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Beste quizzers,

Vandaag is de dag van de eerste Eureka! Grote Valkenswaardse Dorpsquiz. 
Fijn dat jullie meedoen. 

Deze eerste editie (en hopelijk het begin van een traditie) is het resultaat van 
een idee dat vorig najaar spontaan opborrelde. Dat idee was: veel dorpen 
hebben een dorpsquiz, waarom Valkenswaard nog niet? Daarna was het een 
kwestie van de handen uit de mouwen steken. Er kwam een bestuur, een 
redactie, brainstormsessies en … nou ja, lang verhaal kort: 
het vragenboek ligt nu voor je.

We hopen allereerst dat jullie een leuke, spannende 

avond beleven maar er is ook een hoger doel. 

Bij de Eureka! Grote Valkenswaardse Dorpsquiz 

gaat het volledige bedrag naar Valkenswaardse 

goede doelen die jullie zelf hebben uitgekozen. 

Namens deze goede doelen: hartelijk bedankt!

Onze immense dank gaat uit naar de sponsors. 

Dankzij hun gulle financiële bijdragen kan er 

meer geld naar de goede doelen. De namen van 

de sponsors kom je vanzelf tegen in dit vragenboek. 

Het zijn stuk voor stuk betrokken Valkenswaardse 

ondernemers. Gun ze je klandizie.  Ook een dikke 

zoen voor de mensen van Offermans Design die 

hebben meegewerkt aan de totstandkoming van 

dit vragenboek. Het was een gigaklus maar het 

resultaat is top!

Tot zover het officiële gedeelte. Zit je team er klaar 

voor? Genoeg cola en chips in huis gehaald? 

Tablets en laptops opgeladen? Hulplijnen standby? 

Bereid je voor op een avond vol spanning, lol 

en flinke dosis gezonde stress. 

Veel succes!

 

Nog één ding. Natuurlijk ben je straks razend 

benieuwd hoe je team heeft gepresteerd. 

Kom zondag 3 juni met je hele team naar 

de feestelijke prijsuitreiking op de Statie. 

Muziek en gezelligheid! Meer info elders 

in dit vragenboek.

Veul 
plezier!

Voorwoord
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uitnodiging

• Terugblik op de quizavond

• Antwoorden op de lastigste vragen

• Bekendmaking winnaars en prijsuitreiking

• Bekendmaking winnende goede doelen

• Andere teams ontmoeten

KOM GEZELLIG MET JE HELE TEAM!

Drie podia met optredens van 

Valkenswaards muzikaal talent

Zondag 3 juni vanaf 15.00 uur

Fantast – Du Commerce

Eureka Festival
Feestelijke prijsuitreiking van de Eureka! 
Grote Valkenswaardse Dorpsquiz
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Instructies

•  Belangrijk: voor sommige opdrachten moet 

je de deur uit. Gebruik hiervoor de fiets of de 

benenwagen. Auto’s, motoren of brommers 

mogen niet gebruikt worden. Wie dat wel doet 

riskeert 50 punten aftrek.

 

•  Lever het ingevulde vragenboek vanavond 

uiterlijk om 23.00 uur in bij de organisatie in 

Du Commerce. Wanhoop niet als je in tijdnood 

komt en niet alle vragen kunt beantwoorden. 

Je zult niet de enige zijn. Indien het vragenboek 

niet op tijd is ingeleverd, kan jouw team 

uitgesloten worden van mededinging. 

•  Voor het beantwoorden van de vragen mag je alle 

mogelijke hulpbronnen gebruiken zoals websites, 

encyclopedieën, vrienden op afstand of andere 

informatietools.

 

•  Vul de antwoorden op de juiste plaats in het 

vragenboek in met blauwe of zwarte pen, duidelijk 

leesbaar en in de Nederlandse taal.

•  Je hebt samen met het vragenboek een tas met 

materialen ten behoeve van de quiz meegekregen. 

Deze tas en bijbehorende materialen dienen 

(met uitzondering van de etenswaren) compleet 

en onbeschadigd weer ingeleverd te worden 

samen met het vragenboek.

•  Volg te allen tijde de instructies en aanwijzingen 

van de organisatie op. Houd je aan de wetgeving 

omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring 

en dergelijke.

•  De uitslag wordt bekendgemaakt tijdens het 

Eureka! Festival op zondag 3 juni op de Statie. 

Het team met de meest behaalde punten wint 

(best logisch eigenlijk).

 We wensen jullie veel succes en enorm 

veel spelplezier!

Lees dit goed voordat je aan de quiz begint!
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HoofdSponsoren

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz wordt 

mede mogelijk gemaakt door:
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Mede mogelijk gemaakt door:

Deel 1

Aon
de gang
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Vraag 1.1

Centrum Radio
De dorpsquiz zal muzikaal worden omlijst door Centrum Radio met een speciale Dorpsquiz uitzending.

Bij de quiz heb je in de tas een kaartje ontvangen waarop je kunt lezen hoe dit radiostation te beluisteren 

valt. Zet hem meteen aan! 

Gedurende de uitzending komt een aantal vragen langs!

Vul hieronder de antwoorden in:

18:00-19:00

Antwoord vraag 1: .........................................................................................................................................

19:00 - 20:00

Antwoord vraag 2: .........................................................................................................................................

20:00 - 21:00

Antwoord vraag 3: ........................................................................................................................................

21:00 - 22:00

Antwoord vraag 4: ........................................................................................................................................

Met speciale dank aan:
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Vraag 1.2

Geheime opdracht 1
Zorg dat tenminste één lid van je team tussen 19.30 en 19.45 uur aanwezig is op de Markt voor 

de Nicolaaskerk.

Leg je oor daar te luister. 

Noteer de nummers:

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................
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Vraag 1.3

Geheime opdracht 2
Ach, die knusse jaren zeventig. Toen we nog niet hele avonden aan het Netflixen waren maar met het hele 

gezin een spel speelden. Wie verlangt er niet terug naar die tijd? Inderdaad, wij ook niet. 

Dit moet je doen:

Stuur je meest sportieve teamlid met de fiets of te voet naar Bosherberg Harba Lorifa. De tijd mag je 

zelf kiezen, als het maar tussen 19.00 en 22.00 uur is. Daar zie je vanzelf iemand van de organisatie die 

je de spelregels uitlegt. Doe je best, want je score is bepalend voor het aantal punten dat je met deze 

doevraag verdient.
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Vraag 1.4

Make-over
Haarmode C’est Ça is sinds haar oprichting in 1999 uitgegroeid tot een gespecialiseerde kapsalon 

van naam. Een professioneel team dat bestaat uit top-stylisten zorgt er dagelijks voor dat zowel 

u als uw kapsel alle verdiende aandacht krijgt. Maar niet alleen voor uw kapsel bent u aan het juiste adres 

bij C’est Ça. Ook voor een stralende visagie kunt u bij C’est Ça terecht. De visagisten van C’est Ça verstaan 

stuk voor stuk hun vak en maken gebruik van luxe huidvriendelijke producten die niet op dieren zijn getest. 

Kortom, voor iedereen die er op zijn best wil uitzien is C’est Ça de aangewezen kapsalon. 

En over er op je best uitzien, gaat nu precies deze opdracht.

We hebben allemaal wel eens een tv-programma gezien waarin een willekeurige voorbijganger een

metamorfose aangeboden kreeg. Vooraf een doorsnee Nederlander en achteraf een Nederlander met de 

uitstraling van een Hollywood-ster.

Wij willen jullie vragen om een van jullie teamleden dit ook te laten ondergaan. Uiteraard willen we een 

vóór en ná foto zien. Deze foto’s kunnen jullie op de bijgeleverde USB-stick zetten.

De beste metamorfose wordt door C’est Ça gekozen. Het winnende team krijgt een leuke extra geldprijs 

voor zijn goede doel, vereniging of stichting.

 

Voor diegene die uiteindelijk niet tevreden is met het eindresultaat, is er altijd nog de geruststellende 

gedachte dat de professionals van C’est Ça wel voor een verbluffend resultaat kunnen zorgen.

Hoofdsponsor 
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Vraag 1.5

Verzamel
Voor deze ronde moet je letterlijk alles uit de kast halen. We zijn op zoek naar 10 verzamelitems. 

Deze zijn hieronder in een tabel weergegeven. Voor elk item dat je vanavond bij de quiz inlevert scoor 

je punten. Wij hebben een inschatting gemaakt van 3 zeldzaamheidsniveaus (weergegeven in * ) deze 

zullen ook naar rato beloond worden. 

# Lever in…. Zeldzaam-

heid

1. Wat: Feestnijntje *

Welke: Willekeurig

Afkomstig van: Bruna

Actieperiode: vanaf 3 april 2018

2. Wat: Kwalheldkaartje *

Welke: Willekeurig

Afkomstig van: Kwalleballen / 

Diverse Locaties Valkenswaard

Actieperiode: Vanaf medio 

maart 2018

3. Wat: Super Mariokart Koin *

Welke: Willekeurige munt MET 

zwarte ring 

Afkomstig van: Plus 

Supermarkten

Actieperiode:  februari 

t/m maart 2018 

4. Wat: ‘Ontdek de wonderlijke 

wereld met Freek Vonk’- kaartje

**

Welke: Nummer 046 - 

Rode Brandduizendpoot

Afkomstig van:  Albert Heijn 

supermarkten

Actieperiode: september 

t/m oktober 2017

5. Wat: ‘Valkenswaard op de kaart’ 

- kwartet kaartje

**

Welke: Comedy Night - 

Du Commerce (Groen) 

Afkomstig van: Diverse locaties 

Valkenswaard

Actieperiode: Vanaf januari 2018

# Lever in…. Zeldzaam-

heid

6. Wat: PSV Droomalbum-kaartje **

Welke: Nummer 58 (met 

afbeelding van Marco van Ginkel)

Afkomstig van: Jumbo 

Supermarkten in Noord-Brabant

Actieperiode: januari 

t/m maart 2018

7. Wat: Sprookjesboom figuur ***

Welke: Fakir

Afkomstig van: 

Emté Supermarkten

Actieperiode: oktober 2014 

& september 2015 

8. Wat: Wuppie ***

Welke: WK Voetbal 2006 - 

een rode, blauwe of witte

Afkomstig van: Albert Heijn 

Supermarkten

Actieperiode: juni 2006

9. Wat: Smiths Flippo ***

Welke: Willekeurige uit de eerste 

set (#1 t/m #240)

(Series: Flippo/ Megaflippo / 

Techno flippo of World flippo)

Afkomstig van:  Smiths (nu Lays) 

Chipszakken

Actieperiode: medio 1995
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Vraag 1.6

Vraag 1.7

Poster
Afgelopen maart zijn in de gemeente Valkenswaard gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 

Grote verschillen in de zetelverdeling ten opzichte van de vorige verkiezingen heeft dit niet opgeleverd, 

al lag dat niet aan de legio frappante verkiezingsposters die er waren.

De opdracht:
Verzamel zoveel mogelijk unieke (dus van verschillende partijen) posters van het verkiezingsjaar 2018 

en stop deze in de quiztas die je samen met de antwoorden moet inleveren.

Fotofinish
Jullie team doet dit jaar mee aan de roemruchte toerfietstocht Diekirch – Valkenswaard. Na 260 kilometer 

afzien komen jullie als eerste aan in Valkenswaard. Daar is de Markt, daar is de finishlijn! Iedereen verbijt 

de pijn en met de laatste krachten zet het hele team nog één keer aan voor de eindsprint. Nog tien meter… 

nog vijf … wie drukt zijn voorwiel het eerst over de meet? 

Het wordt een fotofinish!

De opdracht:
Maak een foto van de fotofinish en kopieer deze naar de USB-stick die je in de tas hebt gevonden.

De foto zal worden beoordeeld op realisme, creativiteit, emotie en humor. Wees creatief met de locatie 

van de foto.
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Vraag 1.8

Cassettebandjes
De compactcassette is een ontwikkeling van Philips in 1963 in zijn vestiging in Hasselt. 

Naast de grammofoonplaat was de cassette bijzonder populair vóór de digitale geluidsdragers werden 

ontwikkeld. Een muziekcassette kan worden afgespeeld met een cassetterecorder, een cassettedeck 

of een walkman. Compactcassettes werden in de jaren tachtig ook wel gebruik als opslagmedium voor 

homecomputers. In de tas vind je een muziekcassette met Nederlandse muziek. Ergens op kant A of B 

zijn tussen de nummers door tien spraakfragmenten verstopt.

Om welke bekende Valkenswaardenaren of bekende Nederlanders 
gaat het hier?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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Koekjes
Een vraag voor de koekiemonsters in jullie team. In de supermarkt vind je schappen vol koekjes in allerlei 

soorten en smaken. Misschien wel honderd verschillende. En ze hebben allemaal hun eigen naam. 

Bij je vragenboek heb je vijf koekjes gekregen. Wat zijn de namen van deze koekjes? 

We zijn op zoek naar soortnamen, dus geen merknamen. Proeven mag!

Vraag 1.9

Vraag 1.10

Ouwverwetste puzzel
In de tas zit niet alleen een cassettebandje maar ook een houten doosje. De bedoeling is dat je het doosje 

onbeschadigd opent. Hier kun je een punt mee verdienen. Vind de inhoud van het doosje en zorg dat je met 

deze hint het geheime antwoord bemachtigt!

Lever het doosje in de oorspronkelijke staat, leeg in.

Antwoord: ....................................................................................................................................................

1: ....................................................................................................................................................................

2: ....................................................................................................................................................................

3: ....................................................................................................................................................................

4: ....................................................................................................................................................................

5: ....................................................................................................................................................................
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Vraag 1.11

A: ...................................................................................................................................................................

B: ...................................................................................................................................................................

C: ...................................................................................................................................................................

D: ...................................................................................................................................................................

E: ...................................................................................................................................................................

F: ...................................................................................................................................................................

G: ...................................................................................................................................................................

H: ...................................................................................................................................................................

I: ...................................................................................................................................................................

J: ...................................................................................................................................................................

MP3 - Waku Waku
Op de USB-stick die je in je quiztas hebt gevonden staat een mapje met daarin 10 genummerde 

dierengeluiden. 

Beluister de fragmenten en schrijf hieronder welke dieren je hoort:
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Mede mogelijk gemaakt door:

Deel 2

#vwaard
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Olympia
Uitzendbureau Olympia werkt anders dan andere uitzendbureaus. Dit komt omdat de vestigingen 

worden geleid door franchise-ondernemers. Daardoor wordt de cultuur gekenmerkt door de spirit 

van ondernemerschap. Dat leidt ertoe dat Olympia gewoon ontzettend goed is in het helpen realiseren 

van de ambities van bedrijven, werkzoekenden en de eigen medewerkers. Deze ambitie spreekt 

ook uit het motto.

Wat is dit motto dat het verschil maakt?

........................................................................................................................................................................

Vraag 2.1
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Vraag 2.2

In Valkenswaard hebben wij ook wel eens bezoek gehad van bekende mensen. 

Geef bij de volgende foto’s hun namen en het jaartal waarin zij Valkenswaard bezochten.

Naam:

...........................................................................

...........................................................................

Jaartal:

...........................................................................

...........................................................................

Naam:

...........................................................................

...........................................................................

Jaartal:

...........................................................................

...........................................................................
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Vraag 2.3

Wat hebben de plaatsen, aangeduid met een grijze markering muzikaal
met elkaar gemeen?

...............................................................................................................................................................................
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Vraag 2.4

Rekenen met games
Beantwoord de vragen en tel de antwoorden bij elkaar op.

Wat is de som?

A.  Wat is het aantal chauffeurs dat je bij Mario Kart Wii kunt unlocken? (exclusief de Mii karakters)

B.  Bij het jaartal (2 cijfers) van welke FIFA-titel staat voetballer David Ginola op de cover?

C.  Wat is het aantal verschillende tetrisblokken (qua vorm) dat je in het spel kunt gebruiken?

D.  Hoeveel games waren er beschikbaar op de Nintendo64 ten tijde van de release (EU) 

van deze console?

E.  Wat is het maximale level dat je kunt halen in de originele PacMan (1980) game?

A .................. + B ................. + C ................. + D .................. + E ................. = .................
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Vraag 2.5

Uit welke Striepersgatse liedjes komen deze regels en wie zong(en) ze?
Punten te verdienen voor de juiste titel en punten voor de juiste artiest(en).

A. Dus daarom zou ik zeggen, gooit oe stress aan de kant
B. Het innige da we missen is nen echte fijne vent
C. Mijn keel die staat in brand, en mijn tong lijkt wel van leer
D. ’t Valt verrekes tegen as je ieder weekend stapt
E. ’t Hi te maken mee ons, mee ons durrep, mee hier

A. Titel: ............................................................................................................................................... 

 Artiest: ..........................................................................................................................................
B. Titel: ............................................................................................................................................... 

 Artiest: ..........................................................................................................................................
C. Titel: ............................................................................................................................................... 

 Artiest: ..........................................................................................................................................
D. Titel: ............................................................................................................................................... 

 Artiest: ..........................................................................................................................................
E. Titel: ............................................................................................................................................... 

 Artiest: ..........................................................................................................................................
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Vraag 2.6

Noem vijf journalisten van het Eindhovens Dagblad die Valkenswaard in de 
afgelopen decennia in hun portefeuille hebben gehad.
We bedoelen verslaggevers die bij de krant in vaste dienst waren en/of zijn.

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

Quiz 15.05.18.indd   23 17-05-18   09:17



#vwaard

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

24

Vraag 2.7

A.  Van welke bekende metal-songs staat hieronder een vrije vertaling? 
Noem de naam van het nummer en de band.

“Weet je wel waar je bent? Je staat in een tropisch oerwoud lieverd. 
Dat ga jij niet overleven!”

“Stil maar lieverd, zeg maar niets meer en let maar niet op de geluiden om je heen. 
Het zijn de beestjes maar. Onder je bed, in de kast en in je hoofd!”

Naam:................................................................................Nummer: ...........................................................

Naam:................................................................................Nummer: ...........................................................

Quiz 15.05.18.indd   24 17-05-18   09:17



#vwaard

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

25

B.  Van sommige bands is live niets te verstaan. Meestal is hun logo
net zo onleesbaar. 
Wij zijn onlangs naar een aantal van die bands geweest.

Weet jij van welke bands we hebben staan te genieten?

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................
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Vraag 2.8

A.   In een fi lm waarin een knuffeldier de hoofdrol speelt, wordt door dit
knuffeldier beweerd dat er een acteur bestaat die in iedere fi lm waarin een 
donkere man voorkomt, deze acteur de rol van die donkere man speelt.

Noem de naam van het knuffeldier en de naam van de acteur die door het knuffeldier bedoeld wordt.

B.  Hieronder een aantal foto’s uit horrorklassiekers.

Noem de naam van elke fi lm die je herkent.

................................................

.................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

.........................................................................................................................................................................
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Vraag 2.9

Hieronder zie je twee specifi eke momenten uit videoclips.
Op beide momenten wordt dezelfde dans bezongen.

Welke band zie je, welke liedjes zingen ze en welke dans wordt bezongen?

Band: ..............................................................

Lied: ................................................................

Band: ..............................................................

Lied: ................................................................

Dans: .........................................................................................................................
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Vraag 2.10

Luister je graag naar de Top 2000 op Radio 2 of krijg je juist rillingen
van die jaarlijks gerecyclede meuk? 
Veel liedjes kun je waarschijnlijk dromen, maar hoe zit het met je kennis van de videoclips?

Hieronder zie je afbeeldingen uit vijf offi ciële videoclips van nummers uit de Top 2000 van 2017.

Noem de titel en uitvoerende artiest(en)/groep.

Titel: .........................................................................

Artiest/groep: ........................................................

Titel: .........................................................................

Artiest/groep: ........................................................

Titel: .........................................................................

Artiest/groep: ........................................................

Titel: .........................................................................

Artiest/groep: ........................................................

Titel: .........................................................................

Artiest/groep: ........................................................
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Vraag 2.11

In de volgende nieuwskoppen ontbreken steeds één of enkele woorden. 
Aan jullie de opdracht om deze aan te vullen:

A. Valkenswaard moet weer gaan ............................................................. door de quiz.

B.    Drama voor bloemencorso Valkenswaard, brand verwoest ......................................

 

     en tent: ‘....................................................’.

C.  Bruce Springsteen komt naar Brabant, niet om te zingen maar voor

 

     .........................................................

D.  ........................................................  of niet, Dollevoet wil Dakar dit keer wél uitrijden 

(en meer reacties na etappe 2).
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Vraag 2.12

De volgende mannen kwamen op een opmerkelijke manier in het nieuws
het afgelopen jaar. 

Wie zijn ze en wat hebben ze gemeen?

Naam:

...............................................

...............................................

Naam:

...............................................

...............................................

Naam:

...............................................

...............................................

Overeenkomst: .............................................................................................................................................
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Vraag 2.13

Deze sterren hebben allemaal een bepaalde band met een van de andere
beroemdheden. 
We zijn op zoek naar de naam van iedere beroemdheid. Koppel ook de personen die een band

hebben aan elkaar!

             Naam:  Koppel met nr:

1. ..............................................(......)

2. ..............................................(......)

3. ..............................................(......)

4. ..............................................(......)

5. ..............................................(......)

6. ..............................................(......)

             Naam:  Koppel met nr:

7. ..............................................(......)

8. ..............................................(......)

9. ..............................................(......)

10. ..............................................(......)

11. ..............................................(......)

12. ..............................................(......)

1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.
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Veldsink – Doddema Adviesgroep
Veldsink Adviesgroep is een familiebedrijf dat sinds 1979 klaar staat voor zijn relaties op het gebied van 

onafhankelijk fi nancieel advies. Door te kiezen voor een langdurige vertrouwensrelatie met zijn klanten 

kan de Veldsink Adviesgroep een meerwaarde leveren ten aanzien van fi nanciële oplossingen en creëert 

daardoor fi nanciële rust voor zijn klanten. Dankzij het omvangrijke netwerk van de vestigingen hoeft

de klant nooit ver van huis te gaan; sinds kort bevindt zich ook een vestiging op de Leenderweg.

Wie is eigenlijk de adviseur van deze vestiging?

.........................................................................................................................................................................

Vraag 3.1
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Potters Notarissen
Potters Notarissen is een allround notariskantoor dat is gevestigd in het prachtige rijksmonument 

Robijnenhof. Het kantoor profileert zich door kennis en inzicht in de situaties “van of voor” de cliënt 

zowel in privé als zakelijk. Immers elke cliënt is anders EN het belang van elke cliënt staat voorop. 

Daarom is optimaal meedenken in elke situatie een must en het uitgangspunt. Verder zijn betrouwbaarheid 

en integriteit verankerde begrippen in de organisatie. 

Potters Notarissen is de opvolger van een eerder in Valkenswaard gevestigd notariaat. 

In welk jaar werd dit notariaat, dat dus is voortgezet door Potters Notarissen, opgericht?

.........................................................................................................................................................................

Vraag 3.2
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Vraag 3.3

Remember September
Valkenswaard is de eerste Nederlandse plaats die in september 1944 tijdens Operatie Market Garden werd 

bevrijd. Dat ging niet zonder slag of stoot; tal van schermutselingen vertraagden de opmars. 

Wat weet jij over de bevrijding van Valkenswaard?

In het verhaal op de volgende pagina ontbreken gegevens, vul de gegevens in op pagina 37.
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Operatie Market Garden ging van start bij de brug over het kanaal in Lommel, die de geallieerden op …1... 

(datum) hadden veroverd op de Duitsers. Deze brug heet nu …2..., als eerbetoon aan luitenant-kolonel …3… 

(voorletters en achternaam), die het commando had over …4… (naam regiment). 

Het bericht van de aanstaande bevrijding ging als een lopend vuurtje rond. In café …5… (naam), nu bekend 

als Suykerbuyck, werd al volop feest gevierd toen daar op 11 september twee Engelse verkenningsvoertuigen 

onder leiding van luitenant …6… (naam) arriveerden. De verkenners dronken een biertje met de uitgelaten 

Nederlanders en reden daarna verder om te controleren of de brug over de Dommel, even verderop, sterk 

genoeg was om tanks te dragen. Dat bleek het geval. Na de oorlog is op dezelfde plek, vlak bij boerderij 

Hoeve IJs, een nieuwe brug aangelegd die de naam …7… kreeg.

Eveneens op 11 september fietste een groep mensen, waaronder pastoor …8… (naam), vanuit Borkel en 

Schaft de geallieerden tegemoet. De stemming was opperbest. De bevrijding leek immers een kwestie 

van dagen, zoniet uren. Opeens verschenen er Duitsers. Vier mannen werden opgepakt en gefouilleerd. 

Ze mochten even later vertrekken maar plotseling werden ze van achteren beschoten. Twee van de vier 

overleefden dit niet. Hun namen zijn vereeuwigd op het monument voor …9… (naam), dat te vinden is op 

…10… (locatie). 

In de ochtend van …11… (datum) gaf luitenant-generaal …12... (naam) persoonlijk het bevel voor de start 

van de opmars naar Valkenswaard. De Duitsers, die zich in de bossen aan weerszijden van de Luikerweg 

hadden verschanst, werden eerst met artillerie bestookt. Om …13… (tijd) uur werd het sein ‘Voorwaarts’ 

gegeven en zette de enorme geallieerde colonne van tanks en andere voertuigen zich in beweging over de 

Luikerweg. De hoop dat de Duitsers murw gebeukt waren door de artillerie, bleek ijdel. Enkele kilometers 

over de grens kwam er een Duitse verrassingsaanval. In een paar minuten werden …14… (aantal) Engelse 

…15… (type) tanks kapotgeschoten. De Duitse aanval werd afgeslagen, maar de kapotte tanks versperden 

de smalle Luikerweg en zorgden voor een fiks oponthoud. Pas in de avond reden de geallieerden het cen-

trum van Valkenswaard binnen.

De strijd rond Valkenswaard heeft aan tientallen militairen en burgers het leven gekost. Een aantal 

gesneuvelde militairen rust op de Britse militaire begraafplaats aan de Luikerweg. Deze begraafplaats 

telt …16… (aantal) graven*. De graven zijn allemaal van militairen van de British Army, op twee na. Die zijn 

van …17… (onderdeel). Op de begraafplaats wordt elk jaar in september de bevrijding van Valkenswaard 

herdacht met een plechtige ceremonie. Er wordt muziek gespeeld op een …18… (instrument) en een …19… 

(instrument). Kom je aanstaande september ook naar de herdenking? 

*) LET OP: Ga vanavond niet naar de militaire begraafplaats om het aantal grafstenen te tellen. 

Probeer op een andere manier achter het antwoord te komen.
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1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

6. ..........................................................................................................................................................

7. ..........................................................................................................................................................

8. ..........................................................................................................................................................

9. ..........................................................................................................................................................

10. ..........................................................................................................................................................

11. ..........................................................................................................................................................

12. ..........................................................................................................................................................

13. ..........................................................................................................................................................

14. ..........................................................................................................................................................

15. ..........................................................................................................................................................

16. ..........................................................................................................................................................

17. ..........................................................................................................................................................

18. ..........................................................................................................................................................

19. ..........................................................................................................................................................

Antwoorden vraag 3.3
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Vraag 3.4

Hoewel er door de jaren heen veel markante historische gebouwen zijn 
gesloopt kent Valkenswaard gelukkig nog een aantal rijks- en gemeentelijke 
monumenten.
Daarnaast krijgen panden soms een sterstatus. Dat betekent dat zo’n gebouw een bepaalde 

cultuurhistorische waarde heeft en dat met name de gevel niet gesloopt mag worden. 

Waar in Valkenswaard vinden we onderstaand gemeentelijk monument?

Geef straatnaam en huisnummer.

Straatnaam: .....................................................................................................................................

Huisnummer: ...................................................................................................................................
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Vraag 3.5

A.  Op circa 800 meter ten noorden van de Weegbree is met een 
metaaldetector een koperen zegelstempel gevonden die waarschijnlijk 
was van een persoon die leefde aan het einde van de zestiende of het 
begin van de zeventiende eeuw.  
Aan wie behoorde deze zegelstempel toe? Er is een straat in Valkenswaard naar hem vernoemd.

B.  Welke belangwekkende archeologische vondst bevindt zich iets ten westen 
van zwembad de Wedert?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 Uit welke archeologische periode stamt deze vondst?
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A. ..........................................................................................................................................................

B. ..........................................................................................................................................................

C. ..........................................................................................................................................................

D. ..........................................................................................................................................................

E. ..........................................................................................................................................................

F. ..........................................................................................................................................................

Vraag 3.6

We zijn het archief ingedoken en hebben speciaal voor jullie een zestal 
fragmenten uitgekozen van sloopwerkzaamheden aan oude 
Valkenswaardse panden.

Welke zes panden worden in het YouTube filmpje gesloopt?

https://www.youtube.com/watch?v=f7Nu71BEtwU&feature=youtu.be
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.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Vraag 3.7

Halverwege de jaren tachtig bracht de VVV een boekje uit met beschrijvingen 
en foto’s van alle cafés en restaurants in Valkenswaard. 
Vijf foto’s van niet meer bestaande cafés zie je hieronder. Herken jij ze nog?
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Vraag 3.8

De Mert
In de afbeeldingen vind je de uitvalswegen van de Valkenswaardse Markt in de eerste helft van de 

twintigste eeuw, kun jij je nog herinneren hoe de straten er toen uitzagen?

Zet de juiste cijfers onder de foto’s.

................................................

................................................................................................

................................................

................................................

................................................

................................................ ................................................

1 3

4

5
2

6

8 7
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Vraag 3.9

Rotschool
We hebben er allemaal wel eens van gedroomd, zou die stomme school maar in de fik vliegen of instorten. 

Vandaag kom je grote wens uit, aan jullie de vraag: 

Welke Valkenswirdse scholen worden hier gesloopt?

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

Quiz 15.05.18.indd   43 17-05-18   09:21



Er was ‘s

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

44

Vraag 3.10

Geschiedenis, een favoriet onderwerp voor velen.
Onderstaande afbeeldingen zijn van personen die zogezegd geschiedenis hebben geschreven.

Weet jij wie deze mensen zijn?

1.

4.

7.

10.

2.

5.

8.

11.

3.

6.

9.

12.

Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!
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1. ....................................................

2. ....................................................

3. ....................................................

4. ....................................................

5. ....................................................

6. ....................................................     

7. ....................................................

8. ....................................................

9. ....................................................

10. ....................................................

11. ....................................................

12. ....................................................

13. ....................................................

14. ....................................................

15. ....................................................

16. ....................................................

17. ....................................................

18. ....................................................

Antwoorden vraag 3.10

17

13.

16.

14.

17.

15.

18.
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Gebr. Wijnen installaties
Sinds 2008 bedienen de gebroeders Wijnen (Erik en Joop) met een klein team van medewerkers hun 

klanten tot volle tevredenheid. Bij hen bent u aan het juiste adres voor renovatie of aanleg van badkamer 

of toilet, maar ook voor de installatie van een cv-ketel, designradiator of vloerverwarming. 

Standaard kunt u rekenen op uitstekend advies en een professionele begeleiding, dit alles onder het motto 

‘afspraak is afspraak’. Een afspraak maken is zo gedaan, de telefoonnummers van Joop en Erik staan 

immers duidelijk vermeld op hun website. 

Wat is de som van alle cijfers van hun telefoonnummers? 
(dus alle 20 cijfers bij elkaar optellen) 

.........................................................................................................................................................................

Vraag 4.1
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Car parkers
Vanaf 1992 verkoopt, installeert en onderhoudt Car Parkers Nederland parkeersystemen in heel ons land. 

Dit bedrijf, dat het gemeenschapsleven in Valkenswaard een warm hart toedraagt, is ook gevestigd

in Valkenswaard. Onlangs leverde Car Parkers een volautomatische installatie af in het centrum van een 

grote stad in Nederland in een ruimte van  1765 cm lengte  x 745 cm breedte x 2180 cm hoog.

Hoeveel auto’s kan men hier parkeren?

.........................................................................................................................................................................

Vraag 4.2
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Vraag 4.3

Nederland begon het jaar 2018 goed.
Over welk nieuws gaan de volgende foto’s?

A.

C.

E.

D.

B.

F.

Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!

A. B.

C. D.

E. F.
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A. ..........................................................................................................................................................

B. ..........................................................................................................................................................

C. ..........................................................................................................................................................

D. ..........................................................................................................................................................

E. ..........................................................................................................................................................

F. ..........................................................................................................................................................

G. ..........................................................................................................................................................

H. ..........................................................................................................................................................

I. ..........................................................................................................................................................

J. ..........................................................................................................................................................

G. H.

I. J.

Antwoorden vraag 4.3

I. J.

H.G.
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Vraag 4.4

A.  Can you imagine what the outcry would be if _____________ failing career and all, had aimed and fired 

the gun at President Obama? Jail time!

B.  _______________ can illegally get the questions to the Debate & delete 33.000 emails but my son 

____________ is being scorned by the Fake News Media?

C. Congratulations to the ______________________ on a great Super Bowl victory!

D.  Somebody please inform ______________ that because of my policies, Black Unemployment has just 

been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED!

E.  The Christmas Story begins 2000 years ago with a mother, a father, their baby son and the most 

extraordinary gift of all – the gift of God’s love for all of humanity. Whatever our beliefs, we know that 

the birth of __________________________ and the story of his life …

F.  After Turkey call I will be heading over to Trump National Golf club, Jupiter, to play golf (quickly) 

with __________________________ and ___________________. Then back to Mar-a-Lago for talks 

on bringing even more jobs and companies back to the USA!

Met het aantreden van de 45ste president van de Verenigde Staten is ook zijn 
Twittergebruik toegenomen.

Welke personen waren onderwerp van Trumps Twittergekte?

Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!
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G.  … ________________, you could have spent the next 5 to 10 years during Thanksgiving with your son 

in China, but no NBA contract to support you. But remember _____________, shoplifting is NOT a little 

thing. It’s a really big deal, especially in China. Ungrateful fool.

H.  Why would _________________ insult me by calling me ‘old’, when I would NEVER call him 

‘short and fat’? Oh well, I try so hard to be his friend – and maybe someday that will happen!

I.  Just read the nice remarks by _______________________________ about me and how badly 

I am treated by the press (Fake News). Thank you Mr. President!

J.  So much Fake News being put in dying magazines and newspapers. Only place worse may 

be ______________, ______________, _______________ and _______________. Fiction writers!
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Vraag 4.5

Sweet Sixteen
Op de afbeelding zie je vier kolommen (A-B-C-D) met elk vier woorden. Elk woord in een kolom kan

gekoppeld worden aan een woord in de overige kolommen. Zo maak je kwartetten.

Let op! Ieder juist kwartet bestaat dus uit vier woorden die uit verschillende rijtjes komen.

Kwartet 1:
..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Verbindende factor:

..............................................................

..............................................................

Kwartet 3:
..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Verbindende factor:

..............................................................

..............................................................

Kwartet 2:
..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Verbindende factor:

..............................................................

..............................................................

Kwartet 4:
..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Verbindende factor:

..............................................................

..............................................................
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Vraag 4.6

De strips van Kuifje kent bijna iedereen.
Herken je ook de titel van de strip aan de hand van een detail van de omslag?

A. ..........................................................................................................................................................

B. ..........................................................................................................................................................

C. ..........................................................................................................................................................

D. ..........................................................................................................................................................

E. ..........................................................................................................................................................

F. ..........................................................................................................................................................

A. B. E.

D. F.

C.
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Vraag 4.7

A.   Puzzelen maar 
Omcirkel de tien verschillen.
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B.  Puzzelen maar 
Rob en Frie-Anne vormen samen een team.

Rob is even oud als Frie-Anne zal zijn, wanneer Rob twee keer zo oud is als 
Frie-Anne was toen Rob half zo oud was als de som van hun huidige leeftijden. 

Frie-Anne is net zo oud als Rob was, toen Frie-Anne half zo oud was als zij over 
twintig jaar zal zijn.

Hoe oud zijn Rob en Frie-Anne?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

C.  Vijf Striepersgatse sigarenbandjesverzamelaars hebben een geweldige vondst gedaan 

op het Valkenswaards weggeefhoekje. 1000 sigarenbandjes!

Nu moeten ze de bandjes verdelen. Eén voor één mogen de verzamelaars een 
voorstel doen hoe de bandjes te verdelen. De bandjes worden verdeeld als 
de meerderheid van de verzamelaars het met het voorstel eens is. Wanneer 
men het niet met het voorstel eens is, wordt de indiener verbannen naar Waalre.

Er moet rekening mee worden gehouden dat de verzamelaars alle vijf enorm slim 
zijn, zoveel mogelijk bandjes willen hebben en altijd iemand naar Waalre verbannen 
als dat het beste uitkomt.

Verzamelaar 5 mag als eerste een voorstel doen. Welk voorstel doet hij (zodat hij niet naar Waalre  

wordt verbannen)?
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D.  Puzzelen maar 
Welke landen horen bij elkaar en wat is de verbindende factor tussen alle gevonden duo’s?

Costa Rica, Thailand, Cuba, Puerto Rico, Guinea, Mali, Ivoorkust, Ierland

Landen:
..............................................................

..............................................................

Landen:
..............................................................

..............................................................

Landen:
..............................................................

..............................................................

Landen:
..............................................................

..............................................................

Verbindende factor: .....................................................................................................................................
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Vraag 4.8

A.  Puzzelen maar 
Wat is een passende afsluiting van deze reeks?

START, ASTER, STIER, INERT, DINER, ............................

B.  Welk woord past op de lege plaats? 
(Het is een getal als een woord uitgeschreven)

KEUZEVAK, ............................., MARKEREN, KANSSPEL, TROTTOIR, GEMURMEL, 
HANENKAM, NAVRAGEN
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C.  Puzzelen maar 
Nadat in de negentiende eeuw Valkenswaardse kolonisten bezit hadden genomen van 

de Sigareneilanden, lieten ze ook hun oog vallen op een naburig eilandje. Deze kreeg al snel de naam 

Catastrophia, toen bleek dat om de drie jaar iedere man die probeerde het eiland te koloniseren, 

dit met zijn leven moest bekopen.

Vul in de afbeelding op de volgende pagina het jaar, de kolonist en het noodlot in.

-  Het nummer van de plek waar Klungel zich beter niet had kunnen begeven is één hoger dan dat van 

de plek waar zes jaar later wilde inboorlingen een nietsvermoedende kolonist van zijn leven beroofden.

-  Het nummer van de plek waar Prutser het leven liet, is een nummer lager dan dat van de plek waar 

in 1884 een man in het drijfzand verdween.

-  Stuntel probeerde eerder een eiland te koloniseren dan de man die op plek 3 in de krater viel van 

een semi-actieve vulkaan.

-  Drie jaar nadat Bonk door een krokodil was verslonden, kwam een man op plek 1 aan zijn einde 

en dat was niet de laatste keer (in 1899) dat een kolonist het er niet levend van afbracht.

-  Op plek 4 sloeg het noodlot toe voor Dreun en drie jaar later verdronk een kolonist toen hij werd 

meegesleurd door een woeste waterval.

- Smak overleed in 1893 en in 1896 vond een kolonist op plek 6 de dood.

- Een van de kolonisten werd op zijn hoofd getroffen door een kokosnoot en kon dit niet navertellen.
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1.

2.

3.

4.

6.

5.

Jaar: .....................................................
Kolonist: ..............................................
................................................................

Noodlot: ..............................................
................................................................

Jaar: .....................................................
Kolonist: ..............................................
................................................................

Noodlot: ..............................................
................................................................

Jaar: .....................................................
Kolonist: ..............................................
................................................................

Noodlot: ..............................................
................................................................

Jaar: .....................................................
Kolonist: ..............................................
................................................................

Noodlot: ..............................................
................................................................

Jaar: ............................
Kolonist: ......................
........................................

........................................

Noodlot: .......................
........................................

........................................

........................................

Jaar: ............................
Kolonist: ......................
........................................

........................................

Noodlot: .......................
........................................

........................................

........................................
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Vraag 4.9

Eenvoudige wiskunde 
Hieronder een aantal wiskundige reeksen. 

Wat is het volgende getal in de reeks?

A. 222, 32, 1312, 11131112, ......................................

B. 0, 01, 0110, 01101001, ........................................

C. 7, 8, 5, 5, 3, 4, 4, ..........................................

D. 7, 7, 8, 9, 7, 8, ......................................

E. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31, 37, ......................................

F. 3, 4, 4, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 4, 3, ......................................
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Vraag 4.10

Kun jij met de onderstaande getallen steeds het getal 24 maken? 
Je mag ieder getal slechts één keer gebruiken en je mag de getallen onderling alleen maar optellen, 

aftrekken, delen en/of vermenigvuldigen.

24

24

24

24

24

1

1

1

3

3

2

4

5

8

8

4

6

6

8

8

3

5

6

8

3

Som: .....................................................

Som: .....................................................

Som: .....................................................

Som: .....................................................

Som: .....................................................
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A:...........................................

B:...........................................

C:...........................................

Vraag 4.11

In elk van deze drie fotorebussen zit een persoon verborgen.
Wie zoeken we?
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Vraag 4.12

A.  In hun spaarzame vrije tijd zijn de redactieleden van Eureka verslaafd
geraakt aan Candy Crush.
Aangezien ze niet allemaal dezelfde interesses hebben spelen ze verschillende versies van dit spel.

Wat zijn de namen van deze varianten?

Naam: ........................................................

Naam: ........................................................ Naam: ..................................................

Naam: ..................................................
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B.  Je gaat schuiven! 
Download Penguin Pals Arctic Rescue en speel deze game tot level 25. 

Maak dan een screenshot van het schermpje waar je het level en de behaalde score ziet staan. 

Dit is het scherm dat direct na het spelen van het level tevoorschijn komt. 

Zet je screenshot op de USB-stick en noem het Penguin Pals. 

De vijf hoogste scores verdienen punten voor deze vraag.
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Vraag 4.13

De volgende vraag zou rechtstreeks uit een wiskunde-examen 
van de middelbare school kunnen komen: 
De functie f is gegeven door de volgende formule:   f (x) = (x+1)(x² - 16).

A. Geef een schets van het verloop van deze formule in figuur 1.

B.  Deze functie heeft zowel een top met een positief- als een top met een negatief x-coördinaat. 

Geef voor beide punten de coördinaten van de top.

C.  Punt P is het snijpunt van de grafiek van f met de y-as. Punt Q is het snijpunt van de grafiek van f met de 

positieve x-as. Geef voor zowel punt P als voor Q de coördinaten.

Y-as

6

5

4

3

2

1

-1

-2

-3

-4

-5

-6

- 6  - 5  - 4  - 3  - 2 1  2  3  4  5  6
X-as

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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Mede mogelijk gemaakt door:

Deel 5

Schon 
stukske 
natuur
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Dommelsch
Dommelsch is een echt Hollands pilsener, sinds 1744 in Dommelen gebrouwen door

de Dommelsche Bierbrouwerij. Een licht bier met een fi jne, zachte smaak. Dommelsch is een bier waarvan 

je elk moment kunt genieten. Thuis na een dag hard werken, in het weekend of met je vrienden/teamgenoten 

tijdens de Valkenswaardse dorpsquiz.

Bierbrouwen is niet eens zo heel ingewikkeld. Althans, zo denken wij erover met onze jarenlange ervaring 

en kennis van zaken. Wij maken niet voor niets al jarenlang het lekkerste bier uit Dommelen.

De belangrijkste ingrediënten zijn zuiver bronwater, gerst en hop. Maar wat het bier zijn eigen smaak geeft 

is de gist. Als deze ingrediënten in de juiste volgorde en met liefde voor het vak met elkaar gemengd

worden, krijg je vanzelf dat lekkere bier dat jij zo graag drinkt: Dommelsch. 

In 1930 werd de naam van de brouwerij in het handelsregister gewijzigd van

‘Bierbrouwerij en ijsfabriek d' Oranjeboom’ in ‘Dommelsche Bierbrouwerij’. Vanaf 1935 werd

een zegelafdruk met de initialen DB en de datum van oprichting gebruikt. 

Vervolgens werd in 1952, met een nieuwe reclamecampagne,  weer afscheid genomen van deze

zegelafdruk,  omdat deze teveel leek op het logo dat nu nog steeds door Douwe Egberts wordt gebruikt. 

Hierop werd het logo met het rood-witte schild en de golf geïntroduceerd. De golf, symbool van de golfslag 

in de Dommel, het riviertje waaraan Dommelen en zijn brouwerij hun naam ontlenen.

Omdat in 1960 de brouwerij ook de thuismarkt wilde gaan veroveren werd het logo uitgebreid met

een werkkuip met daarin drie gerstaren, een houten gaffel en een schepemmer, een lint met

het oprichtingsjaar en twee hopranken.

Waarvoor werden de houten gaffel en de schepemmer gebruikt?

.........................................................................................................................................................................

Vraag 5.1
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Vraag 5.2

Eiwit
Eiwit is een belangrijke stof in ons lichaam, enkele vragen over eiwitten:

A.  Een eiwit is opgebouwd uit een polymere keten van een bepaalde 
organische verbinding. Welke organische verbinding?

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

B.  Deze organische stof bezit twee specifieke groepen aan het uiteinde. 
Welke twee?

C. Om een polyketen te maken gaan deze specifieke groepen een binding 
met elkaar aan. Hoe heet deze binding?

D. Welke stof komt er vrij bij deze reactie?

E.  Voor mensen zijn acht stoffen essentieel. Twee daarvan hebben 
de afkorting Met en Leu. Teken een verbinding tussen deze twee stoffen, 
en geef van de overige zes essentiële stoffen de naam.

Quiz 15.05.18.indd   69 17-05-18   09:22



Schon stukske natuur

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

70

A. ....................................................................................................

B. ....................................................................................................

C. ....................................................................................................

D. ....................................................................................................

E. ....................................................................................................

F. ..........................................................................................................................................................

G. ..........................................................................................................................................................

H. ..........................................................................................................................................................

I. ..........................................................................................................................................................

J. ..........................................................................................................................................................

Vraag 5.3

Wat groeit hier?
Veel dingen die we dagelijks eten zien er anders uit voordat ze op ons bordje belanden.

Wat zie je op de onderstaande foto’s?

A. B. C.

D.

H. I.

J.

E.

G.

F.

D.

A.

H. I.

E.

B. C.

F.

J.

G.
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Vraag 5.4

In mei leggen alle vogels een…
Het is mei en dus legt ieder vogeltje een …., juist ja, je raadt het al.

A.  Van wie zijn deze eieren? Als je wel eens wandelt in het Dommeldal 
tussen Valkenswaard en Dommelen hoor je zijn zang.

B.  Hoe wordt dit vogeltje in de volksmond genoemd?

.............................................................

.........................................................................................................................................................................

Vraag 5.5

Beken en rivieren
Vanaf de Zeelberg richting Leenderbos passeer je drie bruggen.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

B. Welke van de drie heeft altijd de laagste waterstand?

C. Welke heer van adel is verbonden met deze drie waterlopen?

A. Over welke drie waterlopen gaan deze bruggen?
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Vraag 5.6

A.  In welke volgorde passeert de Dommel deze drie natuurgebieden vanaf 
de Belgische grens? Zet in de juiste volgorde.

A. Malpie

B. Horsten

C. Putten

B. In welk jaar werd voor het laatst een korhaan gehoord in Valkenswaard?
A. 1971

B. 1981

C. 1991

C. Waar in onze regio zijn onlangs dassen gezien?
A. Plateaux

B. Opperheide

C. Herbertusbossen

D. Wanneer keren elk voorjaar de gierzwaluwen terug in Valkenswaard?
A. rond 1 maart

B. rond 1 april

C. rond 1 mei

E.  Bomen zijn cool, knuffel er eens eentje. Waar in Valkenswaard vinden 
we een oude, monumentale mammoetboom?

A. Oude Begraafplaats

B. ’t Heike

C. Schaapsloop

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Vraag 5.7

Crypto
Wat wordt hier cryptisch omschreven?

Hij drinkt graag en is vooral in een hete zomer blij als er een bacchanaal 
plaatsvindt. Hij krijgt dan wel een paarse neus, sommigen vinden die roze. 
Hij offert graag een deel van zichzelf aan een bepaalde diersoort. 
Uiteindelijk wordt hij daar zelf beter van. Lang wordt kort.

.........................................................................................................................................................................
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Vraag 5.8

Wat moet in welke bak?
Oh, oh, wat was het een gezellige avond! Maar waar moet al het afval toch in?

In Valkenswaard doen we volop aan afvalscheiding. Overal staan bakken voor het deponeren

van de verschillende afvalstromen. Er wordt ook nog het nodige afval opgehaald. 

Maar doen we het ook wel echt goed?

Wat hoort in welke bak? Trek een lijn van het afval naar de juiste bak.
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Vraag 5.9

De trouwste vriend van de mens mag natuurlijk niet ontbreken in deze quiz. 
Noem het ras van elke hond op de afbeeldingen.

1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!
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1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

6. ..........................................................................................................................................................

7. ..........................................................................................................................................................

8. ..........................................................................................................................................................

9. ..........................................................................................................................................................

10. ..........................................................................................................................................................

11. ..........................................................................................................................................................

12. ..........................................................................................................................................................

Antwoorden vraag 5.9
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Unnen hoop 

zever over 

Valkeswird
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Loos Elektrotechnisch Installatieburo
Loos Electro Sanitair BV is al jaren actief als elektrotechnisch installatiebedrijf, zowel voor bedrijven als 

particulieren. Daarnaast beschikt Loos over een ruim gesorteerde winkel waar u terecht kunt voor al uw 

installatiematerialen en een deskundig advies. Loos is al jaren een begrip in de regio.

Sinds welk jaar is Loos eigenlijk actief? 

.........................................................................................................................................................................

Vraag 6.1

Quiz 15.05.18.indd   77 17-05-18   09:23



Unnen hoop zever over Valkeswird

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

78

Vraag 6.2

Theatergroep Valkenswaard (TGV) heeft in de loop der jaren een reeks mooie 
voorstellingen op het podium gebracht. 
Zet bij elke productie het personage dat daarin een rol speelde.

Koppel de cijfers en letters.

1. De drie furiën   A. Helma

2. Horizonnewende  B. Sjoerd

3. 1963    C. Napoleon

4. Willen wat je hebt  D. Paus Henk

5. Animal Farm   E. Ratjes

6. Appartemensencomplex  F. Marcel

7. Des duivels oorwarmers  G. Elsbeth

8. Familie van der Zanden  H. Barry van Raaij

1. - .........

2. - .........

3. - .........

4. - .........

5. - .........

6. - .........

7. - .........

8. - .........

Applaus in De Hofnar voor de TGV-productie ‘Horizonnewende’, november 2008
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Vraag 6.3

Corso in Valkenswaard

A. In welk jaar is het corso in Valkenswaard officieel begonnen? Op welke datum?

B. Wat was de reden om met het Bloemencorso in Valkenswaard te beginnen?

C.  Welke drie huidige buurtschappen hebben de meeste eerste prijzen gewonnen en hoeveel waren dat er 

per buurtschap? Let op! Als een buurtschap vroeger anders genoemd werd, tel je deze eerste prijzen 

ook mee.

D.  Vanaf welk jaar is er een thema in het corso? Welke jaren hebben een thema gehad dat draaide om een 

persoon?

E. Noem de namen van de drie oudste buurtschappen.

F. Noem de namen van de wagen(s) waarmee het buurtschap de Kreijenbeek de eerste prijs behaalde.

G.  Welke buurtschappen hadden een eigen bloemenveld in corsojaar 2017? (En deelden het veld dus niet 

met één of meerdere andere buurtschappen).

H. Noteer de namen van de voorzitters van de Stichting Corso in de juiste chronologische volgorde.

A. ..........................................................................................................................................................

B. ..........................................................................................................................................................

C.  1:....................................................................................................................................................... 

2:.......................................................................................................................................................

 3:.......................................................................................................................................................

D. ..........................................................................................................................................................

E.  1:....................................................................................................................................................... 

2:.......................................................................................................................................................

 3:.......................................................................................................................................................

F. ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

G. ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

H. ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................
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Vraag 6.4

Een bijzonder kaartje van Valkenswaard.
Geef op de plattegrond met cijfers (1, 2, 3, etc.) zo nauwkeurig mogelijk de locaties aan waar 

de corsotenten van de huidige buurschappen staan. Vermeld onder de plattegrond welk buurtschap 

bij welk cijfer hoort. 

(Borkel en Schaft hoeft niet aangegeven te worden, staat niet op de kaart)

..............................................................................  .......................................................................... 

..............................................................................  .......................................................................... 

..............................................................................  .......................................................................... 

..............................................................................  .......................................................................... 

..............................................................................  .......................................................................... 

..............................................................................  .......................................................................... 

..............................................................................  .......................................................................... 

..............................................................................  .......................................................................... 

..............................................................................  .......................................................................... 
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Vraag 6.5

Hieronder staat een woordzoeker met daarin verborgen de namen 
van de dahlia’s die in Valkenswaard op de bloemenvelden staan.
(volgens de aanplantlijst van 2017)

De namen kun je vinden aan de hand van de foto’s van onze geliefde bloem op de volgende pagina.

Iedere letter wordt slechts één keer gebruikt, de woorden kunnen horizontaal, verticaal en diagonaal 

staan. De namen kunnen zelfs achterstevoren staan, lekker lastig!

Welke zin vormen de overgebleven letters?

.........................................................................................................................................................................
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Vraag 6.6

Carnaval in Striepersgat

A. Noem zo veel mogelijk officiële onderscheidingen van de stichting Carnavalsviering Striepersgat.

..........................................................  .......................................................... 

..........................................................  .......................................................... 

..........................................................  .......................................................... 

..........................................................  .......................................................... 

..........................................................  .......................................................... 

..........................................................  .......................................................... 

..........................................................  .......................................................... 

..........................................................  .......................................................... 

..........................................................  .......................................................... 

B.  Het Brabants kampioenschap tonpraten bestaat meer dan 50 jaar. 

Welke deelnemers uit Valkenswaard hebben ooit in de finale gestaan?

 .................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
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C.1  Welke Valkenswaardse carnavalsvereniging was in de jaren ’80 oppermachtig in de optocht? 

Hoe vaak wonnen zij en met welke creaties was dat?

C.2 Wanneer werd deze vereniging opgericht en wat is er zo bijzonder aan deze vereniging?

C.3  De vereniging waar deze vraag om draait heeft veel prinsen voortgebracht. 

Hoeveel prinsen waren dat en wat zijn hun echte namen?

C.1  .................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................

C.2  .................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................

C.3  .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

D.1 In welk jaar was de eerste carnavalsoptocht in Striepersgat gepland?

D.2 Helaas ging de optocht niet door. Waarom niet?

D.3 Hoeveel deelnemers waren uiteindelijk teleurgesteld? Noem hun namen?

D.1  .................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................

D.2  .................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................

D.3  .................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
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E. Geef de namen van de leden van deze ‘dansgarde’?

..........................................................  .......................................................... 

..........................................................  .......................................................... 

..........................................................  .......................................................... 

F.   Welke namen horen bij elkaar? 

Geef ook het jaartal dat bij ieder duo hoort.

Hans van Santvoort

Martien Geldens

Jan Braun

Frans Geldens

Jo van Leeuwen

Fons Bogaerts

Gerard Toussaint

André Stevens

Hennie Phiferons

Martien Geldens

Jacques Huibers

Jan van Dijk

Ad van Ham

Jo Bots

Gerard van Wijk

Dolf Rulander

Peter Vosters

Harrie Berkers

Ton Pieck

Louis Hertroijs

Naam:     Naam:     Jaar:
..........................................................  ..........................................................  .....................

..........................................................  ..........................................................  .....................

..........................................................  ..........................................................  .....................

..........................................................  ..........................................................  .....................

..........................................................  ..........................................................  .....................

..........................................................  ..........................................................  .....................

..........................................................  ..........................................................  .....................

..........................................................  ..........................................................  .....................

..........................................................  ..........................................................  .....................

..........................................................  ..........................................................  .....................
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Vraag 6.7

Optocht
Geef de naam van de carnavalsvereniging die je ziet. Noem ook het jaartal waarin de vereniging 

aan de optocht deelnam.

1. 2.

3. 4.

5. 6. 7.

8. 9. 10.
Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!
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1. ........................................................................................................... Jaar: ...................................

2. ........................................................................................................... Jaar:....................................

3. ............................................................................................................Jaar:....................................

4. ............................................................................................................Jaar:....................................

5. ............................................................................................................Jaar:....................................

6. ............................................................................................................Jaar:....................................

7. ............................................................................................................Jaar:....................................

8. ........................................................................................................... Jaar:....................................

9. ............................................................................................................Jaar:....................................

10. ............................................................................................................Jaar:....................................

Antwoorden vraag 6.7
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Vraag 6.8

Welke blaaskapel zie je hier op de foto?

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

6. ..........................................................................................................................................................

Vraag 6.9

Wat hadden deze lokale politici gemeen?

Frans Jansen

Henk Jonkers

Susanne Peeters

Gerard van Wijk

Remko de Keijzer

John van Meurs

.........................................................................................................................................................................
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A. In welk jaar is deze politicus voor het eerst

wethouder in Valkenswaard geworden?

B. Hoeveel voorkeursstemmen had Ruud van Dijk in 2014?

C.  Hoeveel kiesgerechtigden had Valkenswaard bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de Tweede 

Wereldoorlog?

D. In welk jaar nam deze man afstand van zijn ambt in Valkenswaard?

E. Hoeveel inwoners had Valkenswaard op 1 januari 2018?

F. Hoeveel jaar heeft Piet Geldens in de gemeenteraad gezeten?

G. Wat was het opvallendste onderdeel van een verkiezingscampagne van Jong Valkenswaard?

H. Hoeveel voorkeursstemmen had G.J.A.M. van Son bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

I. In welk jaar vond de ‘laptop-affaire’ plaats?

J. Hoeveel partijen deden mee aan de verkiezingen van 2018?

K. In welk jaar werd Bram Bots voor het eerst beëdigd als raadslid? 

L. Hoeveel burgemeesters heeft Valkenswaard gehad na de Tweede Wereldoorlog?

M. Wat is de jaarlijkse bruto onkostenvergoeding van een raadslid in de gemeente Valkenswaard in 2017?

N. Hoeveel kosten vier dagkaarten voor parkeren in het overig gebied?

O. Hoeveel kost een vergunning voor twee kansspelautomaten? 

P. Hoeveel blanco stemmen zijn er uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

Vraag 6.10

Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!
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A. ..........................................................................................................................................................

B. ..........................................................................................................................................................

C.  .........................................................................................................................................................

D. ..........................................................................................................................................................

E.  .........................................................................................................................................................

F. ..........................................................................................................................................................

G. ..........................................................................................................................................................

H. ..........................................................................................................................................................

I. ..........................................................................................................................................................

J. ..........................................................................................................................................................

K. ..........................................................................................................................................................

L. ..........................................................................................................................................................

M. ..........................................................................................................................................................

N. ..........................................................................................................................................................

O. ..........................................................................................................................................................

P. ..........................................................................................................................................................

Antwoorden vraag 6.10

Helaas, als je alle antwoorden van 6.9 hebt weten te vinden ben je er 
nog niet helemaal.
Als je alle antwoorden hebt gevonden, moet het mogelijk zijn om de volgende som op te lossen en met 

behulp van de uitkomst de extra vraag te beantwoorden.

Som = K*H + I – O +N + D*P – 2 * (C*L-E*M*B*(J-G)+A*F)

De juiste uitkomst van de som levert extra punten op!

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Wat heeft deze cijfercombinatie met de gemeente Valkenswaard te maken?
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.........................................................................................................................................................................

Vraag 7.1

Jovijn advies & administratie

Voor hulp op fi nancieel gebied ben je bij Jovijn aan het juiste adres. Dienstverlening die gebaseerd is op 

vertrouwen, duidelijkheid en met een blik op de toekomst. Dat het werkt blijkt wel uit de vele positieve 

referenties op hun website.

Welke klant schrijft over een 'enthousiaste sparringpartner' die elk kwartaal de cijfers door komt

nemen en de boel op scherp komt zetten?
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Vraag 7.2

Oude straatnamen en toponiemen
Veel oude Valkenswaardse straatnamen en toponiemen zijn vandaag de dag nog bij velen bekend. 

Onderstaande straatnamen en toponiemen zijn niet compleet. Maak ze kloppend.

Bij A, B en C kan drie keer hetzelfde woord ingevuld worden. Deze woorden vormen samen 

een Valkenswaardse straatnaam.

A.  .................... vliet 
.................... schel 
.................... straat

B.  Meel .................... 
Brug .................... 
Hanen ....................

C.  Koe .................... 
Bree .................... 
Groen ....................

A+B+C= ....................................................................................................
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Vraag 7.3

A. Van welke bekende personen uit Valkenswaard staan hier de namen?
Als je de namen weet te ontcijferen weet je vast ook wel waar ze elkaar van kennen?

schele kraam ...........................................................................................................................

avonden entree ...........................................................................................................................

de landvaraan ...........................................................................................................................

waterplein  ...........................................................................................................................

rentevaste neples ...........................................................................................................................

kennen elkaar van: ...........................................................................................................................

B. Wie heeft het gedicht ‘Erremoei’ geschreven? 
En in welke gedichtenbundel uit 1981 is dit gedicht op pagina 12 opgenomen?

Ne kebouter vond drie duuzendjes,
Nou was ie nie meer errem.
Hij stokte n’r ‘n vuurke van,
Toen kreeg íe ’t lekker werm.

C. Wie heeft het onderstaande gedicht geschreven?

De valk die neemt een hoge vlucht,
Niets kan zijn spiedend oog ontgaan.
Aan die doordringende scherpe blik,
Danken wij het bestaan

Schrijver: .....................................................................................................................................................

Gedichtenbudel: .........................................................................................................................................

Schrijver: .....................................................................................................................................................
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D. Uit welk boek komt de volgende passage over Valkenswaard?
Noem de titel en de auteur van het boek.

In mijn herinnering is Valkenswaard een pittoreske plaats, met een groots dorsplein 
vol terrassen, een statige kerk en veel ijscokraampjes. In werkelijkheid is het een rij 
cafés en snackbars langs een geasfalteerde straat, is het plein een grote 
parkeerplaats en ruikt het er naar uitlaatgassen en frituurvet. In café de Rooie Sok 
drink ik een cola aan de bar, tussen de plaatselijke alcoholisten. De barkeeper wijst 
me op hotel de Valk, een groot, pijnlijk wit gebouw aan de overkant. ‘Schoon, 
niet duur, en lekker dichtbij het nachtleven,’ zegt hij met een slome 
Brabantse tongval.

Titel: .............................................................................................................................................................

Auteur: .........................................................................................................................................................

Vraag 7.4

Quotes
De volgende quotes zijn vrije vertalingen van bekende quotes. Van wie zijn ze en wat is de originele quote?

1. Praat zacht en draagt een grote stok
2. Zeg niks wanneer je wint, zeg nog minder wanneer je verliest
3.  Als mensen hebben jullie de macht om het leven mooi en vrij te maken, om het 

leven een schitterend avontuur te maken. Laten we die macht gebruiken. We 
moeten samen vooruit!

4. Ik wou dat ik analfabeet was

1.   Wie: .......................................................................................................................................................... 

Originele quote: .....................................................................................................................................

2.   Wie: .......................................................................................................................................................... 

Originele quote: .....................................................................................................................................

3.   Wie: .......................................................................................................................................................... 

Originele quote: .....................................................................................................................................

4.   Wie: .......................................................................................................................................................... 

Originele quote: .....................................................................................................................................
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Vraag 7.5

Vraag 7.6

Vraag 7.7

Als rechtgeaarde Valkenswaardenaar heb je natuurlijk Van 
Wedert tot Valkenswaard prominent in je boekenkast staan.
Pak het in 1977 verschenen standaardwerk over de geschiedenis van Valkenswaard 

er even bij.

Welk zinnetje staat er bij de foto op pagina 287?

Welk woord hoort niet in dit rijtje thuis?

Whiskyproducent

Huwelijksnacht

Afschuwelijk

Gymnastiekclub

Problematisch

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Op elk gedichtentafeltje van de Valkenswaardse wandel- en fietsroute 
‘Beleef het gedicht’ is een aantal voorwerpen uitgestald: 
een opengeslagen boek, een stapeltje boeken en een vogeltje. 
Op het bovenste boek staat steeds dezelfde bloem afgebeeld. 

Deze bloem heeft een speciale betekenis.

Wat voor bloem is het?
Waar verwijst de bloem naar?

Soort bloem: ...............................................................................................................................................

Verwijzigen: ................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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Claes
De Valkenswaardse drankengroothandel Claes is al jaren ‘hofleverancier’ van vele horecabedrijven 

in Valkenswaard en ver daarbuiten. Al drie generaties lang is Claes met succes actief in deze branche. 

Het bedrijf, dat al bijna 100 jaar bestaat, is echter niet begonnen als drankengroothandel. 

In welk jaar is Claes opgericht en wat was de eerste activiteit van opa Claes? 

Bedenk een slogan of tagline voor drankengroothandel Claes. Het team met de beste slogan zal door 

directeur John Claes persoonlijk worden geselecteerd en ontvangt een extra geldprijs voor het goede doel.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Vraag 8.1
Hoofdsponsor 
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........................................................................................................................................................................

HEMA
De oer-Hollandse winkel HEMA is al sinds 1977 niet meer weg te denken uit het straatbeeld van 

de Eindhovenseweg. Voor vrijwel alle dagelijkse gemakken staat het warenhuis voor iedereen klaar, 

maar het meest bekend is de winkel misschien nog wel om zijn iconische rookworst. Ook in Valkenswaard 

wordt deze rookworst dan ook, samen met de andere producten, met liefde en aandacht verkocht.

Hoeveel rookworsten werden er in 2017 verkocht door HEMA Valkenswaard?

Vraag 8.2
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1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

6. ..........................................................................................................................................................

7. ..........................................................................................................................................................

8. ..........................................................................................................................................................

Al weer een hele tijd geleden haalde men hier z’n etenswaren, al zijn 
sommige panden op die plek inmiddels gesloopt.
Welke winkels (waar etenswaren werden verkocht!) bedoelen we? Noem de winkel per afbeelding.

Vraag 8.3

1.

5. 6. 7. 8.

2. 3. 4.
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Vraag 8.4

Hieronder worden drie gerechten beschreven.
Welke gerechten bedoelen we?

A.  Over de exacte herkomst van dit Britse gerecht is veel onduidelijk, maar dat ze er dol op zijn 

in het Verenigd Koninkrijk mag duidelijk zijn. Het gerecht wordt beschouwd als het perfecte voorbeeld 

hoe Groot-Brittannië buitenlandse invloeden opneemt en aanpast naar eigen smaak. 
Zelf koken? Op de boodschappenlijst staan vaak yoghurt, tomaat en kruiden.

B.  Voor dit gerecht ga je het best naar België en dan vooral naar Vlaanderen. Een Belg zou het hebben 

bedacht (en gepatenteerd) in Duitsland om een clown te verrassen. Uiteindelijk bleek het een groot 

succes in familierestaurants. Misschien vanwege een surprise? 

Zelf koken? Zorg in ieder geval voor een scherp mes, zeeën van tijd en een ijzersterke fijne motoriek.

C.  Dit gerecht is er eentje dat waarschijnlijk niet snel een Valkenswaardse keuken bereikt. 

Het belangrijkste ingrediënt laat namelijk weinig aan de verbeelding over en het gerecht valt het beste 

te omschrijven als orgaanvis (tegenhanger van orgaanvlees?). Na het pekelen en besprenkelen met 

rijstwijn wordt deze (flinke) lever als rol gestoomd. Serveren met rammenas en eten met stokjes! 
Zelf koken? Sommige Hollandse viszaken schijnen deze specifieke lever te verkopen. 

Zelf vangen lijkt ons geen goed idee, deze vis is namelijk geen engeltje.

Gerechten

A:....................................................................................................................................................................

B:....................................................................................................................................................................

C:....................................................................................................................................................................
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Vraag 8.5

Broodnodig
Je ziet hier vijf afbeeldingen van internationaal bekende broden. We zoeken de namen van de vijf broden

en de landen waar ze vandaan komen.

A. Naam: ...................................................................................................... Land: ........................................

B. Naam: ...................................................................................................... Land: ........................................

C. Naam: ...................................................................................................... Land: ........................................

D. Naam: ...................................................................................................... Land: ........................................

E. Naam: ...................................................................................................... Land: ........................................

A.
B.

C. D.
E.
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Wie is hier de snackbar, gij of ik?
Het was weer vrijdagavond, er waren weer te veel vrienden in Du Commerce en de drank vloeide rijkelijk. 

Tegen sluitingstijd begonnen ook de maagjes te klagen en de discussie barstte los: Welk dier schieten we 

vanavond af? Het Konijntje of Den Haas?

Eenmaal aangekomen rijst de volgende vraag, wat zullen we vandaag eens bestellen?

1. Hoe bestel je dit?

2. Hoe bestel je dit?

3. Hoe bestel je dit?

4. Hoe bestel je dit?

5. Hoe bestel je dit?

6. Wat krijg je als je een doelpaal bestelt?

7. Hoe bestel je dit?

8.  Wat krijg je als je dit bestelt? 
 Voor een bonuspunt: hoe noemen we dat in Valkenswaard?

9. Hoe bestel je dit?

Vraag 8.6

Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!
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1. ..........................................................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................

6. ..........................................................................................................................................................

7. ..........................................................................................................................................................

8. ..........................................................................................................................................................

9. ..........................................................................................................................................................

Antwoorden vraag 8.6
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1 vanillestokje

660 g bloem

12 g zout

70 g boter

300 g blanke amandelen

370 g kristalsuiker

rasp van ½ citroen

Vraag 8.7

Iets lekkers! 
Iets lekkers bij de koffie, daar houden we van! Zeker bij de redactie van de dorspquiz. Afgelopen week 

hadden we weer eens wat lekkers en hier kregen we zelfs een gedichtje bij! Omdat we zo druk waren met 

het voorbereiden van de quiz zijn we vergeten hoe deze lekkernij heette. Wat is de naam van dit lekkers?

....................................................................................................................................................................................

So als de wijn den geest verheught
en sorghen doet verdwijnen,
so gheeft den '', mits bereid

naar dit recept uit d'ouden tijd

Ingrediënten
2 tl speculaaskruiden

3 eieren

1 eiwit

365 g melk

14 g gedroogde gist

350 g blanke rozijnen

100 g gedroogde abrikozen

Bereiding
Maak eerst het amandelspijs. Doe hiervoor de blanke amandelen samen met 300 g kristalsuiker, 

de citroenrasp en de speculaaskruiden in een keukenmachine en draai ze tot een grof mengsel. 

Klop 1 ei samen met het eiwit los en giet dit geleidelijk bij het amandelmengsel. Blijf malen tot het 

een kneedbare massa is, waarin nog minieme stukje amandel te proeven zijn. Verpak het mengsel 

in huishoudfolie en laat het in de koelkast rusten.

Doe de blanke rozijnen samen met de gedroogde abrikozen in een (steel)pan en zet ze onder water. 

Breng het water aan de kook en kook de rozijnen en abrikozen ongeveer 15 minuten op laag vuur. 

Draai het vuur uit en laat de rozijnen en abrikozen nog wat verder wellen. Halveer het vanillestokje 

in de lengte en schraap het merg eruit. Verwarm de melk tot lauwwarm en los de gist erin op. 

Leg de bloem in een berg op je werkblad en maak in het midden een kuil. Strooi het zou over 

de buitenrand, zodat het niet meteen in contact kan komen met de gist. Giet de melk in je kuil en voeg 

de boter, een ei, 70 g kristalsuiker en het vanillemerg toe. Kneed deze ingrediënten door elkaar en voeg 

vervolgens beetje bij beetje de bloem toe. Kneed het deeg tot een soepele deegbal. 

Vet een ruime kom licht in met wat olie en leg hier de deegbal in. Dek af met huishoudfolie en laat het deeg 

op kamertemperatuur circa 1 uur rijzen. Laat ondertussen de rozijnen en abrikozen goed uitlekken en 

snijd de abrikozen in stukjes. Haal het deeg uit de kom en vouw er de uitgelekte rozijnen en abrikozen door. 

Verdeel het deeg in twee gelijke delen. Rol elk stuk deeg uit tot een ronde plak van ongeveer 2 centimeter 

dik. Leg één plak op een met bakpapier beklede bakplaat. Verdeel er het spijs over, maar houd 

2 centimeter van de rand vrij. Dek het spijs af met de tweede plak deeg en druk de randen wat aan. 

Dek het af met huishoudfolie en laat hem nog ongeveer 45 minuten rijzen. 

Verwarm ondertussen de oven voor op 220°C. Kluts 1 ei en bestrijk  ermee. Bak in het midden 

van de voorverwarmde oven in ongeveer 15-21 minuten goudbruin en gaar.
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Brabantia
Als rechtgeaarde Valkenswaardenaar hebben we natuurlijk allemaal een of meerdere producten 

van Brabantia in huis. Opgericht in 1919 te Aalst onder de naam ‘Van Elderen & Co’ staat Brabantia bekend 

om zijn producten van hoge kwaliteit. Daarnaast staat ook het verantwoord ondernemen 

bij Brabantia hoog in het vaandel. Zo doneert het bedrijf bijvoorbeeld aan de eerste professionele 

plasticvissers ter wereld.

Wat is de naam van deze organisatie? 

..........................................................................................................................................................................

Vraag 9.1
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Antwoord: .....................................................................................................................................................

Kaper Nooijen Advocaten
Stel, je werkt bij een vliegmaatschappij. Je bent verantwoordelijk voor de maaltijden en snacks die op de 

vluchten geserveerd worden. In je contract en het personeelshandboek staat beschreven dat je je niets 

mag toe-eigenen van wat achterblijft in een vliegtuig. Ook geen levensmiddelen. Zelfs niet als deze van 

geringe waarde zijn. 

Aan het einde van de vlucht tref je bij het opruimen een aangebroken zakje pinda’s aan, bestemd om weg

te gooien. Je eet er een paar pinda’s van, voor je het zakje weggooit. Een collega ziet dit en klikt bij de baas. 

De baas ontslaat jou op staande voet. Dat pik je niet en je stapt naar de rechter. 

Zou een rechter dat ontslag op staande voet goedkeuren?

A.  Nee, natuurlijk niet. Een paar pinda’s eten uit een aangebroken zakje, dat toch weggegooid moet

worden, kan geen reden geven voor zo’n ingrijpende sanctie. Dat zou de wereld op zijn kop zijn, zeker

in tijden waarin we kritisch kijken naar voedselverspilling.

B.  Ja, natuurlijk. Regels zijn regels. Het is niet aan personeel om het onderscheid te maken wanneer de 

regels moeten worden toegepast en wanneer een uitzondering op zijn plaats is. Als je dit goed gaat 

vinden, is het einde zoek.

C.  Ja, ontslag op staande voet zal door een rechter worden gehandhaafd, tenzij er heel bijzondere

omstandigheden zijn waardoor je tot deze actie bent gekomen, bijvoorbeeld ernstige privéproblemen of 

een drugsverslaving waardoor je niet goed wist wat je deed.

D.  Alleen als dit in de proeftijd plaatsvindt, anders kun je iemand niet op staande voet ontslaan om zo’n 

gering vergrijp.

Vraag 9.2
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Vraag 9.3

Van welke markante Valkenswaardse gebouwen zien we hier details?
Sommige staan er nog, andere zijn gesloopt.

Noem de namen of omschrijf de locatie zo nauwkeurig mogelijk. 

A. Naam: ......................................................................................................................................................

B. Naam: ......................................................................................................................................................

C. Naam: ......................................................................................................................................................

D. Naam: ......................................................................................................................................................

E. Naam: ......................................................................................................................................................

F. Naam: ......................................................................................................................................................

A.

D. E. F.

B. C.

D.

B. C.A.

E. F.
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Vraag 9.4

Vogelvlucht
Welke vijf vogels kun jij terugvinden in de afbeeldingen?

A.  ..........................................................................
..........................................................................

B.  ..........................................................................
..........................................................................

C.  ..........................................................................
..........................................................................

D.  ..........................................................................
...........................................................................

E.  ...........................................................................
...........................................................................

A. B.

D.C.

E.
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Vraag 9.5

Welke straten passen NIET in dit rijtje? 
En waarom niet?

Straten:  ....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

Reden:  .......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
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Vraag 9.6

Kun je aan de hand van de afbeeldingen vertellen waar we ons bevinden?

A.

D.

J. K.

H.G. I.

E. F.

B. C.

Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!

Quiz 15.05.18.indd   112 17-05-18   09:29



Wijd weg

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

113

A. ..........................................................................................................................................................

B. ..........................................................................................................................................................

C. ..........................................................................................................................................................

D. ..........................................................................................................................................................

E. ..........................................................................................................................................................

F. ..........................................................................................................................................................

G. ..........................................................................................................................................................

H. ..........................................................................................................................................................

I. ..........................................................................................................................................................

J. ..........................................................................................................................................................

K. ..........................................................................................................................................................

Antwoorden vraag 9.6
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Vraag 9.7

Werelderfgoed
Welke beroemde monumenten herken je?

Geef hun naam, de plaats en het land waar ze staan.

A. B.

C. D. E.

F. G. H.

Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!
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A.  Naam: ...................................................................................................................................................... 

Plaats: ..................................................................................................................................................... 

Land: ........................................................................................................................................................

B.  Naam: ...................................................................................................................................................... 

Plaats: ..................................................................................................................................................... 

Land: ........................................................................................................................................................

C.  Naam: ...................................................................................................................................................... 

Plaats: ..................................................................................................................................................... 

Land: ........................................................................................................................................................

D.  Naam: ...................................................................................................................................................... 

Plaats: ..................................................................................................................................................... 

Land: ........................................................................................................................................................

E.  Naam: ...................................................................................................................................................... 

Plaats: ..................................................................................................................................................... 

Land: ........................................................................................................................................................

F.  Naam: ...................................................................................................................................................... 

Plaats: ..................................................................................................................................................... 

Land: ........................................................................................................................................................

G.  Naam: ...................................................................................................................................................... 

Plaats: ..................................................................................................................................................... 

Land: ........................................................................................................................................................

H.  Naam: ...................................................................................................................................................... 

Plaats: ..................................................................................................................................................... 

Land: ........................................................................................................................................................

Antwoorden vraag 9.7
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Vraag 9.8

Sta jij ook zo vaak in de fi le op de Eindhovenseweg?
Dan heb je vast genoeg tijd om de achterkanten van je medebestuurders te bestuderen.

Herken jij de hier getoonde kontjes van de auto’s? 

Geef merk en type van de auto.

A. B. C.

D.

G. H. I. J.

E. F.

Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!
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A.  Merk: ........................................................................................................................................................ 

Type: .........................................................................................................................................................

B.  Merk: ........................................................................................................................................................ 

Type: .........................................................................................................................................................

C.  Merk: ........................................................................................................................................................ 

Type: .........................................................................................................................................................

D.  Merk: ........................................................................................................................................................ 

Type: .........................................................................................................................................................

E.  Merk: ........................................................................................................................................................ 

Type: .........................................................................................................................................................

F.  Merk: ........................................................................................................................................................ 

Type: .........................................................................................................................................................

G.  Merk: ........................................................................................................................................................ 

Type: .........................................................................................................................................................

H.  Merk: ........................................................................................................................................................ 

Type: .........................................................................................................................................................

I.  Merk: ........................................................................................................................................................ 

Type: .........................................................................................................................................................

J.  Merk: ........................................................................................................................................................ 

Type: .........................................................................................................................................................

Antwoorden vraag 9.8
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Vraag 9.9

Een korte vakantie in Europa leverde deze foto’s op.
Noem de naam van iedere bezienswaardigheid en de plaats en het land waarin deze zich bevindt. 

1.

4.

7.

10. 11. 12.

8. 9.

5. 6.

2. 3.

Vul de antwoorden in op de volgende pagina.!
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1.  Naam: ......................................................................... Plaats: ............................................................... 

Land: ........................................................................... Jaartal:..............................................................

2.  Naam: ......................................................................... Plaats: ............................................................... 

Land: ........................................................................... Jaartal:..............................................................

3.  Naam: ......................................................................... Plaats: ............................................................... 

Land: ........................................................................... Jaartal:..............................................................

4.  Naam: ......................................................................... Plaats: ............................................................... 

Land: ........................................................................... Jaartal:..............................................................

5.  Naam: ......................................................................... Plaats: ............................................................... 

Land: ........................................................................... Jaartal:..............................................................

6.  Naam: ......................................................................... Plaats: ............................................................... 

Land: ........................................................................... Jaartal:..............................................................

7.  Naam: ......................................................................... Plaats: ............................................................... 

Land: ........................................................................... Jaartal:..............................................................

8.  Naam: ......................................................................... Plaats: ............................................................... 

Land: ........................................................................... Jaartal:..............................................................

9.  Naam: ......................................................................... Plaats: ............................................................... 

Land: ........................................................................... Jaartal:..............................................................

10.  Naam: ........................................................................Plaats: ............................................................... 

Land: ..........................................................................Jaartal:..............................................................

11.  Naam: ........................................................................Plaats: ............................................................... 

Land: ..........................................................................Jaartal:..............................................................

12.  Naam: ........................................................................Plaats: ............................................................... 

Land: ..........................................................................Jaartal:..............................................................

Antwoorden vraag 9.9

Ook mag je onderstaande jaartallen koppelen aan de juiste foto:

1. 4de eeuw v.Chr.  7. 1884 – 1905

2. 122 – 128 n.Chr. 8. 1887

3. 1174 – 1350  9. 1889

4. 1791   10. 1899 – 1905

5. 1858   11. 1904 – 1906

6. 1876 – 1885  12. 1958
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Vraag 9.10

Paddenstoelen wijzen de weg
Op de foto’s zie je ANWB-paddenstoelen. Herken jij deze paddenstoelen? Fiets er vliegensvlug naar toe 

en zorg dat de lege plekken op de foto’s ingevuld kunnen worden! 

.............................................................................................. ................................................................................
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Mede mogelijk gemaakt door:

Deel 10

‘t Is
maar n 
spelleke
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........................................................................................................................................................................

Vraag 10.1

Leeuwendael Evenementen
Leeuwendael Evenementen staat als fullservice bureau voor de organisatie van evenementen die precies 

aansluiten op de wensen en verwachtingen van de opdrachtgever. Dat klinkt als een open deur, 

maar is bijzonder. En bijzonder zijn de evenementen die het bedrijf organiseert. Wie heeft er niet hardop 

meegezongen tijdens Ameezing Valkenswaard of heeft een heerlijk nieuw biertje leren kennen tijdens 

het Gerstenat! Bierfestival.

Maar niet alleen voor publieksevenementen bent u bij Leeuwendael aan het juiste adres. Ook voor 

zakelijke en particuliere evenementen kunt u er terecht. Zo was Leeuwendael in 2017 verantwoordelijk 

voor het cateringconcept en de benodigde facilitaire zaken tijdens het GoodHabitz event in Eindhoven. 

Gesteund door het thema ‘Today is a good day to get things done’ werd ook dit evenement een succes. 

‘Dingen gedaan krijgen’ was echter niet het enige waar 12 oktober een goede dag voor bleek te zijn. 

Op de website van Leeuwendael Evenementen vind je nóg een item waar het een goede dag voor bleek 

te zijn. 

 

Weet jij wat we bedoelen?
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Omcirkel de jaartallen die niet in dit rijtje thuishoren. 
Waarom niet?

Vraag 10.2

1971

1995

1969

2017

1972

1996

........................................................................................................................................................................

2004

1973

1970

1966

1988
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Valkenswaard heeft in zijn geschiedenis altijd al een liefde voor sport gehad. 
Vele sportsterren hebben een speciale band met Valkenswaard. Welke sporters zoeken we?

Vraag 10.3

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Vraag 10.4

Team: ..................................
Locatie: ...............................
..............................................

Team: ..................................
Locatie: ...............................
..............................................

Team: ..................................
Locatie: ...............................
..............................................

In de internationale voetbalwereld zijn al verscheidene wedstrijden
met een opvallend scoreverloop geweest.
Van de volgende wedstrijden zijn we op zoek naar de teams en de locatie

(stad waar de wedstrijd werd gespeeld).
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Vraag 10.5

Wat is de gemene deler van de volgende sporters?

..........................................................................................................................................................................

Tijdens menige sportwedstrijd in Valkenswaard krijgen de bezoekers
uit andere dorpen vaak alle hoeken van het veld te zien.
Hier vind je enkele hoeken van sportvelden in de gemeente Valkenswaard.

We zijn op zoek naar de verenigingen die bij de hoeken horen.

Vraag 10.6

A. Vereniging: ...........................................................................................................................................................
B. Vereniging: ...........................................................................................................................................................
C. Vereniging: ...........................................................................................................................................................
D. Vereniging: ...........................................................................................................................................................

A. C. D.B.
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sympathisanten

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz wordt

mede mogelijk gemaakt door:
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Eetcafe De Koperen Teut

sympathisanten

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz wordt

mede mogelijk gemaakt door:
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sympathisanten

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz wordt 

mede mogelijk gemaakt door:
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