Quizboekje 2022

Team

De goede antwoorden

Contactpersoon

Team Dorpsquiz Wijchen

- Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2

Introductie

Beste Wijchense quizzers,
Wat ontzettend leuk dat jullie meedoen met de eerste editie van Dorpsquiz Wijchen! We hopen dat
jullie een gezellige, uitdagende avond tegemoet gaan met de vragen en opdrachten die jullie in dit
quizboekje gaan terugvinden.

Wij verwachten dat jullie dit quizboekje mét zoveel mogelijk ingevulde antwoorden aan het einde van
vanavond weer inleveren bij De Bibliotheek. Mocht je niet alle antwoorden hebben kunnen vinden:
maak je vooral geen zorgen, dat zal voor alle teams gelden. Gelukkig kun je een joker inzetten, maar
daarover zo dadelijk meer. Dat geldt ook voor de geheime opdracht, waarvoor we één persoon van
jullie team om 21:00 uur bij De Bibliotheek verwachten.

Op zich spreken alle vragen en opdrachten voor zich en heb je gedurende de avond geen contact
nodig met de organisatie om mee te kunnen doen. Mocht er echter echt een noodgeval zijn en willen
jullie contact met ons, stuur dan een Whatsapp-bericht naar 06-52885662

Tenslotte willen wij hier alvast onze dankbaarheid uitspreken richting jullie: alle teams die vanavond
mee doen. We zijn ontzettend verrast door het grote aantal aanmeldingen (het is immers de eerste
editie) en we hopen dat wij jullie nu kunnen verrassen met een fijne quizavond. Het is voor ons de
eerste keer dat we een Dorpsquiz organiseren, dus we hopen dat jullie van de quiz genieten.

Ook bedanken wij de Gemeente Wijchen, De Bibliotheek Wijchen, het Maaswaal College en Jumbo
Wijchen voor hun steun. Laten we er een mooie editie van maken met nog vele jaren te gaan!

Wij wensen jullie een hele fijne avond en zien jullie allemaal heel graag terug bij de bekendmaking van
de goede antwoorden en natuurlijk de winnaars op zondag 10 april om 14 uur in De Bibliotheek
Wijchen.

De organisatie van Dorpsquiz Wijchen
Melanie, Suzanne, Willeke, Joost, Patrick, Paul, Ruud, Stijn en Theo
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Spelregels

Deze Dorpsquiz bestaat uit één quizboekje en één geheime opdracht.
Quizboekje: in dit quizboekje vinden jullie vragen (blauwe icoontjes) en opdrachten (gele icoontjes),
verdeeld over 9 categorieën met ieder 10 vragen. Een vraag kan één of meerdere antwoorden
hebben, die steeds ingevuld moeten worden in de grijze kaders. Voor sommige opdrachten zijn
voorwerpen nodig, ook die vinden jullie in de quiztas.
Jullie hebben de hele avond om -met je team- het quizboekje door te nemen en de antwoorden in te
vullen. Voor iedere categorie zijn evenveel punten te scoren. Sommige vragen bestaan uit meerdere
onderdelen, dus het aantal punten per vraag kan wel variëren. Meer informatie daarover vinden jullie

terug in het categorie-overzicht op de volgende pagina.
Joker: In datzelfde overzicht moeten jullie aangeven voor welke categorie jullie de joker inzetten. De
joker zorgt ervoor dat al jullie punten in die categorie dubbel tellen.
Geheime opdracht: Wij verwachten één persoon per team stipt om 21:00 uur in De Bibliotheek. Hij/zij
hoeft alléén een pen mee te nemen, mobiele telefoons zijn niet toegestaan tijdens de geheime
opdracht. Bij deze opdracht zijn maximaal 25 punten te verdienen, dus wees er zeker van dat jullie
iemand van het team afvaardigen. De geheime opdracht zal ongeveer 30 minuten duren.
Inleveren: Het quizboekje, met zoveel mogelijk door jullie ingevulde antwoorden, moet vanavond
tussen 23:00 en 23:30 uur weer ingeleverd worden in De Bibliotheek. Het resultaat van de doeopdrachten kunnen jullie dan ook inleveren, met het quizboekje in één (quiz)tasje. Let op de eindtijd
van 23:30 uur, want een te laat ingeleverd quizboekje zal niet meer nagekeken worden!
Nakijken: Wij zullen alle antwoorden met de hand en dubbel nakijken. Wij hopen dat jullie netjes
proberen te schrijven en het quizboekje heel houden. Onleesbare antwoorden zullen fout geteld
worden.

Meer informatie is ook terug te lezen op www.dorpsquizwijchen.nl/opzet-dorpsquiz
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Categorie overzicht

Hieronder zien jullie per categorie het aantal punten dat per vraag gehaald kan worden. Doe er je
voordeel mee, want jullie moeten hier ook aangeven voor welke categorie jullie de joker inzetten*.
Toch vergeten? Dan zullen wij het voor jullie doen.

Wij zetten de joker in voor categorie:

Maximaal aantal te behalen punten per vraag
Categorie

Vraagnr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totaal

Letterlijk en figuurlijk

2

1

1

1

3

1

1

1

3

1

15

Globetrotters

2

1

1

3

2

2

1

1

1

1

15

Natuur(kundig)

1

1

3

1

2

1

1

2

2

1

15

Typisch Wijchen

1

1

1

1

3

1

2

2

1

2

15

Wat hoorde ik nou?!

1

2

1

1

2

1

2

2

2

1

15

Voor altijd jong

1

1

3

1

1

2

3

1

1

1

15

Inspanning & ontspanning

1

2

1

1

3

1

1

2

2

1

15

Hoe was het ook alweer?

3

1

1

1

1

2

3

1

1

1

15

Let me entertain you

1

1

1

3

1

1

1

3

2

1

15

Geheime ronde

25

*de joker is niet in te zetten op de geheime ronde
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Speeltips

• Ook een dorpsquiz blijft een spelletje, meedoen is belangrijker dan winnen!

• Jullie zullen waarschijnlijk toch fanatiek worden. Zorg voor voldoende hydratatie en een lekker
hapje. Wees geduldig naar elkaar toe. Wij hebben alvast iets lekkers voor jullie in de quiztas
gedaan.

• Toegang tot internet en het beschikbaar hebben van meerdere ‘devices’, zoals een computer of
laptop, wordt aangeraden. Denk op tijd aan de oplader!

• Hulplijnen op afstand inschakelen kan natuurlijk ook. Er zijn vast kenners die jullie vanavond via
telefoon of Whatsapp kunnen bereiken.

• Wissel taken af, zodat iedereen kan bijdragen aan alle onderdelen van de hele quiz.

• Spreek vroeg op de avond af wie het leuk vindt om op pad te gaan, en wie liever thuis blijft om de
rest van de quiz te maken. Wissel tijdens de avond af.

• Spreek ook op tijd af wie je afvaardigt voor de geheime opdracht, om 21:00 uur in De Bibliotheek
(Campuslaan 8 in Wijchen). Zorg dat dat iemand is met breed ontwikkelde kennis, omdat het nog
niet precies bekend is waarover de geheime opdracht zal gaan. Tip: stuur iemand met
mensenkennis.

• Wanneer jullie de straat op gaan, ga dan te voet of per fiets. Hiermee wordt de overlast door
rijdende en geparkeerde auto’s beperkt. Hinder ander teams niet, maar groet elkaar en maak een
praatje!

• Schrijf zo netjes mogelijk: onleesbare antwoorden worden fout geteld. We hebben twee
quizboekjes in de tas gedaan. Gebruik één quizboekje als ‘werkversie’ en één quizboekje voor de
definitieve antwoorden.

• Het quizboekje moet als één geheel worden ingeleverd. Haal de bladen van de ‘werkversie’ wel uit
elkaar, zodat jullie de taken kunnen verdelen.

• Geef jezelf wat extra tijd voor het inleveren van het quizboekje. Het laatste half uur van de quiz is
altijd het meest hectisch en is voorbij voor jullie er erg in hebben.

• Maak plezier en deel dat op social media, bijvoorbeeld via www.facebook.com/dorpsquizwijchen
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Letterlijk en figuurlijk

1

2

In welke vijf lettertypes zie je hieronder “Dorpsquiz Wijchen” geschreven staan?

Dorpsquiz Wijchen

Times New Roman

Dorpsquiz Wijchen

Comic Sans

Dorpsquiz Wijchen

Cambria

Dorpsquiz Wijchen

Arial

Dorpsquiz Wijchen

Tahoma

Deze afbeelding is een meesterwerk van een beroemd schilder.
Alle kleuren van het schilderij zijn echter grijs gemaakt.
Wat is de kleur van de lijn die de pijl aanwijst?

Geel

3

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met lezen. Hiernaast zijn 2
boekcovers van kinderboeken over elkaar gelegd.
Welke twee boeken zijn dit (titel & auteur)?

Thea Beckman – Kruistocht in spijkerbroek

Julia Donaldson – De Gruffalo
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Van welk boek (titel en auteur) vind je hieronder de laatste alinea?

Jan Wolkers - Turks Fruit
… toen ik ‘s middags kwam was ze dood. Ze was de avond ervoor gestorven. De dokter zei dat ik me geen
verwijten hoefde te maken. Ik had gedaan wat ik kon. Ze hadden me erg bewonderd omdat ik altijd op tijd was
en nooit eerder wegging. Ook niet toen ze mijn aanwezigheid al niet eens meer opgemerkt moest hebben. Hij
zei dat dat heel veel voor haar betekend had. Dat ik haar diep gelukkig had gemaakt met de pruik want dat ze
toen ze stierf hem met allebei haar handen op haar hoofd had gedrukt. Toen ik haar voor ‘t laatst gezien had niet afstotelijker dan ze er de laatste tijd had uitgezien - en de dokter met mij opliep door de gang vroeg hij of
hij de pruik soms voor me moest bewaren omdat ze meteen gekist zou worden en naar het crematorium in
Velsen zou gaan. Ik zei dat ze hem moest ophouden. Dat ze het zelf zo gewild had.
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Letterlijk en figuurlijk

5

Hieronder zie je 12 fragmenten uit wereldberoemde schilderijen. Wat is de naam
van de schilder en wat is de titel van het schilderij?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Edward Hopper, Nighthawks

7. Claude Monet, Le bassin aux
Nymphéas

2. Gustav Klimt, De Kus

8. Pablo Picasso, Guernica

3. Vincent van Gogh, Zonnebloemen

9. Charly Toorop, Arbeidersvrouw

4. Rembrandt van Rijn, Nachtwacht

10. Leonardo da Vinci,
avondmaal

5. Salvador Dali, De Volharding der
Herinnering

11. Edvard Munch, De Schreeuw

6. Karel Appel, Vogel

12. Edgar Degas, La classe de danse
(De balletklas)
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Het Laatste

Google Translate geeft onderstaande zin als vertaling van een zeer beroemd Nederlands werk.
Om welk werk gaat het (titel en auteur)?

La korto de la cxielo
kompatis min kaj mian
mizeran fortikajxon

Gijsbrecht van Aemstel – Vondel

8

Letterlijk en figuurlijk

7

Op lange verre reizen kwamen zeevaarders soms onbegrijpelijke stukken tekst tegen. Zo ook deze
matroos. Het leek wel geheimschrift. Hij moest het blad tegen het licht houden om de tekens te
kunnen zien, maar hij kwam er geen wijs uit. Jullie wel? Wat staat hier?

Wie dit kan lezen, heeft het antwoord goed

8

Van welk poëtisch stijlfiguur bedient de schrijver zich in de volgende zin:
“Lientje leerde lotje lopen langs de lange Lindenlaan”?

Alliteratie

9

10

Tussen het centrum van Wijchen en de bibliotheek zijn Proatpad tegels in de stoep geplaatst.
Geef de Nederlandse vertaling van de tekst op de tegels die te vinden zijn op onderstaande locaties.

51.802997

5.735084

Buukzuut = beurs
(als in “deze appel is beurs”)

51.803789

5.732976

Durslag = Vergiet

51.805679

5.729335

Rondumme = Stoffer & blik

Wat staat hier?

G
LA
T

Uitlating

SLAG
D

Donderslag

DP
DA

Doppinda
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Globetrotters

1

Welke acht iconische gebouwen zie je hier en in welke plaats staan ze?

1

1.

Kubuswoningen,

2.

Beurs van Berlage,

Amsterdam

3.

Guggenheim Museum

Bilbao

2

3

4

4. het Dansende gebouw,

5

6

8

7

Praag

( of het ‘Ginger & Fred’ (naar het iconische dansduo Fred Astaire en Ginger Rogers)

5.

2

Rotterdam

Rietveld Schöderhuis,

Utrecht

6.

Turning Torso,

Malmö

7.

Het Rijksmuseum Amsterdam

8.

Zaanse huisjeshotel,

EXCUUS! Voor
antwoord 6 stond
geen hokje in het
quizboekje

Zaandam

Wat is de Engelse naam van het patroon van de blazer die Maxima hier aan heeft?

Houndstooth

3

Over Engeland gesproken. In de quiztas zitten drie theezakjes. Zet er lekkere kopjes thee van voor je team.
Welke drie smaken kun je onderscheiden?

Kamille

4

Sinaasappel

Aardbei

In welke drie landen kun je deze drie ambulances
(waarvan je dus maar een deel op deze samengestelde
foto ziet) tegenkomen?

1 India
2 Albanië
1

2

3

3 Zuid-Afrika
11

Globetrotters

5

Welke tien landen zie je hieronder afgebeeld?
Let op, de landen kunnen gedraaid en/of gespiegeld zijn.

Zweden

Spanje

België

Filipijnen

India

China

Zuid-Afrika

Egypte

Mexico

6

Argentinië

Welke 3 ‘klassieke’ cocktails kun je maken door deze 13 ingrediënten
te verdelen over drie recepten? Je mag ieder ingrediënt maar één
keer gebruiken.
Witte rum ● Zoete vermouth ● Rye Whiskey ● Gin ●
Triple sec (ook bekend als Curaçao/Cointreau) ● Lillet blanc ● Bruiswater ●
Absinth ● Angustura bitters ● Limoensap ● Citroensap ●
Verse munt ● Suikersiroop

Manhattan
Corpse Reviver no. 2
Mojito
Tips? New York, “anti-kater” en Cuba
12

Globetrotters

7

Soms kom je met logisch nadenken een heel eind: Als je vanaf de noordpool, 500 km zuidwaarts, 500 km
oostwaarts en 500 km noordwaarts gaat, kom je uit op je startpunt. Er zijn nog talloze plekken op de aarde waar
dat zo is: geef de overeenkomst van deze plekken.

Ieder punt dat 500 km ten noorden van de breedtecirkel van 500km ligt

8

Deze stad komt voor op de werelderfgoedlijst van Unesco en is groot geworden door de zilvermijnen. De stad
staat onder toeristen ook bekend om een uniek ondergronds netwerk van straten waar auto’s, taxi’s en bussen
zich een weg banen onder de bebouwing door. Welke stad bedoelen we?

Guanajuato

9

Zet deze plaatsen op volgorde van west naar oost:
Oosterwolde | Oosthuizen | Oostkapelle | Oostvoorne

Oostkapelle

10

Oostvoorne

Oosthuizen

Oosterwolde

Welke 6 plaatsen zie je op onderstaande luchtfoto’s?

1 Wijchen

1

2

2 Balgoij
3 Niftrik

3

4

4 Hernen
5 Batenburg

5

6

6 Alverna
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Natuur(kundig)

1

Welk bekend Wijchens persoon is te vinden in deze code?
Hij zou vast in zijn element zijn bij deze quiz.

9 – 75 – 110-s – 44 – 22-i – 52 – 7

Fred Rutten

2

Hoewel er nog steeds dieren uitsterven, worden er ook steeds weer
nieuwe diersoorten ontdekt. Een jonge onderzoeker dacht ook dat
hij een nieuwe soort had gefotografeerd, totdat hij zich realiseerde
dat hij in zijn doka per ongeluk twee foto’s over elkaar had
ontwikkeld. Welke twee dieren zijn hier gemixt?

Schaap
Giraffe

3

Wat is de uitkomst van de sommen die je links naast ieder vak ziet staan?

= 50

= 16

=6
14

Natuur(kundig)

4

Een natuurkundig probleem:

7,5

5

Van welke organen zie je hieronder de contouren afgebeeld?

1

2

4

3

1 Alvleesklier

3 Schildklier

2 Hersenen

4 Blaas

6

Waarvan zie je hiernaast 6 verschillende
verschijningsvormen, uitvergroot met
een elektronenmicroscoop? (Eén
antwoord is dus voldoende)

Tranen

7

Welk getal hoort op de plek van het vraagteken:

2 2 4 1 1 2 5 6 2 8 1 4 ?

7

15

Natuur(kundig)

Hieronder zie je 6 van de populairste tuinplanten in Nederland. Welke planten zie je?

8

1 Liguster

1

2

2 IJzerhard / Verbena

3

3 Hedera / klimop
4 Vetkruid
4

5

6

5 Olijf(boom)
6 Glansmispel
Waar tuinplanten zijn, vind je vast en zeker ook tuinvogels.
Van welke 6 vogels zie je hiernaast een detailfoto?

9

1 Groenling
2 Vink

1

2

3

4

5

6

3 Boomklever
4 Zanglijster
5 Grote bonte specht
6 Houtduif

10

Vermenigvuldig het getal dat hiernaast het meeste
voorkomt met het getal dat het minste voorkomt.
Die uitkomst is het antwoord op deze vraag.

3 x 9 = 27

8
8
3
8
3
3
3
3
8
8

3
8
3
4
6
2
3
8
3
3

8
3
6
2
8
3
5
4
3
8

8
3
8
5
9
2
8
3
2
3

3
2
8
3
5
6
3
8
4
3

3
3
3
8
5
8
3
8
3
8

8
8
8
6
8
3
8
4
3
3

3
3
8
4
3
3
4
8
3
8

8
3
3
8
8
3
3
8
8
3
16

8
8
3
8
3
3
8
8
8
3

Typisch Wijchen

1

Start met dit gebouw in de rug. Verlaat de parkeerplaats door met je auto linksaf te slaan. Ga bij de
rotonde rechtdoor, 2e afslag. Vervolg de weg tot de rotonde. Sla rechtsaf, eerste afslag. Bij de
stoplichten ga je rechtsaf en vervolg de weg tot de rotonde. Neem de vierde afslag bij de rotonde.
Ga bij de T splitsing rechts en vervolgens bij de rotonde links, derde afslag. Sla daarna rechtsaf naar
de parkeerplaats.
Bij welk gebouw in Wijchen ben je gestart én geëindigd?

De Meerval

2

Als WIEG tegenover WEG staat en NERGENS tegenover 080. Wat staat er dan tegenover CENTRUM?

China

3

Toen hij 10 horecagelegenheden in het Wijchense centrum op de gevoelige plaat wilde leggen, had onze
fotograaf zijn camera niet helemaal goed afgesteld. Welke horecagelegenheden kun je in onderstaande
foto’s herkennen?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Thuis bij Fien

6 Mark’s

2 Markt 19

7 Brownies & Downies

3 Salt & Pepper / Snackbar Marktplein

8 Sterrenbosch

4 Asia

9 Meneer Smit

5 Het Broertje

10 Zaal 4

17

Typisch Wijchen

4

Hiernaast staat een fragment
van de plattegrond van Wijchen.
Welke straat wordt er met de
pijl aangegeven?
Heb je een hint nodig? Dit zijn
de letters van de straten die je
op dit fragment ziet staan.
karindlrafibesbnvaetsatrsnwslne
kaswdisottgeeiwpealngetooetgg
enatnterniaseaamrmranelorlrndtl
hakeajrehagasgenesewrigotdan

Meelbesstraat
5

In welke Wijchense straten (bijv. Aalsburg 17e straat of Molenweg) vind je deze acht mini-bibliotheken?
We geven de wijk cadeau!

1

3

5

7

2

4

6

8

1

Heuvelstraat

Woezik

2

De Weertjes 10e straat

Zuid

3

Kraaijenberg 72e straat

Achterlo

4

Donkerstraat

Woezik

5

Heilige Stoel 43e straat

Achterlo

6

Kraaijenberg 73e straat

Achterlo

7

Zesakkers 20e straat

Zuid

8

De Weertjes 12e straat

Zuid
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Typisch Wijchen

6

7

Welke Wijchense straten worden hier cryptisch omschreven?

Fijn cement verdwenen

Teersmortelweg

Duurzame bosstraat

Groenewoudseweg

Rij bomen achter slot

Kasteellaan

Bejaarde applausweg

Oude klapstraat

X-land

Tienakker

Je ziet hier details van beroemde kunstwerken in Wijchen.
Welke kunstwerken zijn dit en waar bevinden ze zich?

1

2

3

5

6

7

4

8

1 Emilia, Kasteellaan

2 Tijl Uilenspiegel, Heumenseweg
3 Omhoogwijzend teken, Stationslaan
4 Kruiswegstatie, Kapelberg Bergharen

5 Mariabeeld, Woeziksestraat Kerk
6 De tafel, Klapstraat
7 Waar het Oog is, wil de Voet naar toe, Kasteellaan-Nieuweweg
8 Totem, Kasteellaan Gemeentehuis
19

Typisch Wijchen

8

Schuupen
Hè hè, Corona voorbij… Of nou ja, de meeste coronaregels zijn opgeheven. Tijd om er dus eens
goed op uit te gaan. Een rondje “schuupen in ’t durp.”

Ruud, Stijn, Theo, Willeke, Paul en Suus gaan samen op pad. Ze spreken om 17:00u af bij het huis
van de oude juffrouw van Wijchen. Suus is, zoals de rest van haar gewend is, aan de late kant. De
mannen nemen een Tinto de Verano en Willeke bestelt een Cava. Als Suus haar fiets parkeert, ziet
ze dat de glazen bij haar groepsgenoten al bijna leeg zijn. Ze loopt via de bar naar binnen en
bestelt en betaalt daar voor iedereen een Helse Engel van de tap, gelijk een goedmakertje van het
te laat komen.
De groep zit nog gezellig en Theo bestelt twee borrelplanken. Op de borrelhapjes zat behoorlijk
wat zout, dus een rondje Helse Engel voor iedereen wordt snel besteld. Inmiddels loopt het al
tegen zevenen, dus tijd om naar Pieter Burgers toe te gaan. Euh, niet te snel. De rekening moet
nog betaald worden! Going Dutch gaat bij deze groep niet op. Stijn schiet de rekening voor en
stuurt gelijk via zijn iPhone een Tikkie naar iedereen. Bij Pieter Burgers wordt eerst een lekker
wijntje uitgezocht. De groep kiest voor een fles rood en een fles wit. Theo en Willeke proeven
voor. De Verdicchio is niet wat Theo kan bekoren, de Vermentino gelukkig wel. Willeke komt vaker
hier en heeft alleen nog een slokje ter bevestiging nodig, de Primitivo is prima! Ondertussen
worden er twee Italiaanse broodjes op tafel gezet. De groep heeft geen zin om te kiezen en ze
kiezen ervoor om een grote deelplank voor de échte vleeseters te nemen. Ruud wordt gebeld
door zijn vriendin, hij moet nu naar huis komen. Met frisse tegenzin rekent hij 1/6 deel af en gaat
er vandoor. De witte wijn gaat ondertussen sneller dan de rode wijn, dus er wordt nog een flesje
besteld.
Na het heerlijke gerecht vindt er wat discussie plaats. De overgebleven mannen willen een
kaasplankje bij Pieter maar de vrouwen hebben ontzettend zin in gebakken banaan. Pieter komt
langs met de pinautomaat en deze gaat de hele groep even langs. Met een fooitje wordt het
bedrag op het dichtstbijzijnde tiental afgerond en en het bedrag dat daaruit voortkomt wordt
eerlijk verdeeld over de groep.
Bij Asia bestelt iedereen een Brand-biertje en een portie gebakken banaan. Alhoewel, Theo en
Stijn hebben er echt minder zin in dan de rest, zij delen een portie. Susie is blij de groep weer eens
te zien dus de drankjes zijn van het huis. Het is een bliksembezoek, we’re going Dutch en de groep
is eigenlijk na een half uurtje alweer door naar het volgende adres.
Het volgende adres is de laatst geopende horecazaak van het centrum van Wijchen. De avond is
geslaagd dus het is tijd voor een cocktailparty. Willeke en Theo bestellen een Light & Stormy, Suus
bestelt een Espresso Martini en Stijn en Paul bestellen een Pink champagne Margarita. Het is nog
steeds gezellig dus er wordt nog een rondje besteld. Suus switcht naar hetzelfde drankje als Stijn
en Paul. Willeke heeft geen zin in gedoe bij het betalen dus zij rekent stiekem af voor de hele
groep als zij naar het toilet is geweest, de bediening was erg goed dus ze geeft een fooitje van 5
euro. Ze stuurt iedereen gelijk een ING-Betaalverzoek voor hetzelfde bedrag.
Wat heeft Theo in totaal uitgegeven op deze avond?

64,50
Wat heeft Suus in totaal uitgegeven op deze avond?

90,90
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Typisch Wijchen

9

Wie zijn deze Wijchense burgemeesters? Noem hun voor- en achternaam en schrijf je
antwoorden op de chronologische volgorde van wanneer ze burgemeester waren op.

minst recente burgemeester

Sjef Franssen
Gosse Noorderwier
Hans Verheijen

Marijke Van Beek
meest recente burgemeester

10

Hieronder zie je 6 Wijchense rotondes. Welk bedrijf of organisatie is de sponsor van de
betreffende rotonde?

1 Gezondheidscentrum Wijchen

1

2

2 VDW Bestratingen
3 Groen Xpert

3

4

4 Houtcentrum Wijchen
5 De eerste stap

5

6

6 Van Stippent Bouwservice Niftrik
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Wat hoorde ik nou?!

1

A. De ontwikkeling waarvan wordt uitgebeeld in deze trendgrafiek?

B. Welke Nederlandse provincie hoort bij de blauwe lijn?
C. Welke waarde (y-as) hoort bij de blauwe stip (x-as = 2020)?

A Gemiddelde verkoopprijs koopwoningen
B Noord-Holland
C 424.553

2

In de Wijchense gemeenteraadsvergadering spreken iedere maand prominente Wijchenaren in.
Hieronder vind je informatie over de planning voor het komende jaar. Wie is wie?

In december komt iemand
die geen Marinka heet over
evenementen vertellen.
In mei spreekt een 45-jarige
over ouderenzorg.
Anja vertelt over
leesonderwijs.
Degene die in februari over
alcohol spreekt is 2 jaar
jonger dan Geert.
Marinka is 42 jaar oud.
Martijn is ouder dan Annie.
Wie in juni spreekt, heeft
het niet over economie.

Leeftijd

Maand

Onderwerp

Martijn

48

Februari

Alcohol

Anja

40

Juni

Leesonderwijs

Annie

45

Mei

Ouderenzorg

Geert

50

December

Evenementen

Marinka

42

Oktober

Economie
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Wat hoorde ik nou?!

Nieuws uit 2021: Welke twee merken horen niet in dit rijtje thuis? Waarom niet?
Dove | Hallmark | Maxi Cosi | Hello Fresh | Philips | Nivea

3

Dove
Philips

De andere merken hebben in 2021 de samenwerking
beëindigd met de familie Meiland

Ontleed deze zin redekundig: Gisteren kreeg mijn broer een reep chocolade.

4

Gisteren = bijwoordelijke bepaling
kreeg = Persoonsvorm of Werkwoordelijk gezegde
mijn broer = onderwerp
een reep chocolade = lijdend voorwerp

Hieronder staan de ogen van vier prominenten die in 2021 de voorpagina van de Wegwijs gesierd
hebben. Wie zijn dit?

5

1

6

2

3

4

1 Geert Sanders

2 Marijke van Beek

3 Leo Herms

4 Don Emanuel (van Portugal)

Onder welke naam kun je de rubrieksadvertenties (“voor particuliere aanbiedingen of
zoekadvertenties”) in De Wegwijs vinden? En wat kost het plaatsen van een advertentie van 60
woorden?

Wiegertjes

15 euro
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7

Wat hebben deze beroemdheden met elkaar gemeen? Wees zo specifiek mogelijk.

Allebei Hudson als officiële
achternaam
Allebei geadopteerd OF
Allebei betrokken bij een
presidentiële affaire

Allebei deel van een tweeling

Allebei autisme

Alle drie epilepsie

8

Raad de geluiden die je kunt horen nadat je deze QR-code hebt gescand.

1 Kraan
2 Waterkoker
3 Gasfornuis

4 Blikje openen
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Wat hoorde ik nou?!

9

Welke woorden missen er in onderstaande koppen uit het Wijchens nieuws?

Padellen

?
?

Wijchen Lokaal

?

?
Westerlingen

10

De Groene Geest

?
De Vormers

Van welke plaat is dit het begin van het verhaal? (titel & artiest)
Elke dinsdagmorgen staan er bij een veilinghuis mensen in de rij voor koopjes. Als om 9 uur stipt
de veilingmeester de veiling met zijn hamer opent, begint het bieden op oude spullen zoals oude
klokken, schilderijen en serviezen. Maar vandaag wordt ook een bijzonder stuk geveild.

Worn downs Piano – Marc & Clarck-band
Ik reed op een verlaten snelweg ergens in de woestijn. De zoete geur van een geheime rookwaar
kriebelde door mijn hoofd. In de verte zag ik het flauwe schermerlicht van een slaapgelegenheid.
Omdat ik mijn ogen amper nog kon openhouden, besloot ik er te overnachten. Terwijl ik uit de
auto stapte, zag ik een vrouw in de deuropening staan om me welkom te heten.

Hotel California – Eagles
Zo lang de zon hoog aan de hemel staat en woestijnen uit zand bestaan. Zo lag de golven uit zee
het zand op stromen en de wind blijft waaien. Zo lang de sterren blijven stralen, en de
regenbogen blijven schijnen. (…)Zo lang zullen wij mensen blijven proberen om net een stapje
verder te gaan.

Innuendo – Queen
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Voor altijd jong

1

Hij compenseert zijn gebrek aan fysieke kracht door enorme sluwheid. Samen met zijn lachende
handlangers beraamt hij een plan om zijn broer van de troon te stoten, waarin hij helaas slaagt.
De rechtmatige troonopvolger vlucht uit schuldgevoel, zodat hij eindelijk het land kan besturen,
met desastreuze gevolgen. Welke slechterik wordt hier treffend omschreven?

Scar

2

Bij dit quizboekje zit een vel A4-papier met het logo van Dorpsquiz Wijchen. Maak een zo lang
mogelijke slinger van dit vel, zonder het gebruik van een schaar, plakband of andere
hulpmiddelen. Alléén scheuren is dus toegestaan.
Maak een foto van je quizteam en deze slinger en post de foto op onze Facebook-pagina* met
daarbij je teamnaam. Doe de slinger vervolgens in het insteekmapje en lever het samen met het
quizboekje in.

3

Wat is de naam van de televisieprogramma’s of –series van toen en nu, die je hieronder ziet?

1 The A-team

1

2

2 Spangas
3 Pippi Langkous

3

4

4 Miami Vice
5 Q en Q

5

6

6 The fresh prince of Bel Air
7 Beverly Hills 90210

7

8

8 De film van ome Willem

* www.facebook.com/dorpsquizwijchen
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Voor altijd jong

4

In onderstaande tekst zitten zes fragmenten uit Kinderen Voor Kinderen liedjes verstopt. Ontrafel
de titels. De beginletter van de titels vormen samen op volgorde een woord. Dat woord is het
antwoord.
We zaten aan tafel het was net onder het eten, het werd een ogenblikje stil. Het ging weer over die
stomme corona, net een spuitje antigriep gehaald, nou die vogel deed me reuze pijn. Ik heb haast
en moet nog door, maar de winkels zijn weer eens dicht. Een probleem want ik zoek nog een
cadeautje voor mijn zusje, die wordt morgen negen jaar. Mijn moeder zei: Vul de straten met je
lach. We zitten nu halverwege maart als de zon schijnt en het koud is dan loop ik fluitend rond en
dan haal ik mijn schouders op.

Moment
5

Zoek de 10 verschillen en omcirkel ze in de bovenste afbeelding.
Kleur vervolgens de onderste afbeelding zo mooi mogelijk in.
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Voor altijd jong

6

In de quiztas vind je drie stukken touw. Maar daarmee de onderstaande knopen en lever deze in
met het quizboekje.

Stoelsteek | Dubbele vissersteek lus | Handboeiknoop

7

Hoe heten onderstaande dieren en in welk stripboek of animatieserie spelen ze een rol?

1 Rakker –
Rakker / Donald Duck / Lady & de Vagebond

1

2

2 Bessy - Bessy

3 Puppy – De Smurfen

3

4

4 Nabuko donosor - Urbanus
5 Gerrit – Spongebob Squarepants

5

6

6 Tobias – Suske & Wiske
7 De Admiraal - Pol

7

8

8 Rakker - Penny
9 Loedertje – Jan Jans en de kinderen

9

10

10 Heinz - Heinz
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Voor altijd jong

8

9

Maak de schuifpuzzel die je in de quiztas vindt. Lever hem opgelost in met het quizboekje.

In een ver verleden probeerde een struikrover toegang te krijgen tot de grot vol schatten van Ali
Baba. Maar deze grot werd goed bewaakt. Dus hij besloot eerst maar eens te observeren hoe
andere rovers er binnenkwamen. Al snel kwam de eerste rover aan. De wachters hielden hem aan
en vroegen: ‘drie plus zeven’. ‘Negen’ was het antwoord, en hij mocht naar binnen. Enige tijd
later arriveerde een tweede rover. Ook hij kreeg een vraag voorgelegd: ‘Een plus elf?’. Met het
antwoord ‘zes’ werd hij ook binnengelaten. Toen dacht de struikrover de geheimcode ontcijferd
te hebben. Hij ging naar de grot en werd staande gehouden door de wachters: ‘Zeven plus
twaalf?’ Met welk antwoord komt de struikrover veilig binnen?

Elf

10

Welke zin staat hieronder in ‘klokkentaal’ geschreven?

Dit is geen fout antwoord
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Inspanning & ontspanning

1

Bij welke Nederlandse sporter horen deze cijfers, uit het seizoen 2021?

10 - 652 - 10 - 6

Max Verstappen

2

De namen van welke drie Wijchense sportbekendheden staan hieronder als anagram?

DREUNT T ERF

Fred Rutten
ALLE DAN VIA TUICH

Claudia van Thiel
CHRIS GERLIK

Rick Hilgers

3

Vooruit denken is een kunst die niet iedereen gegeven is. Toch is deze vaardigheid bij
schaken onmisbaar. Ga uit van onderstaande stelling en geef de volgende oplossing:
Wit geeft mat in 2 zetten. Noteer alléén de eerste zet.

P D4 - C2

4

Welke Nederlandse sporter, die normaliter excelleert in een andere discipline, eindigde
in de top-3 van een van de Nederlandse 10-km runs in 2021?

Tom Dumoulin
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Inspanning & ontspanning

5

Wat is de naam van de Wijchense sportaccommodatie of de bijbehorende sportvereniging,
waarvan je hieronder de foto’s ziet?

1 TPV Vormer

1

2

2 Arcus
3 VV Alverna

3

4

4 LTV Haanenbergh
5 Sporthal Zuid

5

6

6 AWC

7 Atletiekvereniging Wijchen

7

8

8 MHC Wijchen
9 FCV Wycross

9

6

10

10 Tafeltennisvereniging Oni

Welke drie gezelschapsspellen zijn verborgen in deze (zeer beknopte) speluitleg?

Iedere speler begint de eerste ronde met 5 kaarten,
daarna wordt per ronde één kaart minder gedeeld. Het
doel van het spel is om als eerste alle pionnen binnen te
halen door een route te claimen. Maar let op, in de
tussentijd krijgen spelers de kans om prijskaartjes te
bespelen of te winnen bij de loterij. Wanneer je een
zeven opgooit, mag je zelf het aantal stappen verdelen
over je pionnen. Degene met de langste aaneengesloten
route krijgt bonuspunten.

Keezenspel

Koehandel
Ticket to ride
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Inspanning & ontspanning

7

Maak deze Wijchense Woordzoeker en vul het antwoord onderaan in.

Antwoord:

Denk aan de zomertijd
8

Welke sport wordt gespeeld op het veld of de baan waarvan de afmeting (afgerond op meters)
hieronder te vinden is:

61 meter lang en 32 meter breed

Kaatsen

18 meter lang en 1 meter breed

Bowling

40 meter lang en 20 meter breed

Handbal of Korfbal of Zaalvoetbal

18 meter lang en 9 meter breed

Volleybal

20 meter lang en 10 meter breed

Padel of Waterpolo

13 meter lang en 6 meter breed

Badminton

274 meter lang en 183 meter breed

Polo

110 meter lang en 49 meter breed

American Football
32

Inspanning & ontspanning

9

Hieronder zie je luchtfoto’s van 6 voetbalstadions. Welke club hoort bij welk stadion?

1 NEC

1

2

2 Feyenoord
3 PEC Zwolle

3

4

4 AZ Alkmaar
5 Heracles Almelo

5

10

6

6 FC Twente

Welk cijfer hoort op de plek van
het vraagteken?

2

?
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Hoe was het ook alweer?

1

Tien bekende Wijchense plekken, toen en nu. Wat is het antwoord op de vraag?
1.

Ooit kon je in dit pand op de Markt boeken lenen.
Hoe heet de horecagelegenheid die er nu in is gehuisvest?

2.

Ooit hoorde je hier het geluid van hamers op ijzer.
Nu is er een landelijke keten gevestigd. Hoe heet die landelijke keten?

3.

Ooit woonde hier een onderwijzeres en scoutingleidster en liepen er geiten in de tuin.
Wat zit er nu in het pand?

4.

Ooit had Wijchen twee sportzaken in de Spoorstraat. Eentje is er nog.
Wat zit nu er in het pand van de andere sportwinkel?

5.

Ooit stond op deze plek een hoge duikplank.
Welke gebouw staat er nu op die plek?

6.

Ooit stond op deze plek in het centrum een tankstation.
Welk bedrijf zit nu op deze plek?

7.

Ooit kon je hier terecht voor je postzaken.
Welke winkel zit er nu aan de overkant van de straat?

8.

Ooit haalde je aan het loket het lekkerste softijsje van Wijchen.
Welke zaak zit er nu in dat pand?

9.

Ooit werden aan de Kasteellaan koeien geslacht.
Welk pand staat nu op die plek?

10. Ooit, wel 40 jaar geleden, was hier de landelijke snoepketen gevestigd.
Welke zaak zit er nu in dit pand?

2

1 Zaal 4

6 Heilbron

2 Blokker

7 Schoenmode Verploegen / Relinde

3 Thuis bij Fien

8 Markt 19 / Aperto

4 Lieve Sophie

9 Huis van de Gemeente

5 Maaswaal College

10 My Tan / VD Heuvel

Welke verblijfplaats hebben deze twee heren met elkaar gemeen?

Casanova en Galileo Galilei hebben beide
gevangen gezeten in Prigioni Nuove
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Hoe was het ook alweer?

3

Een verkeersles: moet de bestuurder van de auto voorrang verlenen? Motiveer je antwoord.

Nee, borden gaan voor regels

4

5

Dit is het begin van een lied dat op 24 december 1936 tijdens een grote zangmanifestatie van
meer dan 1000 schoolkinderen in Den Haag werd gezongen door het Haagse Matrozenkoor. De
gebeurtenis vond plaats in de grote zaal van de dierentuin in Den Haag en was bedoeld als
kinderzanghulde voor Prinses Juliana en Prins Bernhard, die de volgende maand zouden gaan
trouwen. Wat is de titel van dit lied en van wie is de tekst?

Titel

Wildzang

Tekstschrijver

Joost van den Vondel

Zet deze foto’s van ons mooie kasteel op chronologische volgorde.

De juiste volgorde is:

E

B

C

D

A
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Hoe was het ook alweer?

Wat is de bijnaam van deze treinen?

6

1 Kameel / VIP-car / Directierijtuig

1

2

2 Apekop (Mat ’64)
3 Hondekop (Mat ‘56)

3

4

4 Koploper (ICM)
5 Wadloper (DH)

5

7

6

6 Sprinter (SGM)

Welke moderne straten worden weergegeven op deze oude ansichtkaarten van Wijchen?

1 Marktplein

2 Spoorstraat – Kromme Elleboog
3 Graafseweg
4 Kasteellaan
(naar de markt toen)

5 Touwslagerbaan
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8

Het verloop van welke geschiedkundige gebeurtenis wordt weergegeven in onderstaande diagram?

Diagram van Minard dat de sterkte toont van het Grande Armée tijdens de veldtocht
naar en van Moskou met de temperatuur (in Réaumur) weergegeven op het onderste
diagram voor de terugreis. −30°Réaumur = −37,5 °C

9

Koppel het juiste fragment aan het juiste jaartal. Kies uit de jaartallen 110, 1509, 1518, 1917,
1946 en 2022

1. Uit Indië komen maar steeds duizenden mensen terug van alles beroofd en vele mannen achterlatend die het
kampleven niet volgehouden hebben. En nog steeds is het in Indië onrustig. God geve dat ook daar spoedig rust
moge komen.
2. Hoe ons land en hoe ons leven er over 10, 20 of 30 jaar uitzien, kan niemand precies voorspellen, maar zeker is
wel dat we voor fundamentele veranderingen staan. Gelukkig verkeren we ook in financieel-economische
omstandigheden die het mogelijk maken in die grote veranderingen te investeren en mensen te helpen die
veranderingen ook mee te maken en gezamenlijk vorm te geven.
3. Met de moord op Vitellius was er meer een einde gekomen aan de oorlog dan dat de vrede was ingeluid. Met
de wapens in de vuist maakten in de hoofdstad de overwinnaars met onverzoenlijke haat jacht op de
overwonnenen, bezaaid waren met lijken de wegen, druipend van bloed pleinen en tempels.

4. Luister, kind, let goed op mijn woorden: je moet naar Nijmegen gaan om boodschappen te doen. We hebben
tekort aan kaarsen, aan olie om in de lampen te doen, aan azijn, aan zout en aan uien. En aan lucifers, zoals je
zelf al had opgemerkt. Hier heb je acht stuivers. Ga heen en koop in Nijmegen alles wat we nodig hebben.
5. In de eenpersoonskamers, waar de ernstiger gestoorde patiënten lagen, waren de angstsymptomen
erbarmelijk. Dit waren mannen die zich aan het front met grappen en grollen staande hadden gehouden in
bombardementen waarvan de theekopjes in Kent rinkelden, thans van elke moed beroofd.
6. Hoe men in het algemeen ook over mij spreekt – en ik weet heel goed hoe slecht de reputatie is, die de
zotheid zelfs bij de zotten heeft – toch ben ik van mening dat ik de enige ben die door mijn gave goden en
mensen vermag te verkwikken.

1 - 1946

2 - 2022

Wijchens oorlogsdagboek Regeringsverklaring
Marie van Kessel
kabinet Rutte IV

3 - 110
Historiën
Tacitus

4 - 1518
Mariken van
Nieumeghen

5 - 1917
Weg der geesten
Pat Barker

6 - 1509
Lof der zotheid
Erasmus
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10

Welk vat is als eerste gevuld?

Geschrapt i.v.m. meervoudige interpretatie
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Let me entertain you

1

Welk nummer (titel en artiest) vind je als je deze QR-code volgt:
Titel

Leef (alsof het je laatste dag is)

Artiest

2

André Hazes Junior

Hieronder worden enkele logo’s van filmstudio’s creatief omschreven.
Welke filmstudio’s worden bedoeld?
Sterren stralen niet alleen op het doek, maar ook op de berg.

Paramount
Hier wordt naar talenten gevist.

Dreamworks
Ze vinden zichzelf beregoed; in ieder geval voor het leeuwendeel.

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

3

Welk land hoort, gezien de onderstaande combinaties (steekproef) van jaren en landen, bij het
jaar 2022?

2003

Canada

2008

Mexico

2010

Japan

2013

Zuid-Afrika

2019

Colombia

2020

China

2022

Albanië (landen van Wie is de Mol)
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Let me entertain you

4

Via deze QR-code kun je korte muziekfragmenten beluisteren.
Wat zijn de titel en artiest van ieder van de 10 fragmenten?

1 Avond- Boudewijn de groot
2 Fix you – Coldplay
3 Love of my live – Queen
4 Wish you were here- Pink Floyd
5 Soldier on – Di-Rect
6 Child in time – Deep purple
7 The river – Bruce Springsteen
8 November rain – Guns a roses
9 Brothers in arms - Dire straits
10 . The sound of silence – Disturbed

5

Welke van de 10 nog levende (lead)zangers en zangeressen die je hebt gehoord bij vraag 4, is het
oudst?

Boudewijn de Groot, 78 jaar

6

Dit jaar overleed een artiest met de initialen M.L.A. Hij was vooral bekend van een iconisch duet
met een iconische videoclip. Wat is de titel van dat nummer en wie was de tegenpartij waarmee
hij in de clip dat duet zong?

Paradise by the dashboardlight
Karla DeVito

(dus niet Ellen Foley die het in werkelijkheid zingt, Karla playbackte het
in de opname van de clip)

40

Let me entertain you

Welk popnummer zie je hieronder in notenschrift afgebeeld? Noem titel en artiest.

7

Robbie Williams, Let me entertain you

8

Welke artiesten/groepen zie je hieronder en wat is hun overeenkomst?

1 The Chainsmokers

1

2

2 BTS
3 Rihanna
4 Jay-Z

3

4

overeenkomst

Maakten allen een nummer samen met Coldplay
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9

Welke bekende Nederlandse vloggers kan je uit deze 6 anagrammen halen? We zoeken de echte
namen van deze vloggers en willen het lijstje op volgorde van aantal Youtube-abonnees van hoog
naar laag hebben. De anagrammen staan op willekeurige volgorde.

aaldfveerhijom
deeejkkainigr

jriadnushodvnebsce
lokzonne

culnavllejehtv
geeladyahnns

eieinnhhustelk

meeste Youtube-abonnees

Jelle van Vlucht

EXCUUS! In het quizboekje was maar ruimte voor 6
namen, terwijl er 7 anagrammen in de vraag staan

Jordi van den Bussche
Nikkie de Jager
Nienke Helthuis
Enzo Knol
Dylan Haegens
Djamila Verhoef
minste Youtube-abonnees

10

Tot en met 1965 waren er 16 “Bond girls” die James Bond vergezelden in zijn films.
Noem de 6 nationaliteiten die zij hadden.

Zwitsers

Israëlisch

Brits / Brits-Jamaicaans

Joegoslavisch / Servisch

Italiaans

Frans

Dit was de eerste Dorpsquiz Wijchen! Wij hopen dat jullie hebben genoten
en zien jullie graag op 10 april bij de bekendmaking van de uitslag!
42

Bedankt voor het mee doen!

Deze eerste Dorpsquiz Wijchen kwam tot stand met hulp van:

Ook vrijwilliger worden?
Heb je de smaak te pakken en zin om de volgende Dorpsquiz mee te organiseren?
Laat dan hieronder je naam en e-mailadres achter.

Naam

E-mailadres

Nieuwsbrief ontvangen?
Wil je op de hoogte gehouden worden over de uitslag van dit jaar en de Dorpsquiz van volgend jaar?
Laat dan hieronder je e-mailadres achter.
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Tot volgend jaar!
Op zaterdag 25 maart 2023

