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Beste Quizzers,

Voor jullie ligt het quizboek van de tweede editie van Eureka!Grote Valkens-
waardse Dorpsquiz. Fijn dat jullie (weer) meedoen. Wij hopen dat deze editie 
een even groot of nog groter succes wordt als die van vorig jaar waaraan naar 
schatting 1700 quizzers deelnamen.                                                                   

De editie 2019 heeft nagenoeg dezelfde opzet als die van 2018. Dus veel al-
gemene kennisvragen, veel breinbrekers en – op veler verzoek -  nog meer 
doe-opdrachten die een beroep doen op jullie creativiteit en sportiviteit.

Wij danken onze sponsors groot en klein. Je komt 

hun (bedrijfs)namen elders in dit boek vanzelf 

tegen. Speciale dank aan Offermans Design en 

Drukkerij Schoenmakers. Zonder hen zou dit 

boek niet voor je liggen.

Wij wensen jullie succes en bovenal een zeer 

gezellige avond toe. Ongetwijfeld zien we jullie 

vanavond in de nazit bij Du Commerce en bij de 

prijsuitreiking op zondag 26 mei (zie pagina 4).   

Veul 
plezier!

Voorwoord
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uitnodiging

Op het Eureka! Festival wordt de eindstand 

van de quiz bekendgemaakt. Er is een korte 

nabeschouwing met cijfers en statistieken en 

wordt een toelichting op de lastigste vragen 

gegeven. Aansluitend vindt de prijsuitreiking 

aan de winnaars en de winnende goede 

doelen plaats.

En er is muziek! Veel muziek!

We verwachten ruim 12 bandjes/muzikanten 

die het festival komen opluisteren.

Jonge en oude Valkenswaardse muzikanten 

krijgen alle kans hun talent te laten horen. 

’s Middags en ’s avonds zijn er doorlopend 

optredens op drie podiums binnen en buiten. 

En er is een kindertuin met van alles en nog 

wat voor de kleinste.

Dankzij diverse foodtrucks hoeft ook de 

inwendige mens niets tekort te komen. 

Het Eureka! Festival is ook een mooie 

gelegenheid om collega-teams te 

ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. 

Kortom: het wordt een grandioze 

Valkenswirdse happening waar iedereen 

welkom is. 

Reden genoeg om ook met je hele team 

en aanhang naar de Statie te komen. 

Wanneer?   Zondagmiddag 26 mei 

 vanaf 15.00 uur. 

Waar?  Mooi op de Statie!

Iedereen is welkom!

Tot dan!

Prijsuitreiking
Van de prijsuitreiking van de Eureka! Grote Valkenswaardse Dorpsquiz 
Quiz maken we een feest. Niet zo maar een feest, het wordt een festival, 
het Eureka!Festival.
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•    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 vragen-

boek 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.

•  Volg te allen tijde de instructies en 

aanwijzingen van de organisatie op. Houd je 

aan de wetgeving omtrent verkeersregels, 

privacy, ordeverstoring en dergelijke.

•  We wensen jullie veel succes en enorm 

veel spelplezier!

Lees dit goed voordat je aan de quiz begint!

instructies
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HoofdSponsoren

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz wordt 

mede mogelijk gemaakt door:
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Mede mogelijk gemaakt door:

Deel 1

Doe
ronde
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Vraag 1.1

Laat je niet kisten
Tilbox uit Valkenswaard is dé leverancier voor opbergruimte tussen de wielen. Sinds 1996 heeft dit bedrijf zich 

toegelegd op de (door)ontwikkeling van opbouw- en onderbouwkisten voor de automotive sector. Inmiddels is 

Tilbox de marktleider in zijn segment.

Maar Tilbox doet meer. Zo heeft Tilbox onlangs zijn eigen sportfaciliteit geopend. Dit om de werksfeer te 

verhogen en om zijn medewerkers een manier te geven om naast fysiek bezig te zijn ook mentaal te kunnen 

ontspannen.

Geheel in lijn wil de Eureka! dorpsquiz zijn deelnemers ook fysiek bezig laten zijn. Mentale ontspanning 

(of is het toch meer inspanning) is er immers al genoeg.

We willen jullie vragen om, tussen 19.00 en 21.00 uur, je beste zwemmer naar de thuishaven van 

De Watervrienden te sturen. 

De Watervrienden van Valkenswaard is al sinds 1970 de vereniging waar het zwemmen in Valkenswaard en 

omstreken door jong en oud wordt geleerd. Met circa 600 leden een bruisend geheel!

Nog een paar opmerkingen:

• Om de opdracht te kunnen uitvoeren moet je (onder water) kunnen zwemmen

• Er mag per team slechts één persoon de opdracht uitvoeren

• De persoon die de opdracht uitvoert mag géén alcohol gedronken hebben

• Eventuele extra personen van een team mogen niet mee het zwembad in

Nu denken jullie wellicht dat het verstandig is om slechts één persoon naar deze opdracht te sturen. Maar 

niets is minder waar. Na het uitvoeren van de opdracht zal er een foto-opdracht moeten worden uitge-

voerd:

Laat zien dat jullie team klaar is voor Dakar en poseer zo ‘stoer’ mogelijk naast een heuse Dakar 

rallywagen! De foto moet je zelf maken en op de meegeleverde USB-stick inleveren.

De meest stoere foto wordt tijdens de prijsuitreiking bekendgemaakt en wordt beloond worden met een 

extra prijs!
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Vraag 1.2

De beer is los!
Speciaal voor deze editie van Eureka zal de Berry Bikes Beer te bewonderen zijn in ons schitterende dorp. 

Krijgt jullie team de beer gespot? Tussen 19.00 en 21.00 uur zal de Berry Bikes Beer alle tijd nemen om 

met jullie te op de foto te gaan.

Wat moet je doen?

Houd op de Facebookpagina van Eureka in de gaten waar de beer zich bevindt. Neem een selfie met de 

beer en zet deze op de volgende manier op de Facebookpagina van VWquiz Eureka:

Team 00 heeft de Berry Bikes Beer gespot! #Beer #Team00

(Vul voor 00 het teamnummer van je eigen team in.)

Krijgt jullie team de beer gespot dan maak je ook nog een kans op een extra prijs op het Eureka Festival!
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Vraag 1.3

Waag een gok
Kom tussen 19.00 uur en 21.00 uur naar Leenderweg 88.

Ga achter door de poort en waag hier je gok.

Vraag 1.4

Helpende Handen!
Kennen jullie onze Nijntje nog?  Nijntje is nu een jaar trouwe mascotte van de Eureka Dorpsquiz maar onze 

Nijn hoort er toch nog niet helemaal bij! Nijn wil graag ook net zo’n mooi Eureka Outfitje als de organisatie!

Opdracht:

Zorg voor een Eureka outfitje voor onze Nijn! De maten van ONZE Nijn zijn:

7 cm

10 cm
10 cm

10,5 cm

2,75 cm

5 cm

6,5 cm

5 cm

2,75 cm

7 cm
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Vraag 1.5

Stickers ruilen
U heeft 6 MCB-stickers ontvangen die deel uitmaken van een puzzel. 

Ruil 5 stickers met andere deelnemers zodat u een complete puzzel kunt vormen. 

Plak de stickers in de afbeelding op de volgende pagina. 
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Vraag 1.6

Luisterlocaties
Voor deze doe-opdracht moet je iemand met goede oren (en een beetje fantasie) tussen 21.00 en 22.30 uur 

sturen naar Café Du Commerce. Het is niet nodig om meer dan één deelnemer af te vaardigen maar het 

mag wel. Er vallen drie antwoorden te scoren! Maar dan moet je wel goed luisteren!

Schrijf de antwoorden hieronder op:

Blauw:

Groen:

Rood:

Luisterlocaties

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

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

..................................................................................................................................................
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Vraag 1.7

Bowling Valkenswaard is de gezelligste bowling van het zuiden. De bowling heeft een sfeervolle uitstraling 

waar iedereen zich meteen thuis voelt. Ook als je alleen een hapje wilt eten ben je daar welkom. Uitbater 

Jos Sterken nodigt een van jullie teamleden uit om een paar ballen te komen gooien.

Stuur dus je beste bowler tussen 19.00 en 22.00 uur naar Bowling Valkenswaard in de Peperstraat.

Een strike is 10 punten.....!

De ballen!

Bowling
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Vraag 1.8

Moderne Dans

Wie denkt dat het bij de populaire game Fortnite alleen gaat over schieten, bouwen en een fortuin uitgeven aan 

V-bucks, heeft het mis. Ongelooflijk maar waar, Fortnite krijgt de huidige jeugd aan het…… dansen!  En van zo’n 

trend maken wij natuurlijk dankbaar gebruik. Dus:

Kies een van de onderstaande Fortnite dansjes en maak een filmpje waar ten minste één teamlid deze 

‘dansmove’ tot in de perfectie uitvoert. 

Uiteraard is er een beloning naar moeilijkheidsgraad en zijn er bonuspunten te verdienen wanneer je met 

je team extra uitbundig uitpakt. Een groter spektakel is dus een grotere beloning! 

De Dansjes: (in oplopende moeilijkheidsgraad)

1. Best Mates
2. Take the L
3. Floss
4. Hype
5. Orange Justice

Regels:

- Het filmpje mag niet langer dan 1 minuut zijn.

- Het filmpje moet ingeleverd worden op de bijgeleverde USB stick.
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Vraag 1.9

De ideale kiosk

De Stichting BIMKV (sic!) beijvert zich voor de terugkeer van een muziekkiosk op de Markt. Terugkeer, 

want in het tijdvak 1882-1955 stond er een kiosk op de Markt.

Wij doen een beroep op jullie creativiteit en nodigen jullie uit om op bijgeleverd schildersdoek de 

perfecte kiosk te tekenen, te schetsen, te schilderen of te aquarelleren. 

Uiteraard worden de resultaten onderworpen aan het strenge doch rechtvaardige oordeel van een 

buitengewoon deskundige jury.

Vergeet niet je teamnummer op de zijkant te vermelden.
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Vraag 1.10

Rubiks kubus
Iedereen heeft wel eens de Rubiks kubus proberen op te lossen. Vaak tevergeefs. Dit is een soortgelijke 

opdracht maar toch net iets anders.

We willen jullie vragen om het volgende vlak na te maken. 

Als het is gelukt willen we hier wel een bewijs van zien: maak een foto van de teamleider met de kubus 

in de hand. Het na te maken vlak moet naar voren gericht én duidelijk te zien zijn. Zet de foto op de 

bijgeleverde USB-stick. 

Om het niet onmogelijk te maken een kleine hint.

R11R  C31D  R32L  R11R  C11D  C32U  R32L  R12L  C12D  R31R  C32U

Good Luck!
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Vraag 1.11

Centrum Radio
Ook dit jaar verzorgt Centrum Radio 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! 

1. 18:00 - 19:00

2. 19:00 - 20:00

3. 20:00 - 21:00

4. 21:00 - 22:00

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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Deel 2

Schermtijd
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Vraag 2.a

Jovijn
Voor hulp op financieel 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. Gezien het team van professionals en de met 

zorg gekozen bedrijfsnaam is dit natuurlijk niet verwonderlijk.

Het team van Jovijn is op zoek naar versterking in de vorm van een relatiemanager. Een 

leuke en uitdagende functie in een gezellig team. 

Het zou ons niet verbazen als hun nieuwe teamlid vanavond meedoet aan de Eureka dorpsquiz vanwege de 

‘pre’ die ze hopen te zien bij de sollicitant. Weet jij wat we bedoelen? Schrijf de tekst zoals op de website 

vermeld als antwoord op.

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 2.B

Car Parkers 
Car Parkers Nederland te Valkenswaard vertegenwoordigt de Duitse firma Wöhr. Wöhr is producent van 

circa 50 verschillende soorten parkeersystemen. Noem de twee typenummers van de 3-laagse semi-

automatische parkeersystemen die Car Parkers in Nederland voert. 

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 2.1

1.  Welke prinsessen zie je hier? Geef de namen in de volgorde zoals ze op de foto van links naar rechts 

te zien zijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  En in welke Disney-film zijn ze allemaal tegelijk te zien?

Disney-prinsessen

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 2.2

We’re looking for….
Kregen onderstaande ‘entrepreneurs’ tijdens hun pitch in dit tv-programma een ‘deal’ of werd het een 

‘no deal’? Als ze een deal kregen, met wie? En wat was die deal? Oh ja, welk product probeerden ze 

eigenlijk te verkopen?

1.

4.

2.

5.

3.

6.



schermtijd

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

24

1. Product: .................................................. 

 Deal: .......................................................

2. Product: .................................................. 

 Deal: .......................................................

3. Product: .................................................. 

 Deal: .......................................................

4. Product: .................................................. 

 Deal: .......................................................

5. Product: .................................................. 

 Deal: .......................................................

6. Product: .................................................. 

 Deal: .......................................................

Met wie: .............................................................         

Wat voor deal: ....................................................

Met wie: .............................................................         

Wat voor deal: ....................................................

Met wie: .............................................................         

Wat voor deal: ....................................................

Met wie: .............................................................         

Wat voor deal: ....................................................

Met wie: .............................................................         

Wat voor deal: ....................................................

Met wie: .............................................................         

Wat voor deal: ....................................................

Antwoorden vraag 2.2
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Vraag 2.3

Screenshots
Een bijna onmogelijke opgave? Niet als je een echte filmliefhebber bent. In totaal 25 screenshots. 

Wij zijn op zoek naar de naam van de film. 

Een tip: ze staan in alfabetische volgorde (getallen altijd eerst!), op basis van de Engelse filmtitel. 

Lidwoorden tellen daarin gewoon mee. 

1.

4.

7.

10. 11. 12.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

13. 14. 15.
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16.

19.

22.

25.

17.

20.

23.

18.

21.

24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. .................................................................

21. .................................................................

22. .................................................................

23. .................................................................

24. .................................................................

25. .................................................................

Antwoorden vraag 2.3
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Vraag 2.4

APPeltje eitje
Hieronder zie je screenshots van 10 verschillende smartphone-applicaties. Geef de namen van deze app’s. 

Let op: aangezien deze foto’s gemaakt zijn vanaf een iOS-device kunnen de app’s iets afwijken van andere 

besturingssystemen. 

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

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

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

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

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

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

...................................
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Vraag 2.5

Drive-in bioscoop
Je ziet 10 afbeeldingen van beroemde auto’s uit films of televisie-series. 

We zijn op zoek naar de titel van de film of serie, het merk én het type van de auto!

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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 Film/serie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Merk: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Type

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 8.

9. 10.

Antwoorden vraag 2.5
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Vraag 2.6

Gamification
Je ziet hier tien afbeeldingen van computerspellen. Schrijf de titels op in de puzzel. Wanneer alle tien de 

titels goed zijn ingevuld kun je de titel van een andere bekende gamereeks lezen in het dikgedrukte vlak.

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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1.

5.

6.

10.

7.

8.

4.

9.

3.

. .

‘

2.

10.

7. 8.

9.

Antwoorden vraag 2.6
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Die ken ik niet! 
Hieronder een aantal anagrammen van (wellicht) bekende acteurs; dat ligt aan je leeftijd. 

Voor de echte kenners onder ons (al zullen zij dit zeker ontkennen): wie was de eerste?

A. Rot nephert

B. Random list? Yes!

C. Doel: lava in cel

D. Ja, ja: onmensen

E. Later last

F. Likkebel is kil

Wie was de eerste?

Vraag 2.7

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

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

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

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

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

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

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

Wat gebeurde er op die dag? 
Om een en ander wat gemakkelijker te maken geeft elke foto een hint naar een van deze dagen. 

En: zoek het niet te ver van huis!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. 20-07-1963

2. 31-12-1935

3. 09-09-1973

4. 02-02-1930

5. 06-10-1933 

6. 25-08-1977 

7. 20-02-1949

8. 01-06-1991

9. 26-05-2018
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De
Zeroes
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Vraag 3.a

Leeuwendael
Evenementenbedrijf Leeuwendael is betrokken bij de organisatie van vele publieks-, zakelijke en particu-

liere evenementen.

Weet jij bij welk evenement deze foto’s horen? 

Noem de naam van het evenement en de datum wanneer het evenement gehouden werd 

(volgens de website van Leeuwendael).

Naam evenement: ..............................................

Datum: ................................................................

Naam evenement: ..............................................

Datum: ................................................................
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Vraag 3.b

Ja! reclame

Met welk project heeft ‘JA! reclame & styling’  in 2018 vanuit de vakorganisatie een Award toegekend 

gekregen?

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 3.1

Wat kostten deze boodschappen in 2001?

We zijn natuurlijk allemaal zeer prijsbewust, zeker als we boodschappen gaan doen. 

Nu de btw van 6% naar 9% is gegaan, letten we nóg meer op de kleintjes.

Maar weten we nog wat de onderstaande boodschappen in 2001 (gemiddeld) kostten?

Rangschik ze van goedkoop naar duur (volledige antwoord invullen, dus ‘1 kg rijst’ enz).

Product   Van goedkoop naar duur

1 liter bier  .........................................................................................................................

1 kg belegen kaas .........................................................................................................................

1 kg hamlappen  .........................................................................................................................

1 middelgroot kippen ei .........................................................................................................................

1 kg rijst   .........................................................................................................................

1 kg suiker  .........................................................................................................................

1 heel gesneden brood .........................................................................................................................

1 kg aardappelen  .........................................................................................................................

500 gr margarine  .........................................................................................................................

1 liter melk  .........................................................................................................................

1 kg riblappen  .........................................................................................................................

250 gr roomboter  .........................................................................................................................

500 gr koffie  .........................................................................................................................



De zeroes

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

39

Vraag 3.2

Een bijzonder lijstje

1. Wat hebben de volgende titels gemeen (behalve dat ze allemaal uit de 00’s komen)?

 Dansplaat - Something To Say - Poker Face - Rood

2. Maak de volgende reeks af

 Het volk vermaakt - Hits door kids - Denkend aan water -

3. Welk woord hoort niet in dit lijstje thuis?

 Ontvrienden - Swaffelen - Googelen - Bokitoproof 

4. Maak de volgende muzikale getallenreeks af:

 4 - 3 - 3 - 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 

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

......

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

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



De zeroes

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

40

Vraag 3.3

Hyves, wat was dat ook alweer?
Een van de grootste hypes in de ‘zeroes’ was toch wel de sociale netwerksite 

Hyves. Menige dorpsgenoot wist deze site te vinden en optimaal te benutten. 

Enkele vragen over Hyves:

1. Van welk woord stamt ‘Hyves’ af en wat betekent het?

2. Hoeveel kostte een ‘Goldmembership’ oorspronkelijk?

3. Welke organisatie werd uiteindelijk eigenaar van ‘Hyves’?

Zoals gezegd vond menige Valkenswaardenaar zijn/haar weg naar Hyves. Zo ontstonden er ook enkele, 

inmiddels niet meer bestaande, Valkenswirdse evenementen-pagina’s op het sociale netwerk.

4. Hoeveel leden had de Hyves-pagina van de ZomeravondFeesten Valkenswaard?

5. Het Vogelverschrikkerfestival kende in 2009 zelfs een Hyvesprijs. 

 Wie won deze prijs en wat was de naam van de creatie?

Maar ook onze burgemeester vond de weg naar de inmiddels opgeheven site.

6. Wat was zijn achtergrond op zijn profielpagina?

7. Op welke datum werd Anton lid van Hyves

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

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

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

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

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

...... ...... ......- -

1. 2. 3.
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Oh oh, wat zien we toch weer veel dumping en busjes en verdovende middelen, maar hoe zit het nu in 

elkaar? Welke veelbesproken stoffen zie je hier?

1.

2.

3. 

4.

5.  

Vraag 3.4

Druk met drugs

H
N

H
H

HO

N
CH3

H

N

CH3

H3C N

O

O

O

O

CH3

H

C

H

OH

H

C

C2H5OHH

H

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

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

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

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

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



De zeroes

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

42

Vraag 3.5

‘Binary Birthdays’
Hieronder staan afbeeldingen van 10 beroemdheden die elk in een ander jaar geboren zijn. Ze zijn allen 

aangeduid met een cijfer. In de tabel lees je de 10 geboortejaren, maar dan geschreven in computertaal en 

aangeduid met een letter. Maak de juiste cijfer-letter combinaties.

1.

4.

7.

10.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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Letter

1. ......

2. ......

3. ......

4. ......

5. ......

6. ......

7. ......

8. ......

9. ......

10. ......

Geboortejaar

A. 11101010000

B. 11001101011

C. 11110101010

D. 11110111111

E. 10111111101

F. 11101100111

G. 11111001011

H. 11110101100

I. 11110110010

J. 10110111010

Antwoorden vraag 3.5
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Vraag 3.6

Hier bleven we voor thuis
In de zeroes waren we vaak nog aan de buis gekluisterd. Wat waren er soms spannende programma’s…..

Weet je nog van welke tv-krakers de onderstaande logo’s zijn?

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................
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Vraag 3.7

Nederhop 
De Nederlandse hiphop-scene. Liefhebber of niet, je kunt er niet meer 

omheen. 

In 2018 domineerde de Nederlandse hiphop de toplijsten op zowat alle onli-

ne streamingdiensten. 

Scan de QR-code, luister naar de 10 platen en schrijf de titel en artiest op.

Bonuspunt voor de teams die weten wie ‘zes’ zegt.

 Titel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artiest

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://youtu.be/vKoXmTkUe88

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

Wie zegt ‘zes’?
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Vraag 3.8

Binair Puzzelen
Maak de onderstaande puzzel compleet

Regels:

• Elk vakje mag alleen een 0 of een 1 bevatten

• Niet meer dan 2 dezelfde cijfers mogen naast elkaar, of onder elkaar staan.

• Elke rij en elke kolom moet exact evenveel 0-en en 1-en bevatten.

• Elke rij is uniek. Elke kolom is uniek.

• De puzzel heeft maar 1 oplossing. Je kunt deze vinden zonder te gokken.

0 0 1

0

1

0

1

1

0

0

0

0

10

0 0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1 1

1

1

1 0

1

0
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Mede mogelijk gemaakt door:

Deel 4

Songfestival
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Vraag 4.a

Brabantia
Brabantia is een familiebedrijf dat onlosmakelijk is verbonden aan Valkenswaard en buurgemeente Aalst/

Waalre. Als familiebedrijf opgericht in 1919 is het bedrijf tegenwoordig gevestigd in tientallen landen en zijn hun 

mooie en gebruiksvriendelijke producten te vinden in huishoudens wereldwijd. In 100 jaar Brabantia is er een 

eindeloze variëteit aan producten de catalogi gepasseerd. 

Hieronder hebben we een uniek voorbeeld. Waarvoor diende dit product?

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 4.b

BreSaa
BreSaa is het allround Beauty-instituut van Valkenswaard. Met haar enthousiaste en professionele team staat 

Saartje voor u klaar om u te laten stralen!

 

De behandelingen die BreSaa u aanbiedt zijn zowel voor het gelaat als het totale lichaam.

Gelaatsbehandelingen: anti-age & acne

Lichaam: vetbevriezing, beweging & voeding

Specialist in permanente make-up & IPL definitief ontharen

Pedicure, manicure & lichaamsmassage maken ons pakket compleet.

 

Enjoy the Stay,

Love the Shine,

Timeless Beauty.

Wat wij graag willen weten is met welke specialisatie BreSaa is aangesloten bij de zorgverzekering.

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 4.1

1. Wie vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisie Songfestival van 1981?

2. Welke twee ‘grotere’ namen konden zich tijdens het Nationaal Songfestival niet kwalificeren

3. Hoeveel punten kreeg Nederland in totaal tijdens die finale?

De vertegenwoordiger van Nederland kwam nóg een keer in actie tijdens het Eurovisie Songfestival.

4. In welk jaar was dat?

5. Met wie trad hij/zij op?

6. Voor welk land?

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

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

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

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

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

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

I am the lady
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Vraag 4.2

Nieuwjaars-sessies
Het was weer erg gezellig tijdens de Nieuwjaars-sessies dit jaar. Een programma met 

heel  verschillende artiesten. Zo traden Kinderen voor Kinderen maar ook Rammstein op.

We willen weten welke liedjes er gezongen werden. Om je een beetje te helpen, geven we 

een gedeelte van de setlist weg en ook nog de eerste letter van ieder liedje (lidwoorden 

tellen hier gewoon mee). Dus hoef je alleen nog maar die paar grote hits die ten gehore 

werden gebracht in te vullen.

Kinderen voor kinderen:

Wakker met een wijsje in mijn hoofd

Ik hou van hard

Supersaai

Ha, ha, ha, je vader

Het leven duurt een leven lang

Als ik de baas zou zijn van het journaal

Moeders wil is wet

Meidengroep

Ochtendhumeur

H..........

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

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

I.... ............ ........ ........................................ ................................
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Rammstein:

Ramm 4

Ich will

Engel

Mein Herz brennt

Amerika

Mein Teil

S....................

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

D..... ....................
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Vraag 4.3

Gezonde Muzieksmaak
Nog nooit was muziek zo gezond! Hieronder zie je tien afbeeldingen van 

groente, fruit of kruiden. 

Scan de QR-code, luister naar de muziekronde en schrijf van elk liedje de 

titel en artiest bij de juiste plant.

https://www.youtu.be/u7c95Wxh9Zo

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

Artiest: ..................................

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

Artiest: ..................................

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

Artiest: ..................................

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

Artiest: ..................................

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

Artiest: ..................................

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

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

Artiest: ..................................

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

Artiest: ..................................

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

Artiest: ..................................

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

Artiest: ..................................
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Vraag 4.4

Sterren op het plein
In 2016 vond op de Markt in Valkenswaard het ‘Sterren Muziekfeest op het Plein’ plaats. 

Veel bekende artiesten traden op tijdens dit muziekspektakel van AvroTros. Herken jij deze sterren?

Artiest: .................................. Artiest: .................................. Artiest: ..................................

Artiest: .................................. Artiest: .................................. Artiest 1: ...............................

Artiest 2: ...............................

Artiest: .................................. Artiest: ..................................
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Vraag 4.5
Grand Gala du Striep
In Valkenswaard vieren we al 66 jaar de Striepersgatse Carnaval. Een van de 

vele evenementen rond carnaval is het liedjesfestival, lange tijd bekend als 

Grand Gala du Striep. Tegenwoordig kennen we het als Groot Striepersgats 

Liedjesfestival. Het festival heeft vele winnaars gebracht, maar er waren 

natuurlijk ook groepen of zangers die het net niet haalden.

Scan de QR-code, luister naar de tien geluidsfragmenten en noteer de 

zanger(s) of groep, de titel van het liedje en in welk jaar het gezongen 

werd.

https://youtu.be/5RF9FloWXRY

 Zanger/groep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Titel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wat doen/deden zij?

1. Hennie Goossens

2. Hein Maas

3. Jan van Casteren

4. Mattijs Scheerder

5. Henny van Dijsseldonk

6. Ruud van den Hurk

7. Eppo de Best

8. John Cunenborg

9. Augie Zaunbrecher

10. Clif van Dijk

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

??
?
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Vraag 4.7

Liedjes van en voor het volk
Bergeijkenaar Harrie Franken (1937-2003) werd bekend als verzamelaar van Brabantse volksliedjes 

én als prominent lid van de volksmuziekgroep Ut Muziek. Zijn te boek gestelde verzameling bevat ook 

volksliedjes die hij optekende uit de mond van Valkenswaardse mensen. Hier de eerste coupletten van 

drie van die liedjes. Geef de ontbrekende regel. Vervelend dat de titels niet helemaal compleet zijn….. 

De complete titel geven mag, maar hoeft niet!

1. Scheppings

toen op d’n urste scheppingsdag

hali halo

d’n dauw nog op de wereld lag

hali halo

toen is nog himmel paddenaoks

hali halo bè ons gi alles zo jaja

hali halo bè ons gi alles zo

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

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

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

‘Voorbeeld van een volksliedje uit de         
verzameling van Harrie Franken. NB:     
geen aanwijzing voor de drie gevraagde    
regels.’  
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2. Anton

Anton op z’nen bok

die wo’s ruiter worre

toen haoi ie nog goin pèrd

toen kon ie ‘t nog nie worre

toen viet z’n moeder ‘ne sigabok

‘ne sigabok en daor anton op

is dè nou gin mooie rijerij

ja dè is ‘n mooie rijerije

3. Van den boer

vrienden onder ons gezellen

wil u eens wat vertellen

al van enen kolenboer

die met de kar naar tilburg voer

en zijn dienstmeid mede nam

..........

..........

..........

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

..........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Songfestival

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

61

Vraag 4.8

Man of vrouw?
Het logo van de meeste metalbands is vaak niet te lezen. Teksten zijn door-

gaans niet te verstaan en tot overmaat van ramp weet je soms niet eens of 

je naar een man of vrouw staat te luisteren. Gelukkig is het vaak wel goed te 

zien, maar jullie zullen toch echt door goed te luisteren (scan de QR-code) 

moeten aangeven of degene die je hoort een man of een vrouw is. Met gok-

ken alleen ben je er niet. Graag willen we ook de naam van de zanger(es) 

weten en van welke band het liedje is.

Om het niet al te moeilijk te maken: de logo’s van vorig jaar kunnen zomaar weer van pas komen. Eén 

band komt twee keer voor en is ook nog een goede bekende van een van de andere bands. En ten slotte: de 

bedenker van deze vraag gaat graag naar de Eindhovense festivals die metal een warm hart toedragen en 

hij heeft goede herinneringen aan een dagje metal in Soma San Diego 7 jaar geleden..

 Man of vrouw

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

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

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

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

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

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

Naam zanger(es) 

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

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

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

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

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

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

Uitvoerende band 

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

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

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

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

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

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

https://youtu.be/bnd6ZqC-4Eg

MUSICMUSIC

MUSIC
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Vraag 4.9

Bandlogo’s
Hieronder zie je 10 fragmenten van bandlogo’s. 

Schrijf de naam van de band onder de afbeeldingen.

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................... ...............................................
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Vraag 4.10

Weinig punten
Ondanks vier keer winst is de Nederlandse deelname aan het Eurovisie songfestival geen onverdeeld 

succes.

We haalden zelfs negen keer in een finale minder dan 5 punten.

 In welk jaar
 (chronologisch)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Met welk lied? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deel 5

Helden



Helden

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

65

Vraag 5.a

Jonkers
Jonkers Autobedrijven B.V. uit Valkenswaard is een onafhankelijke Mercedes-Benz specialist met 75 jaar 

ervaring. Klantentevredenheid staat bij hen centraal; zowel bij de verkoop van een Mercedes als bij de service.

Hun filosofie is samen te vatten in twee woorden. Welke woorden zijn dat?

Daarnaast willen we ook graag weten welk ander bedrijf de familie Jonkers lang geleden heeft 

opgericht.

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

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 5.b

Ivent Friends

Noem 3 zusterbedrijven van de Valkenswaardse evenementenorganisatie Ivent Friends die dit jaar door 

heel Nederland o.a. 13 foodtruckfestivals organiseert.

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 5.1

Rararara
Valkenswaard kent vele bijzonderheden, maar waar vind je ze? Geef zo exact mogelijk de locatie van wat 

je op de foto ziet, dus liefst het adres met huisnummer. Soms is dat niet mogelijk. Dan in ieder geval 

straatnaam of kruising van straten. 

1.

4.

7.

10. 11. 12.

2.

5.

8.

3.

6.

9.
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16.

19.

17.

20.

18.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. .................................................................

Antwoorden vraag 5.1

13. 14. 15.
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Vraag 5.2

Handel en wandel
Wie kent ze nog, die kleurrijke, soms legendarische figuren uit de Valkenswaardse middenstand van 

weleer?  Denk aan apotheker Kieft, ijzerwarenhandel Dings of Geldens ‘voor verf en behang’.

Wie herkent de Valkenswaardse neringdoenden op bijgaande foto’s? 

Geef hun namen en schrijf erbij waarin ze handelden. 

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

Verkocht: ...............................

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

Verkocht: ...............................

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

Verkocht: ...............................

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

Verkocht: ...............................

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

Verkocht: ...............................

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

Verkocht: ...............................

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

Verkocht: ...............................

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

Verkocht: ...............................
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Vraag 5.3

Hoofdstukken of hoofdbrekens
Een vraag voor de boekenwurmen onder ons. We vragen de titels van vijf 

succesvolle boeken en hun auteurs. Het zijn allen Nederlandse/Vlaamse 

schrijvers.

Van elk boek geven we de titel van een hoofdstuk. Om het iets gemakkelijker 

te maken verklappen we ook om welk hoofdstuk het gaat: 6.

A. Nog een ontmoeting
B. De hond van Asjchabad
C. De Euforie
D. De Kunstenaar
E. Iets over mijn moeder, mevrouw?

 Boektitel

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

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

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

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

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

Auteur 

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

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

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

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

.............................................................................
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Vraag 5.4

Zonder watjes geen helden….
De woorden in onderstaande rijtjes 

(niet in de rijtjes onderling!) hebben iets gemeen.

Wat?

A. Tandem Lynchen
 Flik  Hooligan
 Dotteren Beurs
 Silhouet Brommer
 Bintje  Flik

B.  Jeans  Bougie
 Denim  Kalkoen
 Mayonaise Anjer
 Perzik  Melba-toast
 Nappa  House

C.  Band  Overweg
 Ondergaan Verspringen
 Regent Negeren
 Pool  Bedelen
 Kantelen Voornaam

D.  Graven Bank
 Deken  Arm
 Kussen Schroef
 Griep  Traan
 Zij  Maal

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

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

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

..................................
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Vraag 5.5

Stoer!
Een stel stoere mannen en vrouwen bijeen! Sommigen kennen elkaar en 

sommigen ook niet!

Geef hun namen. Wat hebben ze gemeen en in welke editie van hetgeen hen 

verbindt behaalden ze die status?

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

Editie: ....................................

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

Editie: ....................................

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

Editie: ....................................

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

Editie: ....................................

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

Editie: ....................................

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

Editie: ....................................
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Naam: ....................................

Editie: ....................................

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

Editie: ....................................

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

Editie: ....................................

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

Editie: ....................................

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

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

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

Wat hebben ze gemeen?

Bonusvraag:

 A. Wat is er bijzonder aan de heer in het groen?

 B. Wat hebben de heren 2 en 5 ook nog gemeen?
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Vraag 5.6

We herinneren ons….
In 2018 en ook in dit jaar nog hebben we van een aantal bekende inwoners van Valkenswaard afscheid 

moeten nemen. Laten we ze ons herinneren! Welke personen bedoelen we hier?

1. Sac Syklust
2. Husisf wip Xukl
3. Quov wip Muotjyev
4. Ked Dmeit > Kod Dmout
5. Cet wem Niyst > Cit wim Noast
6. Kip wim Loakip

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

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

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

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

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

6. ..........................................................................................................................................................
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Vraag 5.7

Daredevils!!!
Durf je in te stappen of niet? 

Welke van deze uitdagende constructies herkennen jullie?  Geef de naam van de attractie én van het park 

waar je die kunt of kon vinden?

Atractie: ................................

Park: .....................................

Atractie: ................................

Park: .....................................

Atractie: ................................

Park: .....................................

Atractie: ................................

Park: .....................................

Atractie: ................................

Park: .....................................

Atractie: ................................

Park: .....................................
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Atractie: ................................

Park: .....................................

Atractie: ................................

Park: .....................................

Atractie: ................................

Park: .....................................

Atractie: ................................

Park: .....................................
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Vraag 5.8

Helden van het vuur
Helden kennen we natuurlijk op vele vlakken. Onze Valkenswaardse brandweerlieden zetten zich in - 

soms met gevaar voor eigen leven - om have en goed van het vuur te redden. 

Hier een verzameling branden in het dorp uit het verre en nabije verleden. 

Welke branden zien we hier en in welk welk jaar woedde het vuur?

Jaartal: .................................

Brand: ...................................

Jaartal: .................................

Brand: ...................................

Jaartal: .................................

Brand: ...................................

Jaartal: .................................

Brand: ...................................

Jaartal: .................................

Brand: ...................................

Jaartal: .................................

Brand: ...................................
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Jaartal: .................................

Brand: ...................................

Jaartal: .................................

Brand: ...................................

Jaartal: .................................

Brand: ...................................

Jaartal: .................................

Brand: ...................................

Jaartal: .................................

Brand: ...................................

Jaartal: .................................

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

Deel 6

Sport
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Vraag 6.a

Gebroeders Wijnen Installaties V.O.F. 
 

Aan welke straat is Gebroeders Wijnen gevestigd?

Wat is de betekenis (B) van die straatnaam?

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

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



sport

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

81

Vraag 6.b

Tandartsenpraktijk Jacobs en Kelgtermans  
Wij hebben preventie hoog in het vaandel staan, het voorkomen van gaatjes en problemen met het tandvlees. 

Om duidelijk te maken hoe je het beste kunt poetsen, rageren en stokeren geven wij poetsinstructies. 

Hoeveel poetsinstructies hebben wij in 2018 gegeven? 

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 6.1

Vraag 6.2

WK voetbal 2018 algemeen 

WK reeksen 

 Maak de volgende getallen reeksen af:

 12 - 43 - 71 - 91 - 94 -

 88 - 93 - 93 - 96 - 10 -

 95 - 80 - 32 - 37 - 47 -

 64 - 46 - 83 - 41 - 53 -

1. Hoeveel goals werden in totaal tijdens het WK2018 gescoord?

2. Hoeveel rode kaarten werden er uitgedeeld tijdens dat toernooi.

3. Welk record is - waarschijnlijk tot zijn spijt - in het bezit van Mandzukic.

4. Hoeveel strafschoppen werden er toegekend tijdens dit kampioenschap.

......

......

......

......

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 6.3
WK2018 Eredivisie 

1. Vul onderstaande tabel aan

 Land

1. Marokko

2. Denemarken

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

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

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

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

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

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

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

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

Club

Feyenoord

Feyenoord

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

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

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

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

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

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

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

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

Aantal

2

1

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

Aantal

1

2

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

Club

Ajax

Ajax

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

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

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

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

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

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

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

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

2. In totaal waren het er 15 in 2018. In welk jaar was het aantal het laagste?

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

Skybox
Speciaal voor de dorpsquiz heeft de redactie een helikoptertocht over Europa gemaakt. 

Al genietend van het uitzicht hebben we 10 foto’s gemaakt van voetbalstadions. 

Kunnen jullie ons vertellen bij welke voetbalteams deze stadions horen?

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

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

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

...............................................
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Vraag 6.5
Voetbalstraatjes
Hieronder staan afbeeldingen van 10 voetballers die op professioneel niveau in de Nederlandse ere- of 

eerste divisie voetballen of gevoetbald hebben. Ook staan er 10 foto’s van straten binnen de gemeente 

Valkenswaard. Elke straat hoort bij een voetballer… Hoe? Daar mogen jullie zelf achter komen. 

Schrijf onder de straatfoto’s de naam van de straat en de voetballer!
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Voetballer: ............................

Straat: ...................................

Voetballer: ............................

Straat: ...................................

Voetballer: ............................

Straat: ...................................

Voetballer: ............................

Straat: ...................................

Voetballer: ............................

Straat: ...................................

Voetballer: ............................

Straat: ...................................

Voetballer: ............................

Straat: ...................................

Voetballer: ............................

Straat: ...................................

Voetballer: ............................

Straat: ...................................

Voetballer: ............................

Straat: ...................................

Antwoorden vraag 6.5
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Vraag 6.6
Vissen!
Hengelsportvereniging De Venbergen heeft van alle clubs in Valkenswaard de meeste leden: ruim 1200! 

Met zoveel kennis in het dorp moet deze vraag gemakkelijk beantwoord kunnen worden, toch?

We zien hier de staarten van tien zoetwatervissen die in Nederland voorkomen. 

Geef de goede namen van deze vissen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een gouden uitslag
De volgende uitslagen hebben betrekking op (voor de één) bijzondere wedstrijden. Geef de deelnemende 

sporters/teams en het bijbehorende evenement.

Sporters/teams: .........................................................................................................................................

Evenement/wedstrijd: ................................................................................................................................

Sporters/teams: .........................................................................................................................................

Evenement/wedstrijd: ................................................................................................................................

Sporters/teams: .........................................................................................................................................

Evenement/wedstrijd: ................................................................................................................................
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Mede mogelijk gemaakt door:

Deel 7

Handel
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Vraag 7.A
C’est Ça
Haarmode C’est Ça is al jarenlang begrip in Valkenswaard. Veel mensen in Valkenswaard laten zich al jaren 

knippen door Miranda en Esther en hun team! Maar ze doen ook nog veel andere dingen in hun bijzondere 

pandje aan de Karel Mollenstraat Zuid 10.

Vul onderstaande tekst aan met de informatie die je kunt vinden op de website van Haarmode C’est Ça.

Esther: De kracht van ons team is dat we allemaal geselecteerd zijn uit

          en ambitie voor het vak

Miranda: Als je wilt blijven bestaan, zeg maar, in dit vak dan moeten we er 
 iets bij gaan doen dus toen zijn we eerst gestart met het         

                , en daardoor zijn we ook in de specialisatie 

 terechtgekomen en dat is een hele andere tak van 

 eigenlijk. Ik vind het fantastisch leuk om te doen, ook het haarwerk,  
 heel dankbaar.

Esther: We werken daar ook tegenwoordig met de scope-apparatuur, dat we  
 mensen op de hoofdhuid kunnen kijken want dat we beter kunnen zien  
 wat de mensen aan problemen hebben en dat we daar een

       oplossing voor kunnen zoeken. We blijven  

 ons            en cursussen volgen op elk 

 gebied. Niet alleen op de hoofdhuid maar ook op de knip-,

           .

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

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

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

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

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

...........................................................................
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Esther: Mensen die komen binnen en die voelen zich eigen hier meteen thuis. 

 Ze voelen zich eigen gewaardeerd. Ze                  de  

 kleine dingen nog, het jas aannemen, het kopje koffie, het

           erbij.

Esther: We werken met het merk Artego, dat is onze hoofdlijn, ons hoofdmerk.  
 Tevens werken wij voor de hoofdhuidproblemen met Mediceuticals. 
 Het is heel erg gericht op de hoofdhuidproblemen. En voor de hippe  

 klanten onder qua           werken we met het merk  

 Fudge.

Esther & Haarmode C’est Ca   

Miranda:             en

Miranda: Vooral aandacht vind ik ook heel belangrijk, liefde voor het vak, het 

 totaal plaatje, ons eigen   hebben we denk ik!

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................
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Vraag 7.b
Electro Sanitair

Maak de zin af:

Daar was laatst een meisje ....................



Handel

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

93

Vraag 7.1

Hofnar

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

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

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

1. Wat was de oorspronkelijke naam van de Hofnar sigarenfabrieken?

2. Welke merken sigaren kwamen uit deze fabrieken voordat het merk Hofnar er werd gemaakt?

3. Waar komt de naam Hofnar vandaan?

4. Welke twee gebouwen in Valkenswaard herinneren ons nu nog aan de N.V. Hofnar Sigarenfabrieken?

............................................... ............................................... ...............................................
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Vraag 7.2
Laatste gids
Van het ‘ouderwetse’ papieren telefoonboek is vorig jaar de laatste editie verschenen. Het boekwerk gaat 

een zeldzaamheid worden! Maar nu heb je het nodig: pak de editie 2018 van het telefoonboek Regio Eind-

hoven, Helmond erbij en stel in het deel ‘Valkenswaard’ het woord Eureka samen.

Noteer hiervoor telkens de eerste inwoner met een vast telefoonnummer (geen bedrijf!) die je bij die letter 

tegenkomt. 

Is de letter al geweest neem dan de allerlaatste!

Voor de goede orde: we vragen zowel een naam als een telefoonnummer

 Naam

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

U  .................................................................

R .................................................................

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

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

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

(vast) Telefoonnummer 

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

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

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

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

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

.............................................................................
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Vraag 7.3
Ken je die nog?
Valkenswaard kent een rijke historie van sigarenfabrieken, sigarenmakers en sigarenrokers. Maar die 

geschiedenis is inmiddels wel een beetje aan het vervagen. We vertrouwen er niettemin op dat vooral de 

ouderen onder ons nog flink wat kennis in huis hebben. 

Vandaar dat we gerust durven te vragen naar de namen van de hier afgebeelde sigaren. 

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

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

............................................... ...............................................
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Vraag 7.4
Verborgen horeca
Voor een natje en een droogje kun je in ons dorp op veel plekken aan je trekken komen. 

Welke uitgaansgelegenheden (uit heden en verleden) bedoelen we met deze nogal cryptische 

omschrijvingen? 

1. David Hartsema
2. The Blue Diamonds
3. Giuseppe Verdi
4. John Denver
5. Klubb
6. In 2008 debutant in het Belgische nationale voetbalteam
7. Koen en Addie
8. De Avondetappe 
9. 52.0795985, 4.313273
10. Via Roma in de lente

 Naam horecagelegenheid

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. .........................................................................................................................................................
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Vraag 7.5
Biertjes
Met een eeuwenoude brouwerij in de achtertuin weten we in ons dorp een goed glas bier enorm te 

waarderen. Maar hoe staat het met onze kennis van de grote variëteit aan bieren die we tegenwoordig in 

het café en in de winkel tegenkomen? 

Hier tien detailfoto’s en karakteristieken van populaire biertjes. 

Noteer de juiste namen van de biertjes bij de foto.

A. 9,5% - hergist - goudgeel
B. 5% - A’dam - citrus kick
C. 3,8% - 250 ml - Aalststraat 200
D. 6% - Thaise curries - Biologisch
E. 6,8% - 7º - Divine Beer
F. 8,5% - jeneverbes - zoethout 
G. 6,5% - Kruisweg 44 - suikersiroop 
H. 5,0% - 4º - 428500
I. 6,6% - zachte toetsen van vanille - 173 kcal
J. 5,0% - 3º - 18e eeuw

Naam bier: ............................

Letter: ..................................

Naam bier: ............................

Letter: ..................................

Naam bier: ............................

Letter: ..................................
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Naam bier: ............................

Letter: ..................................

Naam bier: ............................

Letter: ..................................

Naam bier: ............................

Letter: ..................................

Naam bier: ............................

Letter: ..................................

Naam bier: ............................

Letter: ..................................

Naam bier: ............................

Letter: ..................................

Naam bier: ............................

Letter: ..................................
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Vraag 7.6

’t Is maar een spelletje
Ook al zijn het maar gezelschapsspelletjes, toch moet er flink gehandeld worden. Weet jij welke spelletjes 

wij uitgekozen hebben?

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

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

............................................... ............................................... ...............................................
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Vraag 7.7

Op ’n juni zaterdag
Bijna iedereen die in Valkenswaard geboren en getogen is heeft hem 

wel eens gelopen. In regen, kou of hitte: de bedevaart naar Handel. 

Al dan niet met vrome of zelfs minder vrome intenties. 

Maar: hoe is het gesteld met je kennis van de ‘Handelse Processie’?

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

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

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

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

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

1. Ieder jaar staat er een thema centraal bij de bedevaart. Wat was het thema in 2014?

2. Wat wordt aansluitend aan de dienst van 19.00 uur in Handel gedaan?

3. Wie vormen de ‘kleine processie’?

4. Tot de standaarduitrusting van de pelgrim behoort de zangbundel. Voor welk bedrag kun je die kopen   

     op de zaterdagochtend van de bedevaart?

5. Als je niet zeker weet of je alles kunt lopen is het handig dat je een plekje op een huifkar reserveert. 

    Dit kan direct bij een van de voerlieden. 

    Geef 3 namen van voerlieden die ieder jaar meegaan met een kar.
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.....................................................................................................................................................................

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

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

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

6. Hoe laat is meestal de rust in Lieshout op de heenweg?

7. Wat is het laatste nummer dat bij aankomst in Handel gezongen wordt?

9. Wat werd op zaterdag 16 juni 2018 in de kerk van Handel gepresenteerd en ingewijd?

8. ‘Op ‘n juni zaterdag’ is de titel van een mooie film die een indrukwekkend beeld geeft van de 

     bedevaart. Wie zie/hoor je in die film zingen in een kroeg in Lieshout tijdens de derde rust. 

     Welk lied is te horen?
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Vraag 7.8

Met Lego kun je alles maken…….
Wie heeft er vroeger niet uren achtereen gespeeld met Lego?

Tegenwoordig zit een groot deel van de handel van Lego ook in ‘games’ en brengt het merk dus zijn eigen 

spreuk in praktijk. Je kunt inderdaad alles met Lego maken…..

Welke Lego-poppetjes staan hier afgebeeld?

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

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

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

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

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

Vraag 7.9

Hotels
Hotels zijn big business. Herken jij deze hotels gelegen aan die beroemde straat waar veel geld verloren 

wordt? Sommige foto’s zijn al wat ouder…
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Mede mogelijk gemaakt door:

Deel 8

In
en uit
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Vraag 8.a

Hema
Hema Valkenswaard is niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Valkenswaard. 

Maar het is niet altijd Hema geweest. Vroeger zat op deze plek Rieter, een winkel met o.a. huishoudelijke 

artikelen. ‘De Rieter’ was ook een begrip in Valkenswaard.  

Op welke datum is ‘Rieter’ officieel HEMA geworden?

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 8.b

Relentless Chevelles
Relentless Chevelles is het import- en verkooppunt voor een van de meest populaire Amerikaanse ‘muscle cars’ 

van het moment: de Chevrolet Chevelle. Er is wereldwijd een groeiende vraag naar deze tussen 1964 en 1972 

geproduceerde muscle cars, en het Valkenswaardse bedrijf is de specialist voor deze exclusieve auto’s. 

Speciaal voor onze dorpsquiz hebben ze een van hun auto’s op de foto gezet. 

De vraag is een lastige, in welke Amerikaanse film kwam exact zo’n auto voor? 

(tip: het is geen film waar lief gereden wordt)

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 8.1

Gereedschap: ........................

Beroep: .................................

Gereedschap: ........................

Beroep: .................................

Gereedschap: ........................

Beroep: .................................

Gereedschap: ........................

Beroep: .................................

Gereedschap: ........................

Beroep: .................................

Gereedschap: ........................

Beroep: .................................

Gereedschap: ........................

Beroep: .................................

Gereedschap: ........................

Beroep: .................................

Ieder z’n vak
Wat is de naam van de gereedschappen die we hier op de foto’s zien? En welk beroep hoorde/hoort erbij?
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Vraag 8.2

Veel namen….

Tussen:

Jules Joffrin en Marx Dormoy

Volontaires en Falguière

Vaneau en Ségur

Exelmans en Marcel Sembat

Robespierre en Maraîchers

Balard en Boucicaut

Faidherbe-Chaligny en Montgallet

Europe en Malesherbes

Louis Blanc en Bolivar

Duroc en Varenne  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................
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What’s in a name?
Hoe noemen we deze treinen in de volksmond?

Vraag 8.3

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

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

..............................................................................................
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Vraag 8.4
Rages
Mensen bedenken telkens weer iets nieuws om ervoor te zorgen dat iedereen het gaat gebruiken of er 

zelfs (een tijdje) aan verslaafd raakt.

Herken je onderstaande rages nog? 

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

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

...............................................
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Verre reizen….
Op elke van deze vijf wereldkaarten (1-5) staan lijntjes getrokken.  

Welke afbeelding (A-E) hoort bij welke kaart?

Vraag 8.5

1.

2.

3.

4.
5.

A

D

B

E

C

 Letter

1. ......

3. ......

5. ......

2. ......

4. ......
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Gemene deler

Vraag 8.6

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

Wat hebben deze woorden/namen/begrippen met elkaar gemeen? 

Een koud kunstje als je even doordenkt……..

1. IJstijden
2. Hunebed
3. Golf
4. Missie
5. Slager
6. Bijbels
7. Leger des Heils
8. Feyenoord
9. Jenever
10. Diamant
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Vraag 8.7

Magneetjes
In veel woningen geeft de koelkast een mooi inzicht in de reislust van de bewoners. We doelen op de 

magneetjes met stadsgezichten of bij toeristen geliefde monumenten in steden en dorpen over de gehele 

wereld. Hier een paar voorbeelden. Waar zijn deze magneetjes gekocht?

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

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

..............................................................................................
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Vraag 8.8

Puntjes en streepjes
Je loopt onderstaande route. Vul in waar je eindigt.

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 8.9

Goed gegidst
Naar welke bezienswaardigheden zijn we op zoek? En in welke stad zijn ze te zien?

Mocht je er een keer naar toe willen, een vliegticket hoeft niet duur te zijn.

1. “De spectaculaire brug, die 172 m overbrugt, heeft twee niveaus. Beneden delen 
     voetgangers de oversteek met auto’s. Ook op het bovenste niveau, dat zo’n 45 
     meter boven het water hangt, kunnen voetgangers terecht, evenals de metro. 
     Vanzelfsprekend heeft u hier een geweldig uitzicht.”

2. “De staatsievertrekken zijn door Nikolaus Pacassi in rococostijl gedecoreerd, met  
     vooral veel witte lambriseringen en verguld lijstwerk. De inrichting van de 
     ruimten varieert van buitengewoon weelderig tot ronduit sober.”

3. “Het is een van de grootste toeristische attracties van het land. De interactieve,    
     multimediale belevenis ligt over diverse verdiepingen verspreid rond een glazen 
     trappenhuis. Een adembenemende moderne constructie van glas en staal om
     sluit het ijzeren karkas van de voormalige fermenteerfabriek.”

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

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

.....................................................................................................................................................................
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4. “Een groot deel van de decoratie is echter omstreeks 1650 door Bernini 
     uitgevoerd. De twee zijbeuken zijn 76 m lang en komen samen onder 
     Michelangelo’s geweldige koepel.”

5. “Dit paleis, gebouwd in 1697, is een extravagant samengaan van Italiaanse, 
     Franse en Zweedse invloeden. De koninklijke familie woont hier niet meer, maar 
     er vinden nog wel staatsgelegenheden plaats.”

6. “De bouw begon in de jaren twintig; de nazi’s breidden het in de jaren dertig uit 
     tot een van de grootste gebouwen ter wereld. Tijdens de Koude Oorlog landden 
     hier Amerikaanse vliegtuigen om de afgesloten stad van goederen en eten te 
     voorzien.”

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

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

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 8.10

En weer terug….
Zo ben je in de Du Commerce om een quizboek op te halen, en zo ben je bezig met een vraag waarvan het 

antwoord in de Du Commerce te vinden is. Moet je weer terug, maar dat moet je straks toch…

De vraag is eenvoudig. Welk jaar ontbreekt op de foto?

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 9.a

Scholte Albers Makelaardij
Scholte Albers Makelaardij is als geen ander thuis in de markt in de regio Valkenswaard, Brainport Eindhoven 

en Veldhoven. Kas Scholte Albers begeleidt en adviseert bij verkoop, aankoop, taxatie en verhuur van woningen. 

Oog voor wensen en mogelijkheden, dat is het uitgangspunt van deze makelaar.

De vraag luidt dan ook: Wat is de krachtige slogan die Scholte Albers Makelaardij gebruikt?

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 9.b

beGuru
Wil jij efficiënter werken? Of vaker even niks doen? Dan is beGuru jouw productiviteits-guru. beGuru is een 

onderneming van Edon van Asseldonk en Bas Kierkels.

 

Op hun website staan talloze, tips, boekrecensies én interviews met bekende ondernemers zoals Robèrt van 

Beckhoven.

Wat is - volgens Edon en Bas - het beste praktische productiviteits-boek over procrastinatie? 

Het antwoord kun je vinden op hun blog.

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

MAAKT JOU NÓG
PRODUCTIEVER

beGuru
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Vraag 9.1

Waar laten we het …?
Afval, het blijft een mooi onderwerp van gesprek.

Maar waar kun je het in Valkenswaard kwijt? 

Noteer onder elke foto de locatie van de afvalcontainer.

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

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

...............................................
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Vraag 9.2

Wat gebeurde er…..? 
Wat was het weer gezellig in Valkenswaard!

Was je er ook bij? Of maak je plannen om er volgend jaar bij te zijn?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. A.  Wat vond plaats op 1-1-2019? 

    B.  En wie trad als eerste op?

2. A.  Wat vond plaats op 8-4-2018? 

    B.  En wie verzorgde de warming up?

3. A.  Wat vond plaats op  18-10-2018? 

    B.  En wat is het antwoord op vraag 8c               
        van hoofdstuk 7?

4. A.  Wat vond plaats op 28-12-2018?

    B.  En hoeveel kg kwam er naar 
          beneden?

5. A.  Wat vond plaats op 24-12-2018? 

    B.  En hoeveel kaarsjes stonden er?

7. A.  Wat ging in de reprise op 13-12-2018? 

    B.  En wie stond er voor het orkest?

6. A.  Wat vond plaats op 20-5-2018 om      
          20.00 uur? 

    B.  En welk liedje werd er als 15e 
          gezongen?

8. A.  Wat werd er gevierd op 26-1-2019?

    B.  En onder leiding van wie?
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A: .........................................................................

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

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

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

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

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

9. A.  Wat vierde een jubileum op 25 -8 -2018? 

    B.  En wie waren het snelst?

10. A.  Waar genoot iedereen op 29-7-2018? 

    B.  En wat werd de lekkerste?

11. A.  Wanneer kwam Valkenswaard weer ludiek 
 in het nieuws? 

    B.  En waarmee?
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Vraag 9.3

Gedichten

Steeds vaker zijn gedichten in de openbare ruimte te zien. Zoals hier op een muur in Leiden en op een 

muur in Enschede. Ook onderstaande dichtregels zijn te vinden in de openbare ruimte.

Gevraagd worden: titel, dichter en locatie.

1. Misvormd, verwrongen, inhoudelijk droevig of zelfs blij                                                                                 
 Kijk  er zelf eens naar. Wat denk jij?

2. Een vriend die altijd in mijn kamer staat 
 en nooit terug praat

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

dichter: ........................................................................................................................................................

locatie: .........................................................................................................................................................

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

dichter: ........................................................................................................................................................

locatie: .........................................................................................................................................................
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Titel: ............................................................................................................................................................

dichter: ........................................................................................................................................................

locatie: .........................................................................................................................................................

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

dichter: ........................................................................................................................................................

locatie: .........................................................................................................................................................

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

dichter: ........................................................................................................................................................

locatie: .........................................................................................................................................................

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

dichter: ........................................................................................................................................................

locatie: .........................................................................................................................................................

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

dichter: ........................................................................................................................................................

locatie: .........................................................................................................................................................

3. Uit het gras komen bloemen                                                                                                                               
 Kruipend groeit het gras

4. Kijk eens om je heen
 Valt je niets op

5. Laat de vogel zijn gang gaan                                                                                                                              
 Kan heel goed vliegen

6. Samen hand in hand
 kwamen we in de krant

7. Het is mooi weer,                                                            
 dus dan maar een ijsje
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Vraag 9.4

Straatnamen
Valkenswaard kende vroeger veel fotogenieke plekjes. Hieronder zie je acht foto’s uit vervlogen tijden.

Wat is de huidige naam van de straat die je op de foto ziet?

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

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

..............................................................................................
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Vraag 9.5

Ken uw dorp!
Tien huizen in evenzoveel Valkenswaardse straten. We willen weten welk huisnummer bij elk van de 

woningen hoort. Voor het geval je er maar negen hebt weten te vinden: het totaal van de huisnummers 

is 462. Enne: de foto’s zijn begin dit jaar gemaakt, dus er zal vanavond wat meer groen bij de woningen te 

zien zijn......

Barentszstraat Haagstraat Eindhovenseweg...... ...... ......

Bosstraat Van Cuijkstraat Leenderweg...... ...... ......
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Hazestraat Ooistraat Peperstraat...... ...... ......

Dommelseweg ......
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Vraag 9.6

Van de koe
Onze boeren hebben niet altijd directe buren maar ze leven wel zij aan zij met hun dieren!

Aan al het goede leven komt een eind.  Koeien naar de slacht voor een mals……...

Geef bij elke foto de naam van het vlees én het nummer, op basis van de tekening. 

1.

1 2

3

4

5 6

7

8 9

10
11

12

13

14 15 26

22

27 16

17

18

19

20

21

23 24

25

4.

7.

2.

5.

3.

6.
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 Soort vlees

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

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

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

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

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

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

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

Nummer

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

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

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

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

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

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

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

Antwoorden vraag 9.6
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Vraag 9.7

Een goede buur
Een goede buur is beter dan een verre vriend. De gemeente Valkenswaard heeft zes aangrenzende ge-

meenten. Bij elke gemeente hoort een van de onderstaande foto’s. 

Noteer de naam van de gemeente onder elke foto.

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

.............................................................................................. ...............................................
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Vraag 9.8

Muziek van over de grens
Ons land heeft twee ‘echte’ buurlanden: België en Duitsland. Niet gek dat liedjes uit beide landen ook 

bij ons in trek zijn. Hieronder een stel tekstregels uit liedjes van bekende artiesten van over de grens. 

Om het niet al te gemakkelijk te maken geven we voor de Duitse teksten de Nederlandse vertaling en 

voor de de Belgische (Vlaamse en Franse!) de Duitse versie. 

Welke liedjes bedoelen we en wie is de zanger/zangeres?

1. Denk ook aan morgen, denk ook aan mij

2. De bergen, ze groeten je

3. En Lola is jarig

4. Niemand kan me vertellen wat hier het beste is

5. Alles wat ik ben, deel ik met jou

Titel van liedje: ...........................................................................................................................................

Zanger/zangeres: .......................................................................................................................................

Titel van liedje: ...........................................................................................................................................

Zanger/zangeres: .......................................................................................................................................

Titel van liedje: ...........................................................................................................................................

Zanger/zangeres: .......................................................................................................................................

Titel van liedje: ...........................................................................................................................................

Zanger/zangeres: .......................................................................................................................................

Titel van liedje: ...........................................................................................................................................

Zanger/zangeres: .......................................................................................................................................
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6. Adieu Antoine, ich werde sterben

7. Das kommt nie, nie wieder zurück

8. Gleich vor der Hochzeit

9. Am liebsten bin ich dicht bei dir

10. Ich hab’ dich immer gern gesehen

Titel van liedje: ...........................................................................................................................................

Zanger/zangeres: .......................................................................................................................................

Titel van liedje: ...........................................................................................................................................

Zanger/zangeres: .......................................................................................................................................

Titel van liedje: ...........................................................................................................................................

Zanger/zangeres: .......................................................................................................................................

Titel van liedje: ...........................................................................................................................................

Zanger/zangeres: .......................................................................................................................................

Titel van liedje: ...........................................................................................................................................

Zanger/zangeres: .......................................................................................................................................
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Vraag 10.a

Kaper Nooijen
Verplicht vrij!

We kennen in Nederland een heleboel feestdagen. Eerste en Tweede Kerstdag, Eerste en Tweede 

Pinksterdag, de paasdagen, Koningsdag, Hemelvaart, Nieuwjaarsdag en er komen steeds meer nieuwe 

feestdagen bij. 

Ben je op die feestdagen nou ook altijd vanzelfsprekend vrij? Anders gezegd: moeten werkgevers op die 

feestdagen hun personeel vrij geven? [omcirkel het juiste antwoord]

A. Alleen op religieuze feestdagen, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren.
B. Ja, op alle officiële feestdagen geldt dat je verplicht vrij bent. 
C. Nee. Er is geen dag waarvan de Wet voorschrijft dat het een verplichte vrije  
 dag is. 

Weten hoe het zit? Kijk op www.kapernooijen.nl.
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Vraag 10.B

Rondom Valkenswaard
Al 10 jaar is Rondom Valkenswaard hét magazine van Valkenswaard. 

Ieder kwartaal valt deze huis-aan-huisuitgave in een oplage van ongeveer 15000 stuks in de brievenbussen 

van de huishoudens in de gemeente Valkenswaard. Rondom Valkenswaard is daardoor de ideale manier voor 

bedrijven om zichzelf naar de consument en andere ondernemers te promoten.

Wat wij graag willen weten is hoeveel pagina’s er in totaal van de Rondom zijn gedrukt in 2018?

.....................................................................................................................................................................
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Vraag 10.1

Magisch vierkant
Vul in iedere rij en kolom de getallen 1 t/m 6 in. De sommen moeten ook kloppen.

Een voorbeeld van een som. Linksboven staat x10 in twee omlijnde vakjes. Dat betekent dat in die vakjes 

twee getallen moeten worden ingevuld waarvan het product gelijk is aan 10. Ofwel in die vakjes moeten de 

2 en de 5 worden ingevuld. De volgorde moet je zelf nog zien te vinden.

x10

:3 +9 +10

+10+10

+17

x10

x5

+10

x20-2:3

+10

+5



Oplossingen

De Grote Valkenswaardse Dorpsquiz

141

Cirkels

1. Wat is de straal van de halve grijze cirkel als de diameter van de oranje cirkels gelijk is aan 2?

    Hint: 4 is niet het juiste antwoord.

2. Als je weet dat in ieder vierkant het oranje oppervlak gelijk is aan het grijze oppervlak, wat is dan    

    de relatie tussen de straal van de oranje en de grijze cirkel?

3. Geef een formule voor de grootte van het oranje oppervlak als de straal van de cirkel en de zijde van  

     het vierkant even groot zijn. Het middelpunt van de cirkel valt samen met een van de hoekpunten van 

     het vierkant.

4. Als de straal van de grijze cirkel gelijk is aan 1. Wat is dan de oppervlakte van het oranje gebied?

Vraag 10.2

2

r

r

1

1

1

1

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

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

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

..................................
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Statistiek

1. Als ik twee nummers willekeurig kies uit de set van getallen van 1 t/m 10, hoe groot is dan 

    de kans dat de som van deze twee getallen een even getal is?

2. Hoe vaak moet je gemiddeld gooien met een schone munt om 5 keer achter elkaar ‘kop’ te 

     krijgen?

3. Wat is de kans dat het produkt van 3 dobbelsteenworpen gelijk is aan 8?

Vraag 10.3

......

......

......
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Vraag 10.4

Kunt u mij de weg……….
Los de 5 puzzels op en beantwoord de 5 vragen en vul deze aan in de reeksen hieronder.

13 14

6

8

18

8

?

6

2

17

24

22

12

2

306

1113

?

79

8

10 145

12 106

= 5

= ?

?
3

58
13

10
9 5

9

11

8

2

9

4
173

2
7

4

6

3
3

2

?

26

12

1817

5 2

83

A.

D.

B.

E.

C.

F. Hoeveel mensen hadden er op 1000 inwoners in 2014 een WW uitkering in 
 Valkenswaard

G. Hoe ver is - in kilometers - de voettocht naar Handel?

H. Wat is het geboortejaar van oud-politicus Romé Fasol?

I. In welk jaar werd door de fusie met Dommelen en Borkel en Schaft het 

 Valkenswaardse gemeentehuis uitgebreid?

J. Hoeveel zetels telt de Valkenswaardse gemeenteraad?

......

......

......

......

......
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wat is hun gemene deler?

Op basis van bovenstaande cijferreeksen weet je nu wat je aantreft achter 1 tot en met 5:

(hint: cijferreeksen zijn GMS-reeksen)

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

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

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

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

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

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

1. 51.20.DxE.987  5.26.(antwoord F +2).558

2. 51.21.B-C+D  5.27.(antwoord G)

3. 51.21.A-C+255 5.27.(antwoord H - 1900).37

4. 51.21.A-B+927 5.27.(antwoord I - 1900).866

5. 51.20.CxE-1.991 5.27.(antwoord Jx2).914

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

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

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

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

............
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Vraag 10.5

Cadeautje
Vooruit, ook de redactie van Eureka is de beroerdste niet.  We helpen jullie graag een stukje verder. 

Daarom geven we vijf antwoorden cadeau. Maar het is aan jullie om de juiste vraag erbij te noteren.

1. San Remo 

2. 62 

3. Diablo 

4. Milaan 

5. Bayern München 

......

......

......

......

......
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Vraag 10.6

Tenten
De onderstaande puzzel verbeeldt een camping met een aantal bomen. Iedereen die komt kamperen wil 

zijn tent graag onder een van deze bomen zetten. Dit betekent dat ze hun tent of horizontaal of verticaal ten 

opzichte van een boom willen plaatsen. Nooit diagonaal.

Daarnaast vindt iedere kampeerder zijn privacy ook erg belangrijk. Kortom, er mogen nooit twee tenten 

naast elkaar staan. Ook niet diagonaal!

Het getal naast een rij/kolom geeft aan hoeveel tenten er in die rij/kolom staan. 

Tenslotte nog de volgende regels:

naast iedere boom staat ten minste een tent (horizontaal of verticaal)

het aantal bomen op de camping is gelijk aan het aantal tenten

Oh ja: er is slechts één oplossing mogelijk.

3

3

2

1

4

0

3

2

3

2

2

3

512222223106
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Vraag 10.7

Hitori
Maak de juiste vakjes donker zodat een nummer nooit méér dan één keer in een rij of kolom voorkomt. 

De donkere vakjes mogen elkaar nooit horizontaal of verticaal raken. Vakjes die niet donker worden, 

worden nooit ingesloten door donkere vakjes (er ligt dus altijd een niet-donker vakje naast een niet-donker 

vakje (of horizontaal en/of verticaal).

Oh ja: er is slechts één oplossing mogelijk.

6

4

7

6

12

11

8

3

6

11

2

5

1

8

2

9

1

2

6

10

4

1

6

10

3

1

11

2

5

10

4

7

6

12

1

8

6

12

5

8

3

5

11

8

5

6

4

6

8

11

2

5

7

4

7

6

4

1

8

3

11

2

5

8

4

3

6

8

1

8

1

9

8

11

9

11

2

5

8

4

11

1

12

4

4

7

11

12

1

11

3

9

11

12

5

10

12

6

12

11

8

3

6

11

6

5

8

4

15

10

5

7

6

5

1

8

3

8

11

6

12

1

8

3

8

11

2

3

10

11

7

6

2

4

10

4

7

10

12

1

8

9

9

10
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Vraag 10.8

Te paard!
Welke woorden zoeken we met behulp van de paardensprong?

M

N

E

L

O

D

M

E

G

E

E

B

Z

E

R

L

D

D

I

E

N

E

R

S

A

E

J

I

L

K

V

R

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

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

..................................
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Vraag 10.9

Bandverband
Bands met een verbindend thema. De vraag is eenvoudig, welk bandverband zoeken we?

1. Hoeveel slachtoffers vielen er te betreuren?

2. Welk gebied zoeken we?

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

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