: LXXV
G : MCMLXXX
H : MDLXXXIV

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

A: Beatrix
B: Juliana
C: Ik ben geen nummer!
D: 2002, huwelijk Willem-Alexander en Maxima
E: 1814, Inhuldiging Koning Willem I
F: 75, leeftijd Beatrix
G: 1980, Beatrix koningin
H: 1584, Moord op Willem van Oranje

H:
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Verhapseling
Iedereen weet wie de bekendste Moergestelnaar is: Hans de Brouwer. Maar er zijn meer
Moergestelnaren die iedereen kent. Hierna volgen er 5 die in het hier en nu algemeen bekend
zijn in ons mooie dorpje, maar de computer heeft iedere naam een beetje door elkaar gegooid.
Het aantal letters van de voor- en achternaam is nog wel correct. Aan jou de opdracht om de
juiste persoon te ontdekken.
Voorbeeld: abde eh norrsuw = hans de brouwer
A : aael npppssu
B : abe ehlssss
C : abe moorrtuy
D : aaeeg jkmnoorsstw
E : aceehi ilmmmrrs
A:
B:
C:
D:

A: Paul Spapens
B: Bas Hessels
C: Rob Outmayer
D: Joost Wagenmakers
E: Miriam Melchers

E:
3

Vreemde eend in de bijt
Hierna volgt een drietal korte beschrijvingen van in Moergestel bekende personen van weleer,
maar toch nog actueel. Wie zijn deze personen?
A : Deze vrouw werd begin vorige eeuw geboren, woonde na haar huwelijk een tijdje in het
buitenland en na haar terugkeer woonde ze in een boerderij in ons dorp met haar gezin. Zij zat
in de jaren vijftig nog een paar jaar in de gemeenteraad. Zij overleed eind vorige eeuw.
B : Deze man werd eind 19e eeuw geboren in Moergestel en overleed daar ook op 81-jarige
leeftijd. Hij was een held tijdens de oorlog en is daarvoor na zijn dood onderscheiden.
C : Deze ‘juffrouw’ werd aan het eind van de 19e eeuw geboren in Tilburg. Ze oefende hetzelfde
beroep uit als haar moeder. Dat deed ze meer dan 30 jaren in ons dorp tot in de jaren vijftig. Zij
overleed op 81-jarige leeftijd.
D : Wie van bovenstaande personen hoort ‘op afstand’ niet in dit rijtje thuis en waarom niet?
A:
B:
C:
D:

A: Fien van Dusseldorp
B: Janus Rooijakkers
C: Mary Muskens
D: Fien van Dusseldorp, geen straat in plan Avang
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Kerkzicht
De kerk is een zeer herkenbaar en markant punt in ons dorp. Vanwege zijn hoogte zie je hem
van heinde en verre al staan. Dat beeld herken je als echte Moergestelnaar uit duizenden. Dan
weet je, ik ben weer bijna thuis. Bijgaand tref je 5 foto’s van onze kerktoren aan vanuit verschillende perspectieven. De vraag die hierbij hoort, is om aan te geven vanuit welke straat iedere
foto is genomen.

A

D

B

C

E

A:
B:
C:
D:
E:

A: Huysackerstraat
B: Korenschuur
C: Prinses Margrietstraat
D: Postelstraat
E: Oirschotseweg
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Moergestel Fietsdorp
Moergestel staat nu al een paar jaar op de kaart als fietsdorp. Maar inmiddels reiken de
prestaties verder dan alleen ons dorp, zelfs tot in Frankrijk. Mede dankzij de inbreng van de
gebroeders Van Poppel. Daarover gaat deze vraag.
A : Hier zie je een tweetal foto’s. Wie is wie?

A

A:
B:

B

A: Boy van Poppel
B: Danny van Poppel

C : Vader en teamleider Jean Paul van Poppel heeft ook een aantal keer deelgenomen aan
de Tour de France. Hoeveel etappes heeft hij gewonnen?
D : De zonen Boy en Danny hebben dit jaar voor het eerst meegedaan aan de Tour de
France. Alleen Boy heeft de Tour uitgereden. Als hoeveelste is hij geëindigd?
E : Maak de volgende rekensom: De achterstand in seconden van Boy op Bauke Mollema. Tel
daarbij op het rugnummer van de enige Witrus die de Tour heeft uitgereden. Deel vervolgens
het resultaat daarvan door de plek waarop ‘Lau’ is geëindigd in de Tour. Deel dit tenslotte door
de etappe waarin Danny van Poppel als 9e eindigde in de massasprint. Op welk getal kom je
dan uit en waar slaat dit getal op terug?
F : Als Moergestelnaren hebben we natuurlijk het meeste op met onze dorpsgenoten. Maar bij
de succesvolle Belkin-ploeg stond dit jaar ook een ploegleider aan het roer uit onze omgeving: Nico Verhoeven. Als actief wielrenner won hij ook nog een etappe in de Tour. Op welk
adres in de buurt van ons dorp is hij opgegroeid?
C:
D:
E:
F:

C: 9x
D: 144
E: 100 jaar Tour (12993 + 7 = 13000 / 13 = 1000 / 10 = 100)
F: Hoevenseweg 2 in Oisterwijk (voorheen Berkel-Enschot)
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Opmerkelijk nieuws
A. In Amerika is een man geld aan het inzamelen om een operatie aan een van zijn
lichaamsdelen te kunnen betalen, omdat dit lichaamsdeel momenteel 50 kilo weegt.
A1 : Om welk lichaamsdeel gaat het?
A2 : Wat is de naam van de man?
A3 : Wat kost de operatie?
B. In Thailand zijn boeddhistische monniken het klooster uitgezet door de autoriteiten.
B1 : Om hoeveel monniken gaat het?
B2 : Wat was de reden van hun uitzetting?
B3 : Waar zijn de monniken heen gebracht?
C. Legoland in Toronto weigerde een man de toegang tot het park.
C1 : Wat was de reden van de weigering?
C2 : Wat is de naam van de man?
C3 : Wat was de reden van de man om juist naar dat park te gaan?
D. In Frankrijk is een persoon opgepakt na een eindexamen op een middelbare school.
D1 : Wat was de reden waarom deze persoon opgepakt is?
D2 : Om welk eindexamen ging het?
D3 : Hoe lang duurde het examen?
E. Onderstaande foto is op Facebook in Amerika een enorme hit.

E1 : Wat is de reden waarom deze foto een hit is?
E2 : Hoe oud is het jongetje op de foto?
E3 : Wat is de naam van de marinier?
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A1: zijn scrotum
A2: Wesley Warren Jr.
A3 1 miljoen
B1: 32
B2: Drugsgebruik
B3: verslavingskliniek
C1: Hij had geen kind bij zich
C2: John St-Onge
C3: Uberfan van lego, ruim 50.000 steentjes in zijn bezit (Door
gezondheid niet naar Denemarken kunnen).
D1: Vrouw deed het voor dochter
D2: Engels
D3: 3 uur
E1: Marinier eindigt laatst in leeftijdcategorie door motiveren jongetje
naar eindstreep
E2: 9 jaar
E3: Myles kerr
7

Feestlocatie Quispel 2013
Volgende week, zaterdag 12 oktober, vindt de prijsuitreiking plaats in ’t Draaiboompje. Als
organisatie van Quispel vinden wij het niet meer dan normaal dat je dan ook de nodige achtergrondkennis hebt over dit etablissement. Eens kijken wat jij er vanaf weet.
A : Hoeveel jaar bestaat ’t Draaiboompje?
B : Tot welk jaar heeft de slagboom (ivm tolweg) op de Hild gestaan?
C : Wat was de naam van het biermerk dat geschonken werd voor het huidige?
D : Sinds wanneer is zaal De Stek open?
E : Wat is de datum op de symbolische eerste steen die de jeugdige Jan Rijnen heeft gelegd bij
’t Draaiboompje?
A:
B:
C:
D:
E:

A. In mei was dit 129 jaar
B. <alles goedgerekend>
C. Heineken
D. Officiële bekendmaking van de naam van de vernieuwde
zaal "de Stek" was met de open dag op 20-2-2011
E. 1970
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Face fusion
Wat krijg je als je als je Mark Rutte mixt met Wil de Bont. Of Doutzen Kroes met Jan Hein de
Brouwer. Als je dat wilt weten, is de onderstaande opdracht op je lijf geschreven. Van welke,
binnen onze gemeente, bekende personen zijn de gezichten gemixt met een bekende
(wereld)burger? Geef zowel de naam van de bekende wereldburger als ook de naam van de in
onze gemeente bekende persoon.

A

B

D

C

E

Hans Janssen / Nelson Mandela
Guus Moonen / Ronaldo
B:
Toos Swinkels / Epke Zonderland
C: Matthijs van Nieuwkerk / Eric Boogaers
D: Hans de Brouwer / Oprah Winfrey
A:

E:
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Dierendag
Hoe actueel kan je zijn? Het is vandaag dierendag. Een vraag hierover mag dan ook zeker niet
ontbreken in QuiSpel. En zeker niet in deze categorie. Daarom een woordzoeker met alleen
maar dieren. Alle onderstaande dieren zitten horizontaal, verticaal of diagonaal verstopt in de
puzzel. Streep ze door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord van 15 letters.

Aap / Cavia / Chinchilla / Degoe / Duif / Eekhoorn / Eend / Fret / Geit / Goudvis
Hamster / Hond / Kanarie / Kip / Konijn / Lama / Muis / Paard / Papagaai / Poes
Pony / Schildpad / Varaan

werelddierendag
10

Oplettende lezers???
De afgelopen maanden heeft er een aantal Zoekertjes in Moergestel Nieuws gestaan over
Quispel. In een van die Zoekertjes stond het antwoord op een vraag.
A : Wat is volgens Moergestel Nieuws van 28 augustus 2013 het antwoord op deze vraag?
B : Het antwoord zoals opgenomen in het Zoekertje heeft betrekking op iets anders in die editie
van Moergestel Nieuws. Waar slaat het antwoord op terug?
A) 1721
B) oplagenummer

xXxXxXXxXxXxXxX
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Bier in Gèssel
Benoem bij onderstaande horecabedrijven het “huis” bier op tap, dus hun grootste biermerk op
tap.

A: Dommelsch
B: Hertog Jan

A : Draaiboompje
B : Schouw

C: Dommelsch
D: Dommelsch

C : Den Boogaard
D : Het Centrum
E : De Veerkes

E: Jupiler

F : Epi

F: Dommelsch
G: Brand

G : De Brouwer
H : De Klaore
I : Hier Neffe

2

H: Brand
I: Jupiler

Streekgerechten
Welk typisch Brabants gerecht wordt gemaakt van volgende ingrediënten:
500 gram lever, nier en/of hart

1 liter kookwater van worst

250 gram vers spek

1 eetlepel rommelkruid

250 gram boekweitmeel

Een snufje bloem

Brabantse Balkenbrij
En welke gerechten staan hieronder weergegeven?

A

C

B

D

E

59
Teamnummer

10 ETEN EN DRINKEN
antwoorden vraag 2

3

A: Zult
B: Kaantjes
C: Wentelteefjes
D: Bloedworst
E: Brabantse Broeder

In een groen, groen, groen, groen knollenland!
Welke groente of fruit staan hier afgebeeld?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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A: Bieslook
B: Rode Bieten
C: Druiven
D:Rabarber
E:Pompoen
F:Peulen
G: Tomaten
H: Rode kool
I: Spitskool
J: Tuinbonen

Eetweetjes
Even een paar weetjes over eten.
A : E-nummer 100 tot 180; welke additieven worden hiermee aangeduid?
B : Welk voedsel werd als eerste in een magnetron bereid?
C : Hoe heet de stof die 2 stoffen helpt mengen, die normaal niet of moeilijk mengen?
D : Als ik geen zoogdieren en vogels eet maar wel vis, hoe noem je mij dan?
E : Aan boord van een schip heeft het serviesgoed een andere naam. Wat is deze naam?
A: Kleurstoffen
B: Popcorn
C: Emulgator
D: Pescotariër
E: Komaliwant

5

Hoe ist nou? Pannenkoek!
A: Hoe heten de eigenaar en eigenaresse van Pannenkoekenhuis de Ontdekking?
B: Welke overeenkomst hebben de volgende pannenkoeken van de Ontdekking? Nr 6, nr 185,
nr 135, nr 63, nr 398 en nr 354
C: Welke overeenkomst hebben de volgende pannenkoeken van de Ontdekking? Nr 52, nr 90,
nr 180, nr 290 en nr 320
D: Liesje (vijf jaar oud) bestelt één kinderpannenkoek met perzik en poedersuiker, een cola en
een Punky ijsje. Hoeveel zilveren dukaten krijgt Liesje?
E: Hoeveel nagerechten (incl. kindernagerechten) staan er op de kaart van de Ontdekking?
A: Maarten en Corien Joosten
B: Ananas
C: € 7,25
D: 6 Zilveren dukaten
E: 18 stuks
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Zoek de verschillen
Als vakkenvuller van de Jumbo heb je het maar zwaar: Heb ik dat schap al gevuld, was ik hier
al geweest of is hier nog niets uit verkocht. Help onze arme vakkenvuller even….
Er zijn een aantal producten verkocht, verplaatst, verzet, verschoven, weggehaald of
toegevoegd. Zien jullie de verschillen? De vraag is: Hoeveel verschillen zijn er?

Aantal verschillen:

11 verschillen
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Dat is ‘logisch’
Vaak sta je er niet bij stil, maar een logo is erg belangrijk voor een merk! Vaak zien we ze niet
eens meer, maar herkennen we ze wel. Onderstaande logo’s en de beschrijvingen die erbij
staan, vormen een zes-letter woord dat iets met eten en drinken te maken heeft. Wat is het
woord dat wij zoeken?

De laatste letter van dit merk

De tweede letter van dit merk

De vierde letter van dit merk

De eerste letter van dit merk

De zevende letter van dit merk

De vierde letter van dit merk

Woord:

HAPPEN
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Woordzoeker
Onderstaande woorden zijn van links naar rechts, van rechts naar links, van beneden naar
boven, van boven naar beneden en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen
meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen, horizontaal, regel voor
regel van boven naar beneden gelezen, een trefwoord. Wat is dit trefwoord?
Afgodendienst, Afkrabsel, Arthur, Bekoord, Bergingsschip, Bijenweide, Bodemhout,
Brandweerpost, Broederplicht, Buitenschools, Crisisteam, Drinkbouillon, Duinreservaat, Egoist,
Familiebezoek, Gaasweefsel, Geelgroen, Gepeuter, Gluiperigheid, Graat, Haviksneus,
Huishuur, Hulst, Inkwartieren, Inruilwaarde, Instinct, Internetten, Jongensstreek, Kattig,
Koperslagerij, Kopie, Krielei, Kruik, Leemte, Legervorming, Levenslust, Monsterkaart,
Monument, Natuurgas, Nominatie, Onderadmiraal, Ophoesten, Opknoping, Overschrijden,
Poker, Raket, Renesse, Ridderspoor, Schaduw, Scheepjesklok, Smoes, Sneltransport,
Snikheet, Socialistisch, Spinzijde, Staak, Stationskiosk, Stokvis, Talent, Theeopbrengst,
Tolweg, Tredje, Verzadigen, Waggeleend, Wolkeloos, Zigzagsgewijs, Zuiderbuur, Zwerver

Woord:

Marineren
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Vreemde eend in de bijt?
Hieronder staan 5 rijtjes. Wat hoort er niet bij? Geef van elk rijtje het woord dat er niet bij hoort.
A

B

C

E

D

Heilig boontje

Oenoloog

Klontjesmik

Deanston

Bildstar

Eeuwig Moos

Ornitholoog

Schoeners

Glenesk

Frieslander

Moerkuilen

Zytholoog

Duivekater

Balblair

Nicola

Jammerkoren

Barista

Nonnenvotten

Old Putteney

Santé

Kardoen

Vinoloog

Bagel

Kilkerran

Dore

A:
B:
C:
D:

A: Moerkuilen
B: Ornitholoog
C: Nonnenvotten
D: Kilkerran
E: Bildstar

E:

10

Liefde gaat door de maag
Ons kleine dorpje kent veel culinaire gelegenheden. We hoeven de stad niet in en kunnen in
ons eigen dorpje perfect uit eten. Maar wie maakt dat dan klaar? Hoe heten de chef-koks van
onderstaande restaurants in Moergestel?
A : Draaiboompje

A:

B : Schouw

B:

C : Heerlijkheid

C:

D : Rose Garden

D:

E : Redemption

E:

A: Anne van der linden
B: Babs van Brunschot
C: Ton van Oudheusden
D: Vraag vervalt / Ieder 2 punten
E: Vladimir Gijsbertha
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Geïnspireerd door het pittoreske buurdorp Spoordonk, kwamen een paar
enthousiaste Moergestelnaren op het idee om ook in ons Bourgondische,
door Oisterwijk geannexeerde dorp een quizavond te organiseren. Niet
gehinderd door enige valse bescheidenheid en gesteund door
carnavaleske, inspirerende drank gingen zij over tot het benaderen van
zowel autochtone als allochtone dorpsbewoners, die hun creativiteit,
ideeën, lokale kennis en vrije tijd in het prestigieuze project wilden steken.
Websites, logo’s, categorieën en ludieke foto-opnames vormden de basis
van het spel. Vlugschriften werden verspreid, televisie-uitzendingen, via
het digitale en analoge net uitgezonden, werden Midden-Brabant
ingestuurd en correspondenten van diverse week- en dagbladen werden
gecontacteerd om de kennisavond met hun creatieve woordbrouwsels aan
de gemeenschap te presenteren. E-mailen, twitteren en contacten via
Face-book werden als communicatiemedia intensief gebruikt.
Het in elkaar flansen van de opdrachten zorgde voor de nodige hilariteit,
maar leidde soms ook tot miscommunicatie. Depressieve buien
beïnvloedden de spontaniteit van enkele quispelaars. Het positivisme van
andere combattanten in deze kennisstrijd hielp hen echter weer over de
imaginaire drempel heen.
En zo wordt u nu geconfronteerd met dit gedrocht van een
spellingsoefening en welt uit uw onderbewustzijn wellicht de precaire vraag
op; ,,Schrijf ik het woord dictee hedenavond, zonder ondersteuning van
een dictionaire, wel goed met een c of moet het toch met een k
geschieden?”
Zo’n dilemma heeft de redacteur van voorliggend exquise, literaire product
geïnspireerd tot dit belangrijke noch interessante verhaaltje. Waarschijnlijk
met de obsessieve intentie u te zien sneuvelen in de strijd en met de
wetenschap, dat hij als een procurator strafpunten mag gaan innen.
Volgens onze psychologische medewerker kan hiermee zijn frustratie als
didacticus en pedagoog onder het tapijt worden geveegd. Het brouwsel zal
de wenkbrauwen van ieder weldenkend mens doen fronsen.
Straf hem af als een pugilist met een uppercut door een foutloos werkstuk
in te leveren.
Mijn excuses, bedankt en succes gij slaven van dit monnikenwerk.
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